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La a 70-a aniversare a prof. univ. dr. Cornel Popa 
 
 

 
 
 

CORNEL POPA LA 70 DE ANI 
 

                                                                               Ion TUDOSESCU 
 
 

La 70 de ani ai săi, profesorul Cornel Popa este mereu tânăr, acelaşi cercetător 
pasionat, dintre cei mai activi în domeniile logicii şi epistemologiei – activitate în care a 
atins nivelul unor realizări de prestigiu, cum puţini dintre cercetătorii contemporani 
generaţiei sale le pot contabiliza pe unităţi de timp şi cuantum de idei originale. 
Cercetările sale au fost receptate nu numai în ţară, ci şi peste hotare, bucurându-se de 
aprecierea unor specialişti reputaţi. 

Figură de savant de marcă şi de dascăl cu vocaţie, el nu încetează, în ciuda 
avatarurilor istoriei contemporane a României, să viseze o lume organizată după principii 
şi reguli, a cărei dinamică să fie propulsată prin funcţionarea unor criterii optimizatoare, 
de înaltă eficienţă, pe măsura capacităţilor creatoare de care dispune neamul nostru, situat 
din acest punct de vedere la cote înalte de personalizare. 
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În vederea susţinerii acestei încrederi, el caută neobosit metode şi modalităţi cu 
caracter nomologic şi axiologic transcrise logic-formal, pe care un gânditor ca el le poate 
formula. 

Din păcate, deşi el vede mai departe şi mai profund cadrele normative ce ar putea 
mijloci dobândirea eficienţei economice şi sociale în societatea noastră, vede mai mult 
decât cei care acced azi la decizie şi proiectare strategică, nu este ascultat şi considerat pe 
măsura capacităţilor sale operaţionale. Situaţie pe care, fire lucidă, o conştientizează, dar 
el nu dezarmează şi se angajează, parcă cu şi mai mare încăpăţânare să persevereze în 
cercetări de logica acţiunii, de logica actelor de comunicare, de teleologică, o specie nouă 
de teorie logică modală ce explorează scopurile şi conduitele călăuzite de scopuri. Tot el 
a iniţiat în ţara noastră şi cercetările de logică deontică, relevante pentru înţelegerea şi 
verificarea corectitudinii sistemelor de norme juridice, administrative sau morale. 

În ultimii zece ani, a regândit dintr-o perspectivă logică modernă teoria 
argumentării, a identificat în limbile naturale mai multe clase de operatori de 
argumentare, cum ar fi particulele „deoarece”, „din cauză că”, „pentru a …”, le-a 
identificat natura şi semnificaţia sintactică, semantică şi pragmatică, a cercetat relaţiile 
dintre demonstraţie şi argumentare şi a pus la punct metode şi tehnici de verificare 
computaţională a validităţii sau corectitudinii formale a demersurilor argumentative. În 
ultimii trei ani a prezentat la Academia Română, în cadrul Secţiei de filosofie şi în cadrul 
Secţiei de Logica şi Metodologia Ştiinţei, în premieră, o specie nouă de logică modală, 
logica acceptării ca o teorie a judecăţilor de valoare. 

În ultimii trei ani a publicat un tratat în două volume, Logică şi metalogică, destinat 
studenţilor, doctoranzilor şi specialiştilor care au nevoie de reciclarea cunoştinţelor lor 
din această specialitate. Ultima sa carte, destul de extinsă, de peste 500 de pagini, este 
consacrată Logicii actelor de comunicare şi a fost trecută pe Internet într-un site de la 
Universitatea Bucureşti, unde conduce doctoranzi în specialitatea logică. 

Este util să menţionez că volumele amintite nu sunt doar opere de erudiţie şi 
sinteză, ci lucrări cu un grad important de contribuţii originale. Unele dintre acestea au 
fost prezentate iniţial în sesiunile ştiinţifice organizate de facultatea noastră şi publicate în 
Analele Universităţii Spiru Haret, seria „Studii de Filosofie”. 

O caracteristică a cărţilor menţionate mai sus este spiritul lor novator, utilizarea 
unor metode moderne, folosirea formalismelor logice pentru a modela relaţii şi activităţi 
din domeniul ştiinţelor sociale, ca un pas pregătitor pentru folosirea calculatorului în 
prelucrarea unor baze de cunoştinţe. 

Cornel Popa a scris şi a publicat 15 cărţi şi a editat şi coordonat 10 cărţi şi culegeri 
de studii. Studiile publicate în revistele de specialitate în ţară şi în străinătate depăşesc 
cifra de 150. Peste 50 sunt publicate în limbi străine (în engleză peste 35, în polonă 12, iar 
o carte şi câteva studii în limba rusă), fiind tipărite în Austria, Germania, Polonia, Italia, 
SUA şi Rusia. 

A fost ales ca membru în mai multe asociaţii şi societăţi ştiinţifice de peste hotare 
sau membru în comitetele de redacţie ale unor publicaţii din ţară şi din străinătate. A fost 
secretar al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi este Preşedinte al 
Grupului de Cercetări Interdisciplinare din Academia Română. 
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Este conducător de doctoranzi în specialitatea logică şi a iniţiat, organizat şi condus 
numeroase seminarii şi sesiuni ştiinţifice, în catedrele unde a lucrat, în municipiul 
Bucureşti şi la Academia Română. 

Totdeauna a activat în direcţia organizării unor centre de cercetare, îndeosebi pe 
probleme de praxiologie şi logica acţiunii. Remarc în această privinţă ecoul deosebit pe 
care l-a avut în viaţa ştiinţifică românească Seminarul de logică şi praxiologie de la 
Institutul Politehnic din Bucureşti, desfăşurat de-a lungul a peste trei decenii                        
(1968-1999), la care au participat numeroşi oameni de ştiinţă din Bucureşti (ingineri, 
matematicieni, fizicieni, biologi, logicieni, lingvişti, pedagogi, psihologi, sociologi, 
ciberneticieni, economişti). La seminar au participat, cu regularitate, cadre didactice şi 
cercetători tineri, doctoranzi şi un număr restrâns de studenţi talentaţi. Eu însumi am 
participat la cerc o vreme, în calitate de colaborator al său, şi am impulsionat, împreună 
cu el, cercetarea praxiologică. Am editat împreună cu Cornel Popa şi Alexandru Florian, 
în 1969, în Revista Forum. Ştiinţe Sociale, prima culegere de studii de praxiologie. Am 
participat un timp alături de Cornel Popa la conducerea seminarului, am alcătuit mai 
multe studii şi apoi am publicat una din cărţile mele de suflet (Structura acţiunii sociale, 
1972), alcătuită ca urmare a deschiderilor teoretice pe care mi le-au provocat dezbaterile 
teoretice din cadrul seminarului. De altfel, Catedra de Filosofie a Institutului Politehnic 
care a patronat acest seminar (catedră în care am îndeplinit funcţia de şef până în 1977, 
când am fost transferat la Universitatea Bucureşti, după plecarea mea conducerea catedrei 
revenindu-i lui Cornel Popa) a publicat ani la rând la Editura Academiei şi la alte edituri 
de prestigiu din Bucureşti (Editura Ştiinţifică, Editura Politică, Editura Didactică şi 
Pedagogică) culegeri de studii cu o problematică de praxiologie şi teoria acţiunii sociale. 
Apariţia acestor studii a produs o anumită efervescenţă în dezbaterile ştiinţifice din ţara 
noastră pe problemele de logică, epistemologie, praxiologie, teoria normelor, teoria 
deciziei şi conducerii, simţindu-se unele ecouri şi în psihologie, teoria normelor, teoria 
deciziei şi conducerii,  psihologie socială şi chiar în filosofie socială şi politologie. 

Gustul pentru o problematică de această natură a contaminat şi pe unii cercetători 
de la alte catedre, fapt reflectat şi în tematica multora dintre sesiunile ştiinţifice ale 
Institutului de Filosofie al Academiei Române, cel puţin în perioada 1976-1986 când am 
îndeplinit funcţia de director. 

Se poate spune că profesorul Popa a fost un adevărat şef de şcoală în domeniul 
logicii şi praxiologiei, păstrându-şi vie această funcţie şi în prezent. Într-un fel, acest fapt 
a fost recunoscut şi peste hotare prin publicarea de către el, şi de câţiva dintre tinerii de 
talent care l-au urmat, a peste douăzeci de studii în Polonia, Germania, Rusia şi Italia. 
Şcoala bucureşteană de logică şi praxiologie a păstrat mult timp contacte vii cu şcoala 
praxiologică de la Varşovia şi cu şcolile de logică deontică şi de logica acţiunii de la 
Helsinki şi de la Uppsala. Profesorul von Wright de la Helsinki a recomandat unor 
filosofi, logicieni şi juriştii italieni interesaţi de logică deontică întregirea bibliografiei lor 
de logică deontică şi de logica acţiunii cu lucrările şcolii de la Bucureşti. 

 
* 

Nu-mi propun să întreprind o analiză, nici măcar o prezentare a operei lui                       
Cornel Popa, de a cărui prietenie şi colaborare mă leagă peste patru decenii. Socotesc mai 
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potrivit să realizeze o atare îndeletnicire specialişti din domeniul logicii. De altfel, din 
câte ştiu, o astfel de acţiune este în curs de realizare la Facultatea de Filosofie din 
Bucureşti din iniţiativa unor reputaţi profesori şi cercetători participanţi odinioară la 
Cercul de Logică şi Praxiologie din Bucureşti şi colaboratori ai profesorului pe care-l 
omagiem în numărul de astăzi al revistei noastre. 

Relatez, în cele ce urmează, doar unele împrejurări care mi-au permis să-l cunosc 
mai bine şi să-l apreciez, profesional şi moral, pe colegul nostru de astăzi la Universitatea 
„Spiru Haret”, logicianul şi filosoful Cornel Popa. 

Cu decenii în urmă (în 1972), el a publicat o carte de Teoria cunoaşterii, lucrare în 
care autorul a tratat din perspectivă semiotică dialectica procesului cunoaşterii, oferind o 
perspectivă modernă cursurilor de epistemologie din învăţământul universitar, inclusiv în 
dezbaterea academică din acest domeniu. În acelaşi an publicase şi incitanta lucrare 
Teoria definiţiei, în care, între altele, se ocupă atent de distincţia dintre definiţiile 
discursive şi definiţiile ostensive. Aproximativ în aceeaşi perioadă catedra noastră era 
angajată în publicarea unui Manual (de fapt o monografie didactică) de filosofie, apărut 
în 1975 la Editura Didactică şi Pedagogică. În aceste condiţii i-am solicitat să scrie un 
capitol de teoria cunoaşterii. De asemenea, am convenit ca întreaga problematică a 
lucrării noastre didactice să fie tratată într-o manieră modernă, acţionalistă şi sistemică. 
Ca urmare, manualul a tratat într-o manieră modernă, nu numai partea de teoria 
cunoaşterii şi a adevărului, cu mari deschideri spre domeniul filosofiei limbajului şi al 
gândirii analitice, dar şi spre teoria sistemelor şi analiza structurală. Manualul asimila 
lucruri noi şi în domeniile teoriei determinismului şi ale ontologiei, în care s-a făcut 
pentru prima oară la noi, după perioada pozitivist-dogmatică leninistă, analiza 
conceptului de fiinţă şi a relaţiei dintre fiinţă şi existenţă. 

Menţionez şi faptul că în cuprinsul manualului a fost inclus şi un capitol de teoria 
acţiunii, respectiv de analiză modernă a raportului dintre praxis şi cunoaştere. 

În tematica părţii de teoria cunoaşterii au ocupat un rol important problemele de 
logică şi metodologia ştiinţei, fiind pentru prima oară distinsă relaţia dintre cunoaşterea 
discursivă şi cunoaşterea ostensivă, cu dezvoltările corespunzătoare din perspectiva 
operaţiilor logico-sintactice ale cunoaşterii. Toate acestea i-au oferit respectivului manual 
o deschidere pe care nu au mai cunoscut-o anterior lucrările didactice de acest gen la noi. 
Amintesc şi faptul că pentru prima oară, după o perioadă dogmatică de tip sovietic, s-a 
renunţat, la diviziunea unui curs de filosofie, la sintagmele „Dia Mat” şi „Ist Mat”, motiv 
pentru care, într-un articol din „Era socialistă” a acelei vremi, s-a luat atitudine critică de 
către un „confrate” de al nostru de tristă amintire, de la Universitatea din Bucureşti. 

O împrejurare în care l-am cunoscut mai bine pe Cornel Popa a reprezentat-o 
colaborarea noastră la elaborarea planurilor de cercetare ale catedrei, la orientarea 
modernă a cărora a avut un aport substanţial. A fost mereu o prezenţă vie în dezbaterile 
didactice şi metodologice preliminare asupra unor lecţii cu problematică nouă de curând 
asimilate. 

A fost un iniţiator de dezbateri interdisciplinare, în catedră, în Institut sau la nivelul 
Centrului universitar Bucureşti. A fost mereu între coordonatorii şi moderatorii sesiunilor 
ştiinţifice anuale la disciplina logică sau la epistemologie. 
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A participat la organizarea unei sesiuni pe problema creativităţii la nivel naţional. 
A fost în birourile de conducere ale unor conferinţe ştiinţifice naţionale pe probleme de 
logică, metodologie şi filosofia ştiinţelor. 

De peste trei decenii a participat cu regularitate la activitatea Comitetului Român 
de Istoria şi Filosofia Ştiinţei. A fost mereu prezent cu comunicări expediate, acceptate şi 
incluse în programele Congreselor Internaţionale de Logică, Metodologia şi Filosofia 
Ştiinţei sau la Congresele Internaţionale de Filosofie. La unele dintre acestea s-a 
întâmplat să participăm împreună. 

Interesat de semiotică şi filosofia limbajului, de teoria sistemelor şi cibernetică, a 
participat la dezbateri pe aceste teme organizate la Universitatea Bucureşti, la Institutul 
Politehnic Bucureşti sau la Academia Română. Totodată, a participat cu contribuţii 
incluse în Proceding-urile unor manifestări ştiinţifice internaţionale pe probleme de 
cibernetică, cum a fost, de exemplu, cea de a 5-a Conferinţă Europeană de Cibernetică şi 
Teoria Sistemelor de la Viena din 1980, publicată în SUA la editura Mc. Graw Hill în 
1982, cu o contribuţie pe Logic of Cognitive Acceptances and the Hypothesis of 
Episthemic, sau conferinţa consacrată sistemelor expert din drept, ţinută la Florenţa în 
Decembrie 1993, Verso un Sistema Esperto Giuridico Integrate, unde a avut o 
contribuţie pe Logic and Verification of Mutual Consistency of Testimonies, publicată la 
CEDAM (Casa editorială Antonio Milani în 1996), sau la Conferinţa Internaţională de 
Programare Logică de la Genova din 1994, unde a prezentat o comunicare publicată în 
1994, intitulată Logic, Prolog and Legal Sentence, în care a arătat cum pot fi modelate 
logic hotărârile judecătoreşti întemeiate pe codul Penal Român. 

Cornel Popa este membru al The International Society for the Study of 
Argumentation, ISSA, cu sediul la Amsterdam, din 1994 şi reconfirmat în 2000, şi are 
numeroase studii în această direcţie, câteva dintre ele publicate şi în revista noastră, în 
care a dezvoltat o concepţie originală şi modernă, legând teoria argumentării de teoria 
bazelor de cunoştinţe, de formele normale, arborii de derivare şi demonstraţia 
automatizată. Teoria argumentării dezvoltată de el dă seama, deopotrivă, de contextul 
discursiv şi de cel acţional al întemeierii şi este întemeiată pe o perspectivă semiotică şi 
pe o logică cu agenţii. Formalismul elaborat de el captează între altele explicaţia de care 
s-au ocupat odinioară K. Popper, C. Hempel şi Oppenheimer. Cornel Popa leagă teoria 
argumentării de operatorii logici din limbile naturale, cum sunt „deoarece”, „căci”, 
„pentru a…”, identifică mai multe specii de argumentare (cauzală, nomologică, 
normativă, teleologică), cercetează argumentarea din perspectiva actelor de comunicare. 

Cornel Popa nu este numai un logician cu înaltă calificare, dar este şi un filosof 
erudit, un gânditor matur, echilibrat, care a contribuit la instituirea unei atmosfere de 
lucru şi seriozitate în colectivele în care a lucrat, şi care prin activitatea şi prestigiul său 
contribuie la instituirea unor raporturi de cooperare între logică, filosofie şi disciplinele 
ştiinţifice particulare. El este un interlocutor căutat adesea şi de către unii colegi de la 
departamentele de matematică, fizică sau de către colegi de profesie ingineri, economişti 
sau informaticieni sau lingvişti. Este un logician, filosof, epistemolog şi praxeolog cu 
abilităţi metodologice deosebite şi cu o largă deschidere spre interdisciplinaritate. 

În activitatea desfăşurată împreună la Politehnică, ulterior în activităţile pe care                 
le-am coordonat la Institutul de Filosofie, prin opţiunile sale ştiinţifice şi spiritul său 
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raţional, Cornel Popa m-a ajutat hotărâtor în selecţia opţiunilor, în respingerea 
caracterului apologetic şi declarativ al unor manifestări, a contribuit la înlăturarea unor 
tendinţe de racordare servilă a problematicii filosofiei la susţinerea politico-ideologică a 
comandamentelor vremii. Prin acţiunile unor oameni ca el a fost, în mare parte, prevenită 
degradarea şi umilirea filosofiei, vulgarizarea discursului ei. Cornel Popa a construit 
teorie filosofică şi sisteme logice, nu a scandat lozinci şi nu a scris articole editoriale 
apologetice. Simţindu-l aproape şi temeinic în susţinerile sale, am înfruntat de-a lungul 
anilor numeroase rezistenţe (de ordin suprastructural), acuzaţii potrivit cărora noi cei din 
catedră nu avem destul discernământ politic, dăm dovadă de obiectivism burghez, nu ne 
înscriem la modul cuvenit în frontul ideologic. 

Împreună cu Cornel Popa am reuşit să creăm în catedră un climat adecvat 
cercetării, să aplicăm criterii obiective de evaluare a activităţii membrilor catedrei, să 
instaurăm un spirit de competiţie şi responsabilitate în activitatea de cercetare, în 
practicarea discursului filosofic, în activitatea didactică curentă. Aceasta a stimulat 
performanţa în toate disciplinele predate în catedră, a dus la sporirea prestigiului catedrei 
şi a înlesnit creşterea cadrelor tinere din catedră. Multe dintre cadrele de  vârf din catedra 
de la Politehnică au avut iniţiative lăudabile. 

Între altele, noi am iniţiat în învăţământul superior predarea unor discipline la 
alegere, cum au fost Logica şi metodologia, iniţiată la Automatică în 1971 de către 
Cornel Popa, Psihologia industrială şi Psihologia muncii, iniţiate de către Ion Moraru şi 
Sociologia industrială, predate de Ion Velea şi, ulterior, de către Cătălin Zamfir şi Iancu 
Filipescu. Iniţiativele avute de către noi şi modul nostru de structurare a disciplinelor de 
ştiinţe sociale au fost curând apreciate de către studenţi şi de către conducerile facultăţilor 
şi generalizate în întregul învăţământ superior, mai ales tehnic. 

 
* 

 
Profesorul Cornel Popa nu a făcut niciodată compromisuri în activitatea sa 

profesională, de redactor la Editura Politică, de cercetător şi om de cultură, chiar dacă 
pentru spiritul său de exigenţă a avut numeroase dificultăţi şi nu de puţine ori opoziţii în 
ceea ce priveşte aprecierea calităţii sale de savant. Îmi iau libertatea să mă întreb, socotesc 
eu, cu legitimă îndreptăţire: de ce nu s-a bucurat de aprecierea cuvenită pentru a fi ales în 
rândurile Academiei Române? Sunt mulţi membrii ai acesteia (mă refer la domeniile 
logicii, filosofiei, ştiinţelor sociale şi umane în general) care nu au nici pe departe realizările 
lui, recunoscute amplu şi pe plan internaţional. Poate pentru firea şi caracterul lui de 
autentic cercetător, filosof şi om de cultură ce nu acceptă compromisuri şi nu întreţine relaţii 
nemotivate valoric, cu scopuri de propulsare pe trepte ierarhice sau demnităţi publice. A 
refuzat şi înainte de revoluţie şi după revoluţie ocuparea unor posturi de conducere şi 
demnităţi, în învăţământ, în presă sau în Parlament, în ciuda talentelor sale de publicist şi 
polemist şi a priceperii sale deosebite în depistarea argumentelor găunoase. 

Statura sa ştiinţifică şi morală indispune pe mulţi dintre cei care se dedau la orice 
mijloace pentru a parveni. Fără îndoială, nu el pierde din această cauză, ci societatea 
noastră academică. 
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Dintre scrierile sale mai noi remarc tratatul de Logică şi metalogică (în două 
volume, apărut la Editura România de Mâine (în 2000 şi 2002), lucrare de mare 
întindere, care oferă pentru prima oară la noi o problematică actuală de logică tratată cu 
metode şi tehnici moderne şi cu ample contribuţii originale. Suita de capitole ale 
tratatului face sinteza multor achiziţii ale logicii din ultimii 50 de ani, dar mai ales ne lasă 
să accedem la creaţia originală a autorului în teoria conceptului, îndeosebi în teoria 
definiţiilor şi în teoria clasificării, domenii în care autorul are realizări de prestigiu, unele 
dintre scrierile sale din acest domeniu fiind traduse peste hotare şi recenzate pozitiv. 
Demn de relevat este faptul că tratatul menţionat propune teme şi rezultate în premieră 
mondială. Sunt prezentate nu doar sisteme modale noi, ci şi specii noi de logică modală, 
teleologie sau teoria logică a scopurilor şi logica acceptării ca teorie formală a judecăţilor 
de evaluare. Conţinutul acestor teorii a făcut obiectul mai multor comunicări prezentate la 
lucrările comisiei de Logică şi Metodologia Ştiinţei şi al unei şedinţe speciale cu subiect 
unic a Secţiei de Filosofie a Academiei Române. 

Lucrarea la care ne referim nu este uşor de parcurs. Ea nu este doar o sinteză 
asupra creaţiilor altora, cum se procedează de obicei în redactarea unor monografii cu 
trimitere didactică. În redactarea tratatului discutat au avut prioritate interesul şi valoarea 
ştiinţifică, preocuparea de înnoire teoretică şi de instrucţie operaţională de învăţare a unor 
tehnici şi proceduri cu ajutorul cărora se pot rezolva clase de probleme de interes practic. 
Cititorul manualului este mereu invitat să gândească cu deschidere spre nou şi să-şi pună 
întrebări, mai ales în legătură cu aplicaţiile actuale ale demersului logico-metodologic. 

În continuarea directă a unei asemenea cerinţe pe care autorul o consideră, ca 
întotdeauna, esenţială pentru procesul didactic, Cornel Popa a redactat în ultimul an 
lucrarea Logica actelor de comunicare, scriere  de mare interes pentru pregătirea 
studenţilor de la o Facultate de Filosofie şi Jurnalism (ca cea de la Universitatea                      
Spiru Haret, unde lucrăm împreună în prezent), aflată în curs de publicare la Editura 
Fundaţiei România de Mâine. Sunt sigur că o astfel de lucrare îi va interesa în mod major 
pe cei care lucrează în mass-media, dar şi pe unii cercetători interesaţi de logici modale 
cu agenţi de mare interes pentru constructorii de sisteme expert şi de inteligenţă 
artificială. 

 
* 

 
Mă bucur mult că am relaţii vechi şi trainice de prietenie cu profesorul Cornel 

Popa. Avem multe preocupări comune în cercetare. Amândoi suntem interesaţi în teoria 
acţiunii şi în praxiologie. Eu din perspectivă ontologică şi de filosofie socială, el din 
perspectivă logică şi epistemologică. Ne intersectăm în preocupările noastre de 
praxiologie şi adesea şi în cele de filosofia ştiinţelor sau chiar  şi în cele de ontologie. Ne 
contrazicem uneori în dezbateri, dar şi împrumutăm cu bunăvoinţă şi bucurie unele idei 
unul de la celălalt. Prietenia ne uneşte şi dincolo de activitatea profesională, în multe 
privinţe suntem pe aceleaşi poziţii politice cu caracter comunitar şi chiar societar. În felul 
lui, Cornel Popa este un militant al respectării demnităţii fiecărei persoane şi al fiecărui 
popor, dar şi al cooperării dintre fiinţele umane dincolo de graniţele hotărnicite între ţări. 
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După opinia lui, lumea este prea mică şi prea fragilă pentru ca în relaţiile dintre oameni, 
naţiuni şi state să mai fie loc pentru intoleranţă, răutate şi prostie. 

Îmi mărturisesc deschis satisfacţia că avem în prezent, din nou, acelaşi loc de 
muncă, în aceeaşi unitate de învăţământ superior, Facultatea de Filosofie şi de Jurnalism 
de la Universitatea Spiru Haret, instituţie aflată în plină afirmare. La cei 70 de ani pe care 
i-a împlinit de curând, îi doresc viaţă lungă, succese (pe care nu mă îndoiesc că le va 
avea) în munca sa de cercetare (ştiu că are în această privinţă multe proiecte) şi să fie 
veşnic ferice, ca întotdeauna mereu activ în viaţa spirituală a ţării noastre. Avem mare 
nevoie de oameni ca el, iubitor de adevăr, cercetător dăruit, pasionat şi generos, cu o 
ţinută verticală, statornic şi temeinic, nu numai eu, nu numai instituţia noastră, ci întreaga 
noastră societate. 
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NOTE DE DRUMEŢIE ÎN FILOSOFIE ŞI LOGICĂ 
 

        Cornel POPA 
   
 
 
 
 

1. Iniţierea în Filosofie 

Sunt născut într-un sat din judeţul Alba, Hăpria, la 20 iunie 1933. Liceul l-am făcut 
la Alba Iulia, la „Mihai Viteazul”, devenit ulterior colegiul „Horia, Cloşca şi Crişan”. 

M-am înscris la Facultatea  de Filosofie în 1951şi mi-am încheiat studiile în 1955, 
în iunie 20, exact în ziua când împlineam 21 de ani. Mi-e greu să mă obişnuiesc cu ideea 
că de peste o jumătate de veac, zi de zi, torc firul ideilor. Stau la taclale cu Platon şi cu 
Aristotel, cu Leibniz şi cu Bertrand Russell, cu Rudolf Carnap şi cu Karl Raymond 
Popper, cu Georg Henrik von Wright. Stau de vorbă cu ei, dar ei, nemuritorii, nu mă aud. 
Fiecare dintre cei ademeniţi de filosofie vorbim tacit cu marii înaintaşi, zăbovim asupra 
textelor lor, le discutăm aprins concepţiile, le preluăm şi le înmulţim întrebările, 
descoperim piste şi proiecte noi. 

Filosofia, ca şi arta sau preoţia, nu poţi să o practici fără vocaţie. Altfel, ar fi un 
chin insuportabil şi pentru tine şi pentru ascultători. Ea presupune crez, dăruire şi ardere.  

M-am simţit de timpuriu atras de filosofie. Dar şi de literatură, de poezie şi,  
paradoxal, şi de matematici. Îmi provocau plăcere lanţurile de întrebări pe care trebuia să 
mi le pun mie însumi pentru a afla răspunsul la o problemă de geometrie sau de 
aritmetică. Orice problemă mă  transpunea într-o lume virtuală sau într-o situaţie 
închipuită, dar în care aveam libertatea de a mă întreba cum pot să  modific acea situaţie, 
să trec într-o altă lume virtuală în care pot să aflu ce nu ştiam la început. Simţeam 
gândirea ca pe un act de mişcare voluntară invizibilă, ca o formă de supunere faţă de 
datele iniţiale şi faţă de legi sau conexiuni, dar şi ca o libertate de a iniţia noi piste. 

 Pe atunci însemnam într-un caiet şcolar şi nu tocmai şcolar: „Vreau să gândesc gân-
direa negândită”. Mă fascina idea că noi oamenii gândim asupra propriei noastre gândiri. 

De aceea, poate, la un moment dat, când s-a înfiinţat   secţia de psihologie mă bătea 
gândul să trec la psihologie. Dar n-am dat curs acestei tentaţii, căci am aflat curând că logi-
ca descoperă legi şi structuri ce garantează păstrarea adevărului de la premise la concluzii. 

La terminarea facultăţii, dacă aş fi putut alege, m-aş fi dus la Amsterdam pentru un 
doctorat în logică intuiţionistă. Dar, în 1955, un astfel de gând a părut celor ce aveau 
drept de decizie inoportun şi o dovadă de lipsă de maturitate politică. Mi s-a propus, 
totuşi, să-mi pregătesc actele şi dosarul pentru a mă înscrie la aspirantură în specialitatea 
Logică la Universitatea din Moscova. Mi aduc aminte că am scos copii după certificate şi 
acte de la Facultate, am făcut unele analize medicale, dar proiectul a căzut, căci nu eram 
membru de partid; mama mea n-a fost de acord cu plecarea la Moscova şi probabil nici 
referinţele strânse de serviciul de cadre nu-mi erau prea favorabile. 
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2. ,,Specialist burghez în ideologie proletară” 

S-a mai luat în considerare de către factorii de decizie de atunci şi alternativa unei 
aspiranturi la „Jdanov”, strămoşul lui „Ştefan Gheorghiu”, dar nici pentru aceasta dosarul 
meu de candidat nu s-a dovedit la înălţime, chiar dacă examenele orale au fost bine 
apreciate. Am fost repartizat, în cele din urmă, la redacţia de filosofie a Editurii Politice, 
probabil ca un fel de specialist burghez în ideologie proletară.  

Acolo am cunoscut cerinţele şi canoanele literaturii ideologice, dar mie îmi dădeau 
ghes textele de filosofie clasică, Platon şi Aristotel,  scrierile  lui Descartes şi  John 
Locke. Mă „spurcasem” la aceste scrieri în ultimii doi ani de facultate, după ce obţinusem 
o legitimaţie de „fond secret” în vederea scrierii lucrării de diplomă.  

În timpul facultăţii am simţit întotdeauna ca o jignire personală lacătul pus la 
dulapurile cu cărţile de filosofie  antică  sau „burgheză”. Dacă acelea sunt rătăciri ale 
minţii, credeam că e bine să le cunoaştem, să înţelegem pericolul pe care îl prezintă, să 
ştim de ce trebuie să ne ferim. Dar, gândeam atunci, dacă ideologia oficială, care ne este 
impusă  este o rătăcire şi susţinătorii ei se tem că am putea găsi în acele dulapuri 
argumente împotriva ei ?. Întrebările mele erau nerostite sau rostite cu teamă chiar şi faţă 
de cei mai buni prieteni ai mei. Devenisem  prevăzător şi tăcut, deşi ca temperament 
eram adeptul stilului direct şi partizan al curajului opiniilor. Credeam şi cred şi astăzi că 
nu poţi face filosofie fără dreptul de a te a te îndoi şi a te interoga asupra oricărei 
probleme de interes pentru tine sau pentru comunitatea din care faci parte. 

Preocupările mele pentru logică şi teoria cunoaşterii au fost destul de strâmtorate la 
Editura Politică, dar am găsit şi unele căi de a pune parţial în concordanţă activitatea de 
editor cu preocupările mele de suflet. Directorul editurii,  d-l Valter Roman, interesat de 
revoluţia tehnico-ştiinţifică, a acceptat propunerea mea de a edita în anii 60 unele culegeri 
de studii scrise de autori de peste hotare, cum au fost volumele „Logică şi filosofie”, 
„Logica ştiinţei” sau culegerile de filosofia ştiinţei cuprinzând studii şi articole redactate 
de oameni de ştiinţă români. Nu este deloc  întâmplător că ambele volume au fost 
concepute pe teme de logică, deoarece aceasta mă interesa în mod major şi o credeam 
utilă pentru toţi cei interesaţi de filosofie. 

 
3. Partea agreabilă a muncii de editor  

Acest gen de îndeletniciri mi-au prilejuit contacte plăcute cu multe personalităţi de 
prestigiu din ştiinţa românească şi  o corespondenţă instructivă şi cu unii filosofi şi 
logicieni de peste hotare. Astfel, în ţară, i-am cunoscut de tânăr pe matematicienii                        
Gr. C. Moisil, Nicolae Teodorescu,  pe medicii Ştefan Milcu, pe atunci vice-preşedinte al 
Academiei, Eugen Makovski şi Arthur Kreindler,  cu toţii membrii ai Academiei 
Române. Am cunoscut şi fizicienii ca Horia Hulubei, Valeriu Novacu, Florin Ciorănescu, 
pe  reputatul chimist Costin Neniţescu. Dintre oamenii de ştiinţă din profilul tehnic 
ingineresc m-au impresionat plăcut Remus Răduleţ, Radu Voinea, Gh.  Buzdugan, Elie 
Carafoli, Petre Augustin, Andrei Ţugulea, Corneliu Penescu. Eu şi acad. Gr.C. Moisil! 
Eram o furnică la poalele unui munte. Dar Gr. C. Moisil era omul generos, apropiat de 
tineri, care stimula escaladarea muntelui, te provoca la drumeţie. Îţi împrumuta un extras, 
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proaspăt primit de la un autor occidental şi uneori o carte primită cu o dedicaţie de la o 
mare personalitate. Era un interlocutor cu farmec şi cu umor care ştia să povestească cu 
miez despre momentele de răscruce în cercetarea ştiinţifică. Datorez mult savantului                       
Gr. C. Moisil. Mai întâi, faptul că mă invita la cursurile noi pe care le iniţia la Facultatea de 
Matematici  sau la cea de Filosofie. Şi apoi, pentru că a acceptat să-mi fie referent oficial şi 
a scris un referat favorabil la teza de doctorat pe care urma să o susţin sub conducerea lui 
Petru Botezatu, membru corespondent al Academiei Române, la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. Dar un infarct pe care l-a suferit în 1971, puţin înainte de susţinerea 
tezei, i-a obligat pe medicii curanţi să-i interzică deplasarea la Iaşi. 

Am cunoscut, totodată, un număr de cercetători tineri interesaţi de filosofia 
disciplinelor pe care le cultivau şi de problemele de logică şi metodologie, cu care am avut 
raporturi utile şi amiabile. Printre aceştia menţionez pe matematicienii Ciprian Foiaş, 
Aristide Halanay, Marcus Solomon, Alexandru Brezuleanu,  inginerii Mihai Popov şi 
Edmond Nicolau, pe  neurofiziologul Mircea Steriade, pe endocrinologul Victor Săhleanu,  
pe chimiştii Victor Sahini, Alexandru Balaban, personalităţi care au confirmat în devenirea 
lor ulterioară. 

Aceste contacte mi-au întărit convingerea că extinderea ariei de cunoştinţe 
ştiinţifice este de un real folos pentru o persoană interesată în logică şi teoria cunoaşterii, 
mi-au trezit interesul pentru  dezbaterile interdisciplinare. În plus, am corelat aceste 
informaţii noi cu  ceea ce aflasem din istoria filosofiei moderne despre vieţile lui 
Descartes, Leibniz, B. Russell, R. Carnap, Karl Popper, care puneau în lumină rolul 
cunoaşterii ştiinţifice în înnoirea discursului filosofic.  

Filosofia originală nu-şi are sursa doar în studiul gândirii filosofice anterioare, ci şi 
în captarea de către gândirea creatoare a viitorului filosof a impulsurilor şi experienţei 
disciplinelor ştiinţifice, ca şi a tendinţelor şi nevoilor iscate de întreaga devenire a 
sistemului social. 

Pregătirea unor  volume de filosofia ştiinţei de peste hotare mi-a prilejuit 
corespondenţe şi primirea unor biografii şi a unor extrase din scrierile unor mari 
personalităţi din domeniul ştiinţelor. Mi-aduc aminte cu plăcere că am primit texte de la 
B. Russell, T. Kotarbinski, G. H. von Wright, Karl R. Popper, Alfred Tarski,                        
Patrick Suppes, Jakko Hintikka, Karl Hempel,  Y. Bar Hillel, A. Mostowski,                        
A.N. Kolmogorov şi alţi  filosofi sau logicieni prestigioşi. 

Ştiam şi pe atunci şi ştiu şi astăzi că inteligenţa nu-i molipsitoare, cum este gripa 
sau alte boli infecţioase. Dar biografiile acestor mari personalităţi, extrasele din scrierile 
lor sunt de natură să-ţi definească un nivel de aspiraţie, un har şi o devoţiune care pot 
influenţa şi entuziasma pe un iubitor de studiu şi un îndrăgostit de căile cunoaşterii. 

 Pot spune şi astăzi, cu un sentiment de satisfacţie, că editarea acelor volume a 
ridicat anatema ideologică ce plana asupra logicii matematice, care, alături de cibernetică 
sau genetică, era privită  de ideologia comunistă militantă din răsărit ca o „pseudoştiinţă”, 
ca o formă de rătăcire de la filosofia „justă”. 

Mai târziu, contactele de idei şi schimburile de publicaţii au continuat ani                        
de-a-rândul cu Karl R. Popper, cu Georg H. von Wright şi cu T. Kotarbinski. După două 
decenii am reluat corespondenţa cu Patrick  Suppes şi am scris un amplu studiu 
introductiv la versiunea românească a cărţii sale Metafizică probabilistă. 
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Nu pot spune că intervalul de peste un deceniu petrecut la editură a fost cel mai 
fertil din viaţa mea. Dar pot spune , fără risc de eroare, că a fost un interval de acumulare 
şi de creştere profesională. Mai ales că, după primii 6 ani, am obţinut permisiunea 
conducerii editurii de a lucra cu o jumătate de normă şi în învăţământul superior.  

 
4. Dascăl şi cercetător în Catedra de filosofie din „Politehnică” 

Din 1961 până în 1968 am lucrat cu „o jumătate de normă” la Catedra de Filosofie 
din Institutul Politehnic, şef de catedră fiind iniţial profesorul Ion Rebedeu şi apoi 
profesorul Ion Tudosescu, pe atunci  lectori sau conferenţiari. 

Pot spune, împăcat cu propria conştiinţă, că  anii  petrecuţi la Catedra de Filosofie 
din Institutul Politehnic, mulţi ani condusă de profesorul Ion Tudosescu, au fost pentru 
mine ani de creştere şi împlinire profesională. Peste trei decenii am lucrat în Catedra de 
filosofie de la  Universitatea „Politehnica”, din 1968 până în 1999. Am refuzat alte 
tentaţii venite din ţară sau din afară, pentru simplu fapt că am crezut în posibilitatea de a 
mă realiza în Catedra de Filosofie de la Politehnică şi în rostul meu în faţa studenţilor de 
la Automatică. Am crezut în eficacitatea cercetărilor mele de praxiologie, de logică şi de 
filosofia ştiinţei. Am crezut în cadrele tinere de asistenţi din catedră care şi-au ocupat 
posturile prin concurs, în participanţii interni şi din afara catedrei la seminarul de „Logică 
şi praxiologie” pe care l-am înfiinţat în anii 70. 

Adaug două motive temeinice pentru care nu m-am urnit din „Politehnică” decât 
pentru scurte intervale, la conferinţe şi sesiuni organizate de alte universităţi din ţară sau 
la congrese internaţionale de logică sau filosofie. 

Primul factor de stabilitate şi constanţă l-a reprezentat poziţia înţeleaptă şi 
constructivă a şefului catedrei, profesorul dr. Ion Tudosescu,  care mi-a acordat încredere, 
mi-a repartizat cursuri şi seminarii la Facultatea de Automatică, facultate pe atunci tânără, 
dar dotată cu cadre talentate şi ambiţioase, harnice şi cu studenţi cu mare potenţial 
intelectual. 

După plecarea profesorului Ion Tudosescu ca decan la Facultatea de Filosofie de la 
Universitatea din Bucureşti am funcţionat două legislaturi, respectiv 8 ani, ca şef al 
Catedrei de Filosofie din IPB. 

Era statornicit din timpul şefiei anterioare un stil de conducere amiabil şi demo-
cratic. Funcţiona un colectiv de conducere care cuprindea pe şefii principalelor discipline 
predate (Filosofie, Logică, Psihologie, şi Sociologie) şi pe şeful grupei sindicale. 

Aprecierea activităţii membrilor catedrei se făcea după criterii bine definite 
(cercetare ştiinţifică, activitate didactică orală, elaborări de materiale didactice, dezbateri 
teoretice, activităţi în colectivele de disciplină). 

Desigur, cultul personalităţii şi intensificarea activităţii ideologice, creşterea biro-
cratismului în învăţământ, în  special după 1980, m-au făcut să predau cu bucurie, în 
1985, conducerea catedrei d-nei conf. Dr. Ioana Smirnov şi să-mi păstrez doar calitatea 
de responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi pe cea de mentor al „Cercului de Logică şi 
Praxiologie”. 

Al doilea factor care m-a ajutat să-mi găsesc un echilibru şi un stil de muncă, în 
condiţii care nu erau tocmai favorabile, l-a constituit  corespondenţa sistematică cu şcoala 
polonă de praxiologie fondată de T. Kotarbinski şi condusă după dispariţia acestuia de  
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discipolii lui, T Pszcholowski sau W. Gasparski şi cu şcoala de la Helsinki de logică 
modală şi deontică, condusă de Georg H. von Wright. Aceste contacte mi-au permis, mie 
şi colaboratorilor mei mai tineri, să avem acces la o parte importantă din informaţia 
râvnită de noi. Am apreciat mult lucrările Mariei Nowakowska, un psiholog şi praxiolog 
cu har care aplica teoria limbajelor formale şi teoria automatelor pentru descrierea acţiunilor 
umane. Mi-a scris cu respect despre şcoala românească  de lingvistică matematică şi de 
teoria limbajelor formale. Am avut discuţii fructuoase cu  profesorul W. Gasparski şi cu  
Dr. Eduard Leniewicz autorul unei teze despre teoria directivelor practice şi semnatarul 
unor studii originale de logica scopurilor, deosebite de încercările mele. 

Amândoi au fost oaspeţii seminarului meu de Praxiologie şi logică, în cadrul 
căruia au expus mai multe conferinţe. La rândul meu,  am participat la o conferinţă 
internaţională selectă pe problema relaţiilor dintre concepţiile praxiologice şi filosofia 
ştiinţelor economice, organizată de Societatea Polonă de Filosofie, de Institutul Austriac 
din Varşovia, de Institutul de Filosofie şi Sociologie al Academiei Polone. Printre 
invitaţii de marcă era  profesorul Herbert A. Simon de la Carnegie-Mellon University, 
laureat al premiului Nobel, moderatorul conferinţei, care a citit cu interes raportul meu de  
peste 40 de pagini în care mă delimitam de anumite poziţii adoptate anterior de domnia 
sa faţă de oportunitatea construirii unor teorii logic modale despre activităţile umane. 

În timp, s-au creat  şi alte legături,  în Germania cu profesorul Wolfgram Heitch,  în 
Cehoslovacia cu profesorul Ladislav Tondl şi  în Uniunea Sovietică cu  D.P. Gorski, 
autorul postfeţei la versiunea rusă a cărţii noastre  Teoria definiţiei şi cu şcoala de logică 
modală şi temporală a profesorului V. A. Smirnov, pe care l-am cunoscut cu prilejul 
publicării cărţii menţionate mai sus. 

Au continuat cu intermitenţe contactele mele  epistolare cu Lennart Aqvist la 
Uppsala, cu grupul de logică deontică din Italia. Profesorul Georg H. von Wright este cel 
care le-a transmis cercetătorilor italieni şi le-a dat lista unor studii ale mele pentru a fi 
trecute în bibliografiile extinse alcătuite de către italieni. 

În Italia am publicat, de asemenea, studii de logica normelor şi de informatică 
juridică întemeiată pe  transpunerea în instrucţiuni Prolog a unui capitol din Codul Penal 
Român despre infracţiunile faţă de dreptul de proprietate 

În ciuda unor dificultăţi (întârzieri, pierderea unor plicuri, etc.) am avut, totuşi, acces 
la o informaţie de bună calitate şi la corespondenţă cu interlocutori de aleasă calitate. 

Tot atât de important este faptul că, după un timp, mi-am definit propriul meu 
drum în cercetarea logică şi praxiologică şi am agonisit un mănunchi de tehnici şi metode 
de care puteam face uz după trebuinţă. 

Seminarul de cercetare cu frecvenţă săptămânală mă obliga, într-un fel, să păstrez un 
tempo ridicat, să pot face de la o săptămână la alta măcar un pas sau propun o ipoteză nouă. 

În plus, în seminar am introdus obiceiul să alternăm în aceiaşi şedinţă o parte de 
instrucţie, constând în asimilarea de către membrii grupului a unor teorii, sisteme logice 
sau metode noi, cu o altă parte de propuneri în premieră a unor puncte de vedere, sisteme 
sau demonstraţii propuse de noi. 

Am cerut tot timpul ca participanţii tineri să nu fie simplii spectatori, ci să 
pregătească ei înşişi expunerea unor articole interesante din literatura internaţională sau să 
încerce schiţarea unor noi formalisme. 
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Mai mult de trei  decenii ne-am întâlnit, neobligaţi de nimeni, pe toată perioada 
cursurilor universitare, vineri de vineri,  în sala de şedinţe a Catedrei de filosofie, de la 
15-17, un grup de 10-15 oameni pentru a discuta probleme de logică şi teoria acţiunii. A 
fost un antrenament intelectual liber asumat, diferit de filosofia oficială, dar nu direct ostil 
acesteia. Am dezbătut cu predilecţie probleme tehnice de logică, încât îi adormeam                    
şi-i chinuiam cumplit pe cei trimişi  să ne supravegheze ideologic. Nu ne-am refuzat 
uneori câte o remarcă bine ţintită împotriva prostiei sau atitudinii de înţepenire 
dogmatică. Noi cei de acolo doream să creştem profesional, să luăm act de rezultate noi, 
să respirăm un aer curat să gândim şi să construim liber un punct de vedere. 

Noi am avut cercetători pe care i-am admirat şi de la care am învăţat multe lucruri 
noi. Numele acestora nu sunt un secret pentru nimeni. Pe unii dintre cei admiraţi i-am 
declarat părinţii mei spirituali. Mi-am recunoscut, fără sfială, trei părinţi spirituali şi un 
singur părinte biologic. Părinţii mei spirituali mărturisiţi, până acum, au fost: Karl 
Raymond Popper pentru perioada 1960-67; Tadeusz Kotarbinski pentru perioada                   
1968-75 şi Georg Henrik von Wright pentru perioada 1970-90. 

Perioadele de influenţă nu sunt neapărat disjuncte între T. Kotarbinski şi                        
G. H. von Wright. Am încercat o punte între Varşovia şi Helsinki. Şi cercetătorii poloni şi 
cei scandinavi s-au ocupat de teoria acţiunii, ignorându-se mult timp. Eu l-am informat 
insistent pe W. Gasparski despre realizările şcolii scandinave în teoria acţiunii. Pe urmă 
am aflat de la d-l Sandu Gabriel, profesor de logică la  Universitatea din Helsinki, fost 
asistent de al lui Jakko Hintikka, despre vizita d-lui  profesor W. Gasparski la Helsinki, 
despre aspectele ei academice şi despre cele neacademice. 

 Am încercat, în expunerile făcute în seminarele de la Politehnică,  fără umilinţă, un 
sentiment de gratitudine, dar nu am avut idoli la care să ne închinăm. Chiar şi scrierile 
pontifului de la Helsinki  sau ale celui de la Varşovia puteau fi supuse discernământului 
critic al oricăruia dintre participanţi. Admiraţia faţă de maiştri nu trebuie să ne 
înţepenească gândirea vie, să ne amorţească spiritul critic şi fantezia creatoare. 
Dimpotrivă, performanţa înaintaşilor trebuie să funcţioneze ca o dovadă că înaintarea în 
cunoaştere este posibilă şi necesară. În cercetare, ca şi în alpinism, trebuie să  te antrenezi, 
să-ţi sporeşti forţa, să te informezi, să te asiguri şi apoi să-ţi alegi piscurile proporţional cu 
puterile. Pentru Mont Blank  şi pentru Everest, trebuie să te antrenezi mai întâi în Carpaţi. 

Am încercat tot timpul să asimilăm tehnici şi metode noi create de alţii cu ajutorul 
cărora să ne realizăm obiectivele, întrebările şi programele asumate  de noi înşine. Acestea 
puteau fi teoria scopurilor şi programelor, teoria relaţiilor de cooperare şi conflict, sistemele 
teleodeontice, teleoperformative, logica acceptării, teoria libertăţii şi a coerciţiunii, sistemele 
modale cu agenţi. Şi multe altele, raporturile ierarhice, teoria structurilor organizaţionale, 
posturi, statute şi roluri, competenţe executive şi competenţe imperative. 

 Un punct de vedere al nostru putea fi uşor pus în discuţie, căci seminarul avea un 
caracter de atelier de lucru şi nouă tuturor ne era lehamite de adevărurile solemne, oficiate 
la prezidii acoperite cu o faţă de masă  roşie. Şi faţă de adevărurile rostite de la un astfel de 
prezidiu sau altar era periculos să cârteşti. Iar eu, obişnuit cu spiritul cartezian, eram 
adesea cârtitor. 
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5. Itinerarul peregrinărilor mele logico-filosofice 
Trei decenii am revenit cu insistenţă în aceiaşi sală  din corpul R314, plasată la 

etajul al III-lea, deasupra biroului rectorului. Dar mintea mea în aceste trei decenii  a 
peregrinat prin mai multe domenii, prin mai multe provincii ale cunoaşterii. Despre 
câteva dintre peripeţiile spiritului meu prin această lume a cunoaşterii filozofice şi logice 
vom povesti câte ceva în cele ce urmează. 

Nefiind un bun povestitor, ca să nu-mi pierd firul şi ca să fiu cât mai accesibil cu 
cei care au răbdarea să-mi urmărească itinerarul voi lăsa, ca Teseu în Labirintul bântuit de 
Minotaur, unele semne pe unde am trecut. Mai modern sau mai prozaic, voi marca 
călătoria mea imaginară în labirintul încăperilor printr-un număr de ovale sau elipse 
conectate prin arce care alcătuiesc împreună un graf. Fiecare oval sau nod în graf 
reprezintă un domeniu de cercetare asupra căruia am zăbovit mai mult sau mai puţin, 
despre care am scris articole sau comunicări, capitole în cărţi sau cărţi întregi. Cele mai 
multe studii şi articole le-am publicat în ţară, în Revista de filosofie, dar şi în reviste de 
sociologie, de drept, de ştiinţe economice, de informatică. Am scris peste 160  de studii 
sau articole ştiinţifice. Circa  50 de studii am publicat în engleză, o duzină am publicat în 
limba polonă, o carte şi câteva articole am publicat în rusă. Am avut, de-a-lungul anilor, 
scrieri publicate în Austria, Germania, Polonia, Bulgaria, Italia, Rusia şi celelalte state 
incluse în fosta URSS şi în Statele Unite ale Americii. Am participat la multe congrese de 
Logică şi de Filosofie şi la unele conferinţe internaţionale selecte. La Viena, Varna,  
Bucureşti, London Ontario, Dusseldorf, Hanovra, Moscova, Salzburg, Cracovia,  
Varşovia.  La unele am participat doar prin materiale expediate prin poştă.  

Am publicat 10 cărţi de autor însumând câteva mii de pagini şi am editat ca editor 
sau autor de studii introductive alte 14 volume. Am fost şi mai sunt în colegiile de 
redacţie ale unor reviste din ţară şi din străinătate. 
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Harta periplului nostru pe marea agitată a cunoaşterii nu este fără scăpări sau 
omisiuni. Nu am trecut în graful nostru preocupările mele de „logica ştiinţei”, studiile 
consacrate lui Karl Raymond Popper, lui Carl Hempel şi Israel Sheffler, înţelegerii 
naturii şi structurii teoriilor ştiinţifice din ştiinţele empirice, dar şi a ştiinţelor aşa numite 
„analitice”. Nu am consemnat în mod explicit filosofia limbajului, nici preocupările de 
filosofia dreptului, nici cele de teoria sistemelor, de teoria automatelor, limbaje formale şi 
gramatici generative, căci acestea au fost pentru mine surse de tehnici şi metode şi nu 
subiecte de sine stătătoare. 

Ca orice cercetător şi dascăl am redactat şi eu numeroase autobiografii sau, după 
denumirea latină preferată astăzi, curriculum vitae, prescurtat CV. În ultimul meu CV am 
rezumat contribuţiile noastre în următoarea listă:  

 
Realizări:  
1. elaborarea unei teorii semiotice şi praxiologice a cunoaşterii (1971-1972); 
2. teoria semiotică a definiţiilor explicite (Viena, 1968, tipărită la Viena în 1969); 
3. teoria definiţiilor operaţionale (1971, 1971); 
4. teleologica sau teoria logică a scopurilor şi programelor (Bucureşti 1978, Bucureşti 

1979, Varşovia 1980, Bucureşti 1984,  Florenţa 1989, Bucureşti 2002); 
5. logica relaţiilor de cooperare (Bucureşti 1974, 1976, London Ontario 1975, Varşovia 

1976, Bucureşti 1979, 1995); 
6. logica modalităţilor operaţionale (Bucureşti 1983, 1985, 1986, 1991); 
7. logica acceptării (Viena, 1980, New York, 1982, Bucureşti 2000, Bucureşti 2002); 
8. teoria logică a structurilor organizaţionale (Bucureşti, 1978, 1984,1995); 
9. teoria logică a libertăţii şi coerciţiunii (Bucureşti 1974, 1977, 1979, Varşovia 1976, 

Dusseldorf 1978); 
10. demonstraţia de completitudine a sistemului „And Next” (Varşovia 1978, Bucureşti 

1984); 
11. logica şi verificarea consistenţei mutuale a declaraţiilor martorilor (Florenţa, 1993, 

Bucureşti 1993); 
12. definiţia semantică a conceptului de metodă (Bucureşti 1979, Hanovra 1979); 
13. modelarea şi programarea  logică a hotărârilor judecătoreşti (Genova 1994, Bucureşti 

1994, 1995, 1996); 
14. demonstraţia automatizată şi teoria argumentării (Amsterdam   1994); 
15. teoria directivelor practice şi programarea logică (Bucureşti 1999); 
16. logica acţiunii şi raţionalitatea activităţilor umane (New Jersey 1992); 
17. logica acţiunii, programele şi conflictele interumane (Bucureşti, 2000); 
18. metoda interpretărilor semantice succesive (Bucureşti 1998); 
19. formele normale disjunctive, rezoluţia duală şi teoria clasificărilor (Bucureşti 1998, 

2002); 
20. metoda construirii arborilor de derivare din formele normale conjunctive (2001); 
21. elaborarea mai multor sisteme logic-modale mixte, cum sunt sistemele deontico-
teleologice, deontico-performative, teleoperformative, asetorico-apreciative care permit 
definirea formală a unor concepte relevante din ştiinţele economice, manageriale, 
sociologice, juridice, din istoria filosofiei şi din critica literară,  cum sunt conceptele de 



 

 23

succes, eficacitate, eficienţă, eroare practică, conduită legală sau ilegală, acord sau 
consens, conflict de opinie, agent veridic, agent sincer, minciună, regret, elogiu, critică, 
prestigiu etc. 

Aceasta este lista principalelor noastre rezultate în filosofie şi în logică. Sunt de 
peste trei decenii constructor de teorii logice şi filosofice. Unele dintre ele asimilate şi 
acceptate în literatura filosofică, intrate în circuitul universitar, altele fiinţând  în afară 
graniţelor,  în bibliografii de doctorat, altele  preluate de discipline socioumane, cum ar fi 
lingvistica, altele de interes pentru unele discipline tehnice, fiind de la început publicate la 
congrese de cibernetică sau teoria sistemelor 

Este uşor de văzut că multe din aceste realizări ale noastre, (parcă filozofia şi logica 
ar fi chiar atât de discrete şi numărabile, precât sunt ouăle de prepeliţă !) nu dispun de un 
„nod” sau de o elipsă în graful „împlinirilor” noastre ştiinţifice. Am putea, desigur, 
completa graful cu noi noduri şi cu noi conexiuni. Am putea, invers, şterge unele realizări 
din listă, pentru a restabili concordanţa dintre listă şi graf. Nu vom face nici una, nici alta. 
Ne place să lăsăm unele alternative deschise. 

Sunt convins că cititorul binevoitor va considera graful din figura 1 ca un ghid şi ca 
o metaforă şi nu tocmai ca un model grafic. 

Cu aceste remarci de ordin metodic, să prezentăm, pe rând,  principalele „puncte 
turistice” din odiseea noastră logico-filosofică.  

 
6. Încercările în teoria cunoaşterii  

Termenul  „cunoaştere”, ca şi cel de „cunoştinţă”, nu este lipsit de ambiguitate. Şi 
când învăţăm ceva dintr-un manual  şcolar şi când ascultăm o comunicare a unui 
specialist la un congres internaţional, în ambele cazuri, cunoaştem. Dar în primul caz 
învăţăm ceva de mult descoperit şi asimilat de procesul de învăţământ, în timp ce în cel 
de al doilea caz asistăm la prezentarea în premieră mondială a unui rezultat nou obţinut 
de un cercetător performant. 

Cunoaşterea  în premieră în sens de descoperire sau construcţie teoretică începe cu 
o interogaţie, cu o întrebare persistentă, aproape obsesivă, care te cuprinde şi te 
acaparează. 

Întrebarea este, de regulă,  din punct de vedere logic, un predicat, o formulă 
„deschisă”, care are cel puţin o variabilă liberă, necuantificată şi pe care cel ce te întreabă 
o doreşte transformată în propoziţie asertorică ce-i furnizează informaţia aşteptată. 
Întrebarea se subsumează unei scheme sau structuri predicative. Răspunsul la întrebare 
construieşte, pe baza schemei predicative, o propoziţie afirmativă sau negativă. 

Când cercetăm, căutăm ceva; ştim ce căutăm, dar nu ştim îndeajuns, căci dacă am 
şti îndeajuns, n-ar mai fi nevoie să căutăm. După cum am menţionat mai sus, întrebarea 
este o formulă „deschisă”; ea determină un spaţiu de căutare, dar nu descripţia completă a 
obiectului căutat. Cercetătorul, asemeni unui vânător iscusit, dă târcoale obiectului căutat, 
azvârle nişte ipoteze, precum azvârleau odinioară texanii lasourile să prindă caii sălbatici, 
dar nici aceştia nu pot fi prinşi atât de uşor. 

Cercetătorul trebuie să construiască pentru obiectele, stările şi evenimentele 
cercetate descripţii şi modele adecvate. Trebuie să le captăm în teoriile şi modelele 
noastre natura intimă, proprietăţile, relaţiile dintre clasele de obiecte, dependenţele 
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cauzale şi nomologice („legice”), conduitele şi comportarea, speciile de interacţii, 
înclinaţiile şi  tendinţele repetabile. Enunţurile şi ecuaţiile noastre trebuie să le închidă ca 
într-o cuşcă, să nu poată face nici o mişcare negândită anticipat de către noi cercetătorii 
înzestraţi şi perspicace. 

Ştiinţa înseamnă control şi putere. Dacă nu greşesc, bătrânul Bacon  a afirmat 
primul aceasta. 

Nici un filosof modern nu poate ignora experienţa de peste două milenii a 
înaintaşilor săi, dar nici nu-şi poate limita rolul la relatarea şi comentarea acesteia. El 
trebuie să culeagă informaţii relevante din ştiinţele epocii în care trăieşte, să le compare 
cu construcţiile teoretice din trecut, să le reconsidere şi să le înnoiască pe acestea pe baza 
rezultatelor noi şi să construiască un nou aparat conceptual, apt de a oferi explicaţii 
judicioase şi plauzibile actelor umane de dobândire a unor cunoştinţe noi. 

Evident, nu există cunoaştere fără subiect sau agent cunoscător. Cunoaşterea este o 
interacţiune între fiinţa umană ca subiect sau agent cunoscător şi obiectele cunoaşterii 
structurate la niveluri diferite de complexitate. Dar există faţete, stări, evenimente şi 
procese ale cunoaşterii care nu depind de agentul sau subiectul cunoscător ci de ceea ce 
scrutează şi cercetează acesta.  

Idea de adevăr, de enunţ adecvat stării de fapt a lucrurilor, vine de la înţeleptul 
Aristotel. El ne învăţa că spune adevărul cel ce afirmă că este ceea ce este şi afirmă că nu 
este ceea ce nu este. 

Acest truism este esenţial pentru desubiectivizarea cunoaşterii şi pentru a întemeia 
teoria enunţurilor declarative cu valoare descriptivă despre lumea reală descrisă în 
ştiinţele empirice. 

Semantica logicii predicatelor ca teorie ce leagă lumea formulelor de lumea 
obiectelor, stărilor şi relaţiilor descrise de formule este o semantică de inspiraţie 
aristotelică. Formulele logicii predicatelor vorbesc despre obiecte individuale, despre 
proprietăţile acestora  şi despre relaţiile de dependenţă dintre clasele de obiecte. De aceea 
putem construi, în termenii logicii predicatelor şi ai programării logice, modele şi sisteme 
expert despre obiectele şi evenimentele lumii reale sau despre evenimentele şi faptele 
socio-umane. 

Oamenii au acces, sub sudoarea frunţii, la adevăr. Agoniseala ştiinţelor creşte de la 
o epocă la alta. Dar nici creşterea ştiinţelor nu e scutită de contradicţii şi crize. Se 
revizuiesc anumite principii; ştiinţele se reconstruiesc. Diferite componente ale lor nu 
sunt mutual consistente. În cetatea ştiinţei  există „luptă pentru putere” între teorii, există 
răzmeriţe şi chiar revoluţii. 

 În plus, nu toate disciplinele vorbesc despre realitatea primară sau lumea fizică, 
cosmică, biologică sau socioumană. Viaţa psihică este altceva decât lumea fizică primară. 
Teoria semnelor lingvistice, teoria numerelor şi a spaţiului şi a timpului, teoria operaţiilor 
logice sunt alte continente ale lumii cunoaşterii. 

 Cunoştinţele noastre sunt despre un obiect al cunoaşterii, chiar şi atunci când 
întoarcem aparatul de  luat vederi asupra propriei noastre fiinţe. Dar, introspecţia nu este 
cea mai sigură cale de a atesta autenticitatea cunoaşterii. Cunoaşterea trebuie să fie 
controlabilă şi verificabilă de către experţi. Altfel ştergem orice deosebire între opinie, 
credinţă şi cunoaştere.  
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Admiţând faptul psiho-pedagogic că fiecare individ uman are propria lui aventură 
cognitivă în raport cu lumea externă, nu putem reduce teoria cunoaşterii la interacţiunile 
senzorial perceptive ale indivizilor cu lumea reală. Învăţarea iniţială, cunoaşterea 
ostensivă, asimilarea convenţiilor limbii materne este un proces irepetabil şi specific 
fiecărei fiinţe umane prin care copilul ca subiect cunoscător în formare este racordat 
deopotrivă la modul de viaţă şi vocabularul, sintaxa şi semantica limbii naturale vorbite 
de comunitatea în care se dezvoltă .Nimeni nu învaţă limba maternă  după dicţionarele 
lexicografice ale specialiştilor în lingvistică. 

Ce am propus noi în teoria cunoaşterii ?. 
Mai întâi am propus o perspectivă sistemică şi semiotică de abordare a procesului 

cunoaşterii, ca o formă de interacţiune dintre un emitent şi un adresant (sau mai mulţi) ai 
acestuia. În cazurile sale cotidiene de manifestare, cunoaşterea este o formă de 
comunicare. 

A doua perspectivă propusă de noi asupra cunoaşterii este cea acţionalistă sau 
praxiologică. 

Cele două perspective sunt în viziunea noastră mutual compatibile, căci fiinţa 
umană este deopotrivă agent al acţiunii practice şi agent al actelor de cunoaştere, 
comunicare sau descoperire. 

Am construit în acest sens un model semiotic unilateral al procesului cunoaşterii 
prin care un agent receptor învaţă de la un agent emitent (vorbitor sau scriitor de text 
ştiinţific) un anumit conţinut sau un mesaj. 

Am construit, în acelaşi timp, un model bilateral al dialogului dintre profesor şi 
discipol, care presupune schimbarea alternativă a rolurilor de emitent şi receptor al celor 
doi poli participanţi la difuzarea socială a cunoştinţelor. 

Cei doi agenţi au idiolecte sau limbaje personale diferite şi acestea trebuie mereu 
extinse şi perfecţionate cu ajutorul definiţiilor stipulative menite să extindă instrumentele 
lexicale ale celui ce se instruieşte într-o disciplină ştiinţifică empirică. 

Perspectiva propusă de noi permite cercetarea distinctă a condiţiilor sintactice şi 
semantice ale actelor de înţelegere de către receptori a  semnificaţiei sau sensului unei 
propoziţii sau fraze  rostite sau scrise de către agentul emitent. 

Considerăm şi astăzi, după trei decenii de la lansarea modurilor de abordare 
propuse de către noi, ca demne de a fi reluate şi duse mai departe. 

Cunoaşterea este un proces social, o formă de cooperare interumană, dincolo de 
paralele şi meridiane. Rezultatele agenţilor creatori se întregesc şi se completează. Critica 
şi revizuirea enunţurilor inadecvate este o condiţie preliminară a reconstrucţiei viguroase 
şi eficiente. 

Ştiinţa înlătură mereu dogme şi tabu-uri, este gândire critică şi creatoare în acţiune. 
Cercetările noastre recente de logică epistemică, cu agenţi dotaţi cu baze de 

cunoştinţe, permit reluarea în condiţiile unor modele mai puternice a perspectivei schiţate 
cu trei decenii în urmă. 
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7. Logica actelor de înţelegere 

Important este faptul că putem construi un model logic formal al actelor de 
înţelegere dintre doi agenţi ce comunică între ei. Rezultatele obţinute sunt relevante 
pentru psihologie şi pentru ştiinţele cognitive. 

Vom insista în cele ce urmează asupra înţelegerii sintaxei şi semanticii unei 
propoziţii sau formule scrise  într-un limbaj formal sau într-o limbă naturală. 

A înţelege sintaxa unei propoziţii înseamnă mai întâi a ştii cum poate fi 
descompusă formula sau propoziţia în părţile ei componente primare, în elemente ale 
alfabetului de componente elementare şi, invers, a ştii cum pot fi elementele din nou 
asamblate în propoziţia iniţială recepţionată de adresant. 

Înţelegerea presupune analiza şi sinteza formal-generativă a expresiei gramaticale 
şi capacitatea de verificare a bine-formării sau corectitudinii gramaticale. Cititorul poate 
vedea în Logică şi metalogică, vol 1, la pag 48, un caz de analiză sintactică a unei 
formule bine-formate  în limbajul logicii propoziţiilor. În mod similar, gramaticile 
generative furnizează mijloace formale de analiză a bine formării sintactice gramaticale 
în limbile naturale. 

Teoria modernă a actelor de înţelegere trebuie să beneficieze, totodată, de teoriile 
semantice propuse de către logicieni pentru logica predicatelor de ordinul întâi şi probabil 
şi pentru sistemele de logică modală. 

Înţelegem semnificaţia unui nume propriu dacă putem descoperi persoana denotată 
prin el şi, invers, la vederea persoanei ne aducem aminte numele ei. Înţelegem numele 
unui predicat unar dacă ştim ce proprietate desemnează în domeniul de referinţă. La fel, 
înţelegem numele unui predicat binar dacă ştim ce relaţie desemnează în domeniul de 
interpretare. La fel, înţelegem semnificaţia unui cuantificator existenţial ataşat unei 
variabile individuale şi unui simbol predicativ, dacă şi numai dacă, identificăm domeniul 
de obiecte pe care este definită variabila şi ştim ce propoziţie factuală poate deveni 
adevărată. 

Atât sintactic cât şi semantic, înţelegerea presupune capacitatea interpretului sau a 
agentului  receptor de a  mânui operaţiile logice de bază : negaţie, conjuncţie, disjuncţie, 
implicaţie, echivalenţă şi desigur, capacitatea de a mânui cuantificatorii. 

Când putem spune că un agent x înţelege un enunţ p rostit de un interlocutor de al 
său y vorbitor al aceluiaşi limbaj L, unde L poate fi o limbă naturală sau un limbaj 
specializat al unei teorii ştiinţifice sau chiar o teorie axiomatizată.  

Notăm prin K(x, q) propoziţia de logică epistemică „Agentul x ştie sau cunoaşte că 
are loc starea descrisă de propoziţia q”. Convenim, de asemenea, să  citim  predicatul 
us(x, p) = „x înţelege enunţul p”. Conform discuţiei anterioare aceasta înseamnă că                        
x înţelege regulile sintactice implicate în analiza şi sinteza formulei p şi regulile 
semantice implicate în analiza şi sinteza formulei p. 

Introducem acum o definiţie cuprinzătoare a actului de înţelegere de către un agent 
cunoscător a unui enunţ p în limbajul L al unei  teorii ştiinţifice. 
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D6.1.   us(x, p)  ⇔   a)  K(x, sint(p)); 
         K(x, sem(p)); 

                                                   ∀Q (Q∈2L : (Q⇒ p) ⊃ K(x, p);  
    b)  ∀S (S∈2L: (p∧S ⇒ q) ⊃ K(x, q); 

Agentul x înţelege enunţul p, dacă şi numai dacă : 
a) înţelege regulile sintactice (gramatic structurale, de articulare) a formulei p; 
b) înţelege regulile semantice (în sensul semanticii logicii predicatelor); 
c) cunoaşte toate seturile de premise din limbajul sau teoria L din care poate fi 

derivat enunţul p;  Formula Q ⇒ p se citeşte: din mulţimea de propoziţii Q  se deduce 
enunţul p sau p este o consecinţă logică din Q. 

d) cunoaşte toate consecinţele q derivabile din p şi alte seturi de enunţuri S din L. 
Pe scurt, a înţelege o formulă sau o propoziţie oarecare p înseamnă:  a) a-i cunoaşte 

structura sintactică şi, deci, a ştii cum o poţi obţine ca expresie sintactică corectă; b) a ştii 
cum îi poţi obţine înţelesul  şi valoarea ei de adevăr prin folosirea regulilor de interpretare 
a  operatorilor logici ce intră în alcătuirea ei; c) a-i cunoaşte toţi antecedenţii sau toate 
ipotezele din care ea poate fi derivată; d) a cunoaşte toate modurile în care ea poate fi 
folosită pentru a degaja alte consecinţe din ea şi celelalte formule din limbaj. 

A înţelege un enunţ înseamnă a ştii să-l încadrezi într-un context demonstrativ.                     
A ştii din ce premise poate fi obţinut şi ce se poate deriva din el şi celelalte enunţuri 
derivabile din acel limbaj. 

Vom încheia prin a spune că a înţelege  un enunţ înseamnă a-i cunoaşte sau a-i 
conştientiza antecedenţii şi consecinţele. 

Dar a înţelege o teorie ? A cunoaşte din ce principii sau din ce axiome şi prin ce 
reguli derivă enunţurile ei şi a cunoaşte ce clase de probleme teoretice şi practice pot fi 
rezolvate cu ajutorul ei. A cunoaşte o teorie sau o metodă asociată unei teorii înseamnă a 
ştii să o foloseşti în clase diferite  de circumstanţe în care poate fi folosită. 

Singurul mod de a învăţa fără a cunoaşte este toceala sau învăţarea mecanică. A 
învăţa mecanic înseamnă, în plus,  a-ţi degrada sistematic intelectul, a-l face inapt de 
înţelegere. 

O problemă ceva mai subtilă  şi de interes practic major în orice tratative între două 
părţi ce-şi dispută nişte interese este de a defini când  cei doi interlocutori înţeleg şi 
acceptă acelaşi conţinut informaţional pentru propoziţiile ce descriu un acord al lor. 

Definim acum acordul sau consensul de semnificaţie între doi agenţi x şi y în 
privinţa enunţului sau  rostirii p. 

6. 2.  us(x, p) = us(y, p) ⇔  (sint(x, p) = sint(y, p)) ∧ sem(x, p) = sem(y, p)) 
 
Înţelegerea de către x şi de către y a formulei  sau expresiei p este aceiaşi, dacă şi 

numai dacă, cei doi agenţi interpretează la fel regulile sintactice ale formulei p şi 
interpretează la fel regulile semantice ale formulei p. 

Formula 6.2 defineşte coincidenţa de accepţie sau semnificaţie dată de către doi 
interlocutori uneia şi aceleiaşi propoziţii p existente, să presupunem, într-un acord semnat 
de două părţi. 

De reţinut, definiţia 6.2  trimite la înţelegerea sintaxei formulei p şi la înţelegerea 
semanticii formulei p. 
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Esenţial este să reţinem că atât definiţia dată sintaxei, cât şi definiţia dată semanticii 
lui p sunt de tip procedural şi constructivist, care trimit la seturi de reguli şi manipulări de 
semne, la calcule care desubiectivizează rezultatele şi decizia. 

Această definiţie dată acordului semantic dintre doi agenţi în privinţa înţelesului 
unui enunţ sau unei mulţimi de enunţuri descrise de un text o credem utilă pentru ştiinţele 
cognitive şi pentru constructorii de sisteme expert şi de inteligenţă artificială. Tot pentru 
aceste direcţii de cercetare considerăm relevantă şi  definiţia  anterioară. 

Înţelegerea de către x şi de către y a formulei  sau expresiei p este aceiaşi, dacă şi 
numai dacă, cei doi agenţi interpretează la fel regulile sintactice ale formulei p şi 
interpretează la fel regulile semantice ale formulei p. 

 
8. Teoria definiţiilor 

Cercetarea noastră de teoria definiţiilor a fost legată de elaborarea tezei de doctorat. 
Teza a fost îndrumată de profesorul Petre Botezatu de la Universitatea din Iaşi.  
Conducerea  studiilor şi susţinerea examenelor  au fost  exigente, dar îndrumarea  elaborării 
tezei  a fost liberală  şi  binevoitoare.  După acceptarea planului nu am trimis, pe rând, 
capitolele tezei, ci am trimis deodată teza integrală. Apreciind conţinutul monografiei mele 
despre definiţii şi recomandând insistent publicarea ei, profesorul a apreciat că în lucrare am 
substanţă pentru  4 teze de doctorat şi mi-a cerut să aleg unul dintre cele patru capitole, de 
după capitolul introductiv şi să-l redactez ca o teză de doctorat. Am prezentat ca teză de 
doctorat teoria definiţiilor operaţionale, specie de definiţii ce condiţionează aplicarea unui 
descriptor asupra unui obiect  desemnat de o variabilă individuală sau de o constantă în 
funcţie de rezultatul unui test efectuat asupra obiectului.  Soluţia din această eprubetă este 
acidă, dacă şi numai dacă , scufundând în ea o hârtie de turnesol aceasta se înroşeşte. 

Definiţiile operaţionale leagă interpretarea semantică a unor descriptori sau 
simboluri predicative de rezultatele unor experimente, măsurători sau date. În cazul lor, 
decizia de ordin semantic este condiţionată de execuţia de către agent a unor acte şi în 
particular de rezultatele acestora. 

Nu dorim să rezumăm aici nici teza, nici lucrurile noi pe care le-am propus în 
teoria definiţiilor. Acestea au fost semnalate, la timpul lor de recenzenţi din ţară şi din 
străinătate. 

În teză noi am regândit teoria definiţiilor ostensive. Un amplu articol am publicat 
pe această temă înainte de susţinerea tezei în revista  rusească Voprosî filosofii  
(Loghiceskih i gnoseologhiceskih aspectî ostensivnîh opredelenii, nr. 12, 1969, p. 62-72.) 

Regândirea din perspectivă semiotică a teoriei definiţiilor explicite a făcut obiectul 
comunicării noastre la Congresul de filosofie de la Viena (Towards a Semiotical Theory 
of the Definition în Akten des XIV Internationalen Kongresses fur Philosophie, Wien,                
2-9 September 1968, III, Logik, Herder Verlag, Wien 1969, p. 114-120.). Comunicarea a 
fost citată ulterior în Germania de către filologul şi lexicograful prof. dr. Gerhard Waring 
de la Wiesbaden, care mi-a propus pe atunci o colaborare privind aplicarea teoriei mele la 
alcătuirea unui dicţionar explicativ al limbii germane. Condiţiile de atunci au blocat în 
faşe un astfel de proiect, dar mi-au dat încredere în utilitatea cercetărilor de teoria 
definiţiilor pentru lexicografie, dicţionare ştiinţifice, enciclopedice sau tehnice. 
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Asupra teoriei definiţiilor am mai revenit în două cursuri universitare publicate în 
1999 şi în 2002. 

Elementele noi constau în conectarea teoriei definiţiilor cu teoria ştiinţifică a unui 
domeniu de cercetare sau cu bazele de cunoştinţe adecvate pentru descrierea unui 
domeniu. Volumul 2 din Logică şi metalogică conţine o aducere la zi a mai multor  
aspecte din teoria definiţiilor. 

 
9. Logica scopurilor 

Face parte, deopotrivă, din preocupările mele de teoria acţiunii şi de praxiologie şi 
este, totodată, prima teorie logic modală născută  pe malurile Dâmboviţei. A fost 
publicată în Revista de filosofie din Bucureşti  în 1978, şi doi ani mai târziu în revista 
polonă Praxiologia. Cu singura deosebire că cei de la Varşovia ştiau că articolul meu 
inaugurează o specie nouă de teorie modală relevantă pentru activităţile umane, şi au 
plasat articolul nostru pe primul loc în revistă, fiind păstrată aceiaşi ordine şi pe coperta 
exterioară, în timp ce colegii din Bucureşti de abia că l-au găzduit în partea terminală a 
revistei. Nu este nimeni profet în ţara lui şi mie oricum nu mi se potriveşte un astfel de 
rol. De un sfert de veac de când am dat la iveală prima teorie logic modală creată în 
România nu am dat nici un interviu presei româneşti despre realizările mele în 
teleologică. Sau, dacă mă gândesc, acum, mai bine, 6 ani mai  târziu, după apariţia 
monografiei mele  Teoria acţiunii şi logica formală, ce cuprindea şi teleologica, a fost un 
ziarist cu pregătire matematică, d-l Octavian Ştireanu, care mi-a luat un interviu cu titlul 
„Creaţia este singura formă de protest împotriva perisabilităţii fiinţei umane”. Interviul a 
apărut în Viaţa studenţească (anul XXVIII, nr. 25(1987), 20 iunie 1984). Dar acesta s-a 
petrecut 6 ani mai târziu şi n-a fost o iniţiativă a mea. Bănuiesc de această iniţiativă pe 
unul dintre colegii mei mai tineri, care a făcut după aceea o carieră strălucită. Evident, nu 
datorată „protecţiei” mele. Nu mi-am protejat niciodată colaboratorii, ci am făcut tot ce 
mi-a stat în puteri pentru ca aceştia să devină competitivi. A-ţi preţui discipolii înseamnă 
a fi exigent cu ei şi ai sprijini în eforturile lor creatoare. 

Pot spune, cu satisfacţie, că unii dintre ei au şi devenit competitivi şi creatori. 
Teoria scopurilor şi programelor poate fi recepţionată ca un modul important în 

teoria acţiunii umane şi, dacă vrem, mai general, în teoria sistemului social. Scopul este o 
stare posibilă viitoare, dorită de un agent, care nu se realizează de la sine, dar care este 
realizabilă prin abilitatea şi conduita deliberată a agentului  executant. Pentru aceasta 
agentul trebuie să fie apt de a-şi atinge scopul printr-o conduită sau secvenţă adecvată de 
acte sau printr-un program care transformă starea iniţială, din care iniţiază realizarea 
scopului, în stare terminală, când scopul este înfăptuit. Dar un scop poate fi suspendat, 
amânat, eşuat sau înfăptuit parţial. Aceste aprecieri pot fi făcute pe baza comparării 
descripţiei stării asumate cu starea rezultat obţinută după consumarea execuţiei. 

Cel de al doilea studiu, intitulat Axiomatica şi semantica teleologicii, a fost publicat 
un an mai târziu. Acesta introducea un număr de concepte derivate, admitea axiomele 
logicii propoziţiilor şi postula două axiome specifice. 

Axiomatica noastră, diferită de cea wrightiană pentru logica deontică, era , după 
cum am constatat ulterior, sub raport sintactic, deductiv echivalentă cu cea wrightiană. Pe 
scara sistemelor modale monadice, teleologica noastră, ca şi logica deontică standard, era  
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un sistem modal slab de tăria sistemelor de tip D. Ulterior,  W. H. Hanson şi T. J. Smiley 
şi Lennart Åqvist  au construit sisteme deontice mai puternice decât sistemul D, ajungând 
la sisteme deontice cu operatori iteraţi, iar J. J. Cr Meyer  a construit un sistem de logică 
deontică dinamică. 

Puţin timp, după primul sistem axiomatic de teleologică, am conceput sisteme 
teleologice cu mulţimi de agenţi, precum şi sisteme teleologice temporale cu agenţi. 

Am revenit puternic asupra teleologicii abia  în 2002, când am construit 
sisteme modale cu agenţi de nivel K, D, S4 şi S5. Sistemele construite sunt sisteme 
normale în sensul definit de Dov Gabbay,  presupun axioma de tip K, regula 
Modus Ponens şi regula necesitării. În plus, sunt îmbogăţite cu un număr de 
concepte teleologice derivate (scop omisiv, tolerare teleologică, angajare 
teleologică şi indecizie teleologică, scop comun al mai multor agenţi, conflict 
teleologic, aderare la scop, scop fezabil, scop cert). Sistemele noastre sunt sisteme 
cu agenţi şi cu operatori teleologici iteraţi  apte de a descrie specii variate de 
interacţiuni dintre agenţi. 

 Formulele de teleologică de nivel superior sunt decidabile prin metoda 
diagramelor semantice. 

 Încă din anii 1979 ne preocupau sistemele modale mixte. Cartea noastră din 1984, 
Teoria acţiunii şi logica formală, prezintă mai multe sisteme modale mixte, cum sunt 
sistemele teleodeontice  sau teleoperformative sau deontico-axiologice care  dau seama 
de  concordanţa şi conflictele ce pot interveni între scopurile şi interesele agentului 
individual sau colectiv şi sistemele de norme juridice sau morale existente în societate. 

 
10. Logica acceptării 

Începem cu Socrate, sărim la logica epistemică a lui Jakko Hintikka şi apoi 
ajungem la logica acceptării,  acest ultim născut, un fel de „Prâslea” al spiritului  meu. 

În dialogul lui Platon „În apărarea lui Socrate” găsim la 21 d textul: ”Se pare, deci, 
că sunt mai înţelept, şi anume tocmai prin acest lucru mărunt, prin faptul că, dacă nu ştiu 
ceva, măcar nu-mi închipui că ştiu”.  

Admitem ca fiind în spiritul gândirii prevăzătoare şi circumspecte a lui Socrate  
enunţul: 

Dacă Socrate nu ştie ceva, atunci el nu face prostia, pe care o fac mulţi, de a crede 
că ştie ceea ce nu ştie. Mai simplu, eliminând referirea la alţii putem reţine enunţul: 

1. Dacă Socrate nu ştie p, atunci Socrate ştie că nu ştie p 
În termenii logicii epistemice a lui Jakko Hintikka propoziţia 1 devine: 
2. -K(s, p) ⊃ K(s, -K(s, p))  (introspecţie negativă) 
(K(x, p) = „x ştie p” , unde K este o prescurtare de la „to know”) 
Dacă  convenim să nu mai menţionăm agentul cunoaşterii şi  admitem să cădem 

într-o logică monadică, atunci dăm direct peste axioma de tip S5 a logicii epistemice 
propuse de filosoful finlandez:  

3. -Kp ⊃ K -Kp            (introspecţie negativă) 
numită de Dov Gabbay drept axioma introspecţiei negative (Cel care nu ştie, ştie că nu ştie) 

 În treacăt fie spus, prea puţini oameni ştiu că nu ştiu, atunci când nu ştiu ! 
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 Din această axiomă de tip S5 şi din cea modal aletică izomorfă sintactic cu ea 
(vezi   Logică şi metalogică vol 2, pag 252, teorema S.5.4) se obţine  în S5 ca teoremă 
axioma sistemului modal S4, respectiv analoga ei epistemică: 

4. Kp ⊃ KKp    (introspecţie pozitivă) 
după care cel care ştie că are loc p, ştie că ştie că are loc p (introspecţia pozitivă). 
(Fatal, un om inteligent, află, după un timp, că este inteligent şi atunci apar, 

inevitabil, conflictele cu „proştii” din mediul ambiant. Trebuie să treacă mult, mult timp, 
până când un om inteligent află că şi el produce, adesea, prostie ! (Prostia este un „bun 
public” şi sursa noastră inepuizabilă de umor). Dar să revenim la oile noastre ! 

Ce legătură există între logica epistemică a lui Jakko Hintikka şi logica acceptării a 
noastră ? 

Logica acceptării cuprinde, ca nivel de generalitate, logica epistemică a lui 
Hintikka. Cuprinde, de asemenea, şi logica sa doxastică, ca o teorie a opiniilor. Căci 
acceptăm întotdeauna ceea ce ştim şi acceptăm ceea ce credem. 

Putem privi cunoaşterea drept un caz de acceptare  a unui enunţ descriptiv sau 
asertoric pe temeiul veridicităţii lui. La fel, putem privi o opinie  ca un caz de acceptare a 
unei propoziţii pe temeiul încrederii sau adeziunii pe care i-o acordă  emitentul ei. 

 Un agent acceptă şi stările scop la care aderă. Logica scopurilor sau teleologica 
este din acest punct de vedere  sintactic mai puţin generală decât logica acceptării. Dar 
despre astea am construit metateoreme. 

Să ne închipuim acum că rescriem formula 2 de mai sus nu pentru un individ 
privilegiat Socrate, s (constantă individuală) ci pentru un agent oarecare x (variabilă 
individuală). 

2#. -K(x, p) ⊃ K(x, -K(x, p))  
Înlocuim acum în 2# pe K prin A, unde A(x, p) = „Agentul  x acceptă  enunţul p”. 
Obţinem astfel axioma de tip S5 pentru logica acceptării cu un singur agent 

introspectiv care îşi acceptă, să zicem, astăzi  neacceptările sale de ieri.  
5. -A(x, p) ⊃ A(x, -A(x, p)) 
Să admitem că ieri a fost data t1 şi că astăzi este data t2 (evident, t2 > t1). Atunci 

formula  
5. poate fi  rescrisă  ca: 
6. -A(x, t1, p) ⊃ A(x, t2,  -A(x, t1,  p)) 
Dacă x nu a acceptat la data t1, p, atunci  x  acceptă la data t2 neacceptarea de către 

el la data t1 a lui p . 
Dar  pe noi nu ne satisface agentul introspectiv al lui Socrate şi nici agenţii 

introspectivi ai profesorilor  Jakko Hintikka sau  Dov Gabbay şi vrem să construim o 
logică epistemică cu agenţi diferiţi, interactivi, care comunică între ei, îşi transmit unii 
altora declaraţii, teze şi argumente pentru care acceptă sau resping anumite teze, discută 
despre scopurile lor, îşi fac propuneri sau oferte, cooperează la realizarea unor obiective. 
Admitem, de asemenea, că agenţii noştri cunosc legile logice, au baze de cunoştinţe 
proprii şi le prelucrează corect făcând uz de scheme de inferenţă cunoscute. 

Rescriem în acest caz axioma 5 astfel: 
7. -A(x, p) ⊃ A(y, -A(x, p)) 
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Dacă agentul x nu a acceptat p (la un moment anterior) şi agentul y a luat act de 
acest fapt, atunci agentul y  acceptă că agentul x nu a acceptat p. 

Adresantul sau interlocutorul lui x, y poate doar să ia act de declaraţia lui x, să fie 
un martor al neacceptării ei de către x şi nu şi un aderent sau aprobator al acestei 
neacceptări , după cum poate, ceva mai mult, înţelegând temeiurile reţinerii lui x după 
argumentele date de x sau după altele descoperite de el însuşi să accepte  reţinerile şi 
neacceptarea lui x în privinţa declaraţiei p. 

Primul caz ţine de interpretarea de dictum, cel de al doilea de interpretarea de res. 
În prima interpretare y spune că x a spus p (reproduce sau citează textul). În cea de a doua 
y se pronunţă asupra conţinutului sau înţelesului declaraţiei lui x, o acceptă, o respinge 
sau rămâne indecis în privinţa ei. Cititorul ca receptor al unui text emis este, într-un fel, 
un judecător autonom al textului. Acceptă o aserţiune; îl plictisesc altele, respinge pe a 
treia… 

Formula 7 de mai sus, într-o interpretare nuanţată va fi  ultima axiomă, cea de tip 
S5 în sistemul nostru axiomatic de logica acceptării cu agenţi  veridici A5V. 

Din cele de mai sus putem reţine: 
1. Un fapt surprinzător. Scrierea lui Platon „În apărarea lui Socrate” s-ar putea să 

fi fost un stimulent pentru Hintikka în privinţa axiomelor introspecţiei pozitive (vezi 
axioma de tip S4) şi a introspecţiei negative (vezi axioma de tip S5). 

2. Logica acceptării (care este redactată în circa 200 de pagini) este ca forţă de 
acoperire mai generală decât logica epistemică sau logica doxastică create de către Jakko 
Hintikka. Putem scrie la nivel metateoretic: K(x, p) ⊃ A(x, p); B(x, p) ⊃ A(x, p); 

3. Noi  extindem ca generalitate formalismul lui Hintikka, admitem interacţiunile 
dintre agenţii epistemici sau apreciatori, astfel ca apreciator să poată accepta aprecierea, 
respingerea sau dubiul, respectiv indecizia altui apreciator. Extinderea făcută de noi este 
una naturală şi firească. Un profesor ce-şi examinează elevii controlează cunoştinţele şi 
judecăţile de valoare  ale acestora.  

4. Introspecţia sau autocontrolul unui agent, axiomele lui Hintikka de tip S4 sau 
S5 se obţin din ale noastre printr-o „ degenerare banală”, presupunând că y = x. 

 
Putem acum introduce, în stil telegrafic, limbajul, definiţiile, axiomele şi regulile de 

inferenţă şi să încheiem cu prezentarea semnificaţiei acestei teorii logice. 
Limbajul logicii acceptării presupune limbajul logicii propoziţiilor sau şi mai bine 

al logicii predicatelor. La acesta se adaugă ca simbol specific primitiv A(x, p) = „Agentul 
x acceptă, enunţul p” 

Agenţii sunt o mulţime Ag  de persoane şi pot fi membrii unei echipe, o 
organizaţie, o comunitate. 

La conceptul modal  primitiv A(x, p) se adaugă un număr de definiţii: 
Definiţii 
D1.  R(x, p) =df A(x, -p)     (respingere) 
D2.  T(x, p) =df –R(x, p)     (tolerare)  
D3.  D(x, p) = df A(x, p) ∨ R(x, p)     decizie sau angajare) 
D4.  I(x, p) =df  -D(x, p)     (indecizie) 
D5.  Ad({x, y}, p) =df A(x, p)∧A(x, p)       (acord) 
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D6.  Cf({x, y}, p) =df A(x, p) ∧ A(y, -p)     (conflict) 
D7. Crit(x, y,q, p) =df R(x,  A(y, q, p))     (critică)      
D8. Lauda(x, y, q, p) =df A(x, A(y, q, p)∧ Q(x, p, Good),  unde Q = califică 
D9. AutoA(x, p) =df   A(x, A(x, p))                         (autoapreciere)          
D10.  AcordMut(x, y, p, q) =df  A(x, A(y, q)) ≡ A(y, A(x, p))     (acord mutual)     
D11. Regret(x, p)) =df  R(x, t2, A(x, t1, p))         (regret)                 
D12. q ⊃ A(x, p) =df  A(x, q, p)                (acceptare condiţionată)

   
Definiţiile introduc, în ordine, operatorii respingere, tolerare, decizie, indecizie, 

acord, conflict, critică, laudă sau elogiu, autoaprecierea,  acordul mutual  sau concesiile 
mutuale, regretul şi acceptarea condiţionată. 

Prezentăm sistemul A5V de logica acceptării cu agenţi. 
 
Axiome 
Ax0. Tautologiile  logicii propoziţiilor 
 Ax1. A(x, p ⊃ q) ⊃ (A(x, p) ⊃ A(x,q))   (K) 
Ax2.  A(x, p) ⊃ p                         (T) 
Ax3. T(x, p) ⊃ A(y, T(x, p))          (S5) 
 
Regulile de inferenţă sunt: substituţia RS, modus ponens, MP, regula substituirii 

echivalentelor RE şi regula necesitării, Nec. 
 

Semnificaţia axiomelor 
Ax1 transpune schema modus ponens ca  axiomă de logica acceptării cu agenţi. 

Dacă un agent acceptă o implicaţie şi antecedentul ei, atunci agentul acceptă şi consecinţa 
acesteia. Cu alte cuvinte, agentul  cunoaşte şi face uz de schema de inferenţă  Modus 
Ponens. 

În locul schemei Modus Ponens puteam postula că baza de cunoştinţe este 
transpusă sub formă clauzală şi că agentul ştie face uz de metoda rezoluţiei sau în 
particular de un set de strategii rezolutive, rezoluţie liniară, rezoluţie semantică, rezoluţie 
ordonată, etc. 

Ax2  Dacă un agent veridic acceptă p, atunci p este adevărat. Tot ce acceptă un 
agent veridic este adevărat. Am putea spune că un agent veridic nu acceptă ceva, decât 
după ce  se asigură de veridicitatea enunţului considerat. Cum ? Prin construirea unui text 
demonstrativ pentru enunţul în cauză pornind de la o bază de cunoştinţe K ce a fost 
anterior adusă la forma sa normală conjunctivă, ea însăşi transpusă pe baza unei metode 
elaborată de noi  sub forma unor arbori de întemeiere, respectiv derivare. 

Indiferent de forma în care modelăm inferenţa, agenţii noştri veridici sunt maşini 
inferenţiale infailibile. 

Pe de altă parte, agenţii din teoria noastră logică nu sunt agenţi omniscienţi, căci 
noi nu am postulat o axiomă de forma: 

∀x(p ⊃A(x, p))  Dacă un enunţ p este adevărat, atunci  orice agent veridic îl acceptă. 
Noi  vom demonstra ca teoremă că toţi agenţii veridici tolerează adevărul, evită să-l 

respingă. 
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Am afirmat mai sus că formula 7 de mai sus este o axiomă în cel mai tare sistem al 
nostru de logica acceptării cu agenţi  şi mai sus am prezentat ca axiomă  de tip S5  
formula: 

 T(x, p) ⊃ A(y, T(x, p))  
Demonstrăm că cele două formule sunt deductiv echivalente. 
Arătăm mai întâi că în sistemul A5V  este demonstrabilă teorema: 
Ta1 -A(x, p) ≡ T(x, -p) 
1. A(x, -p) ≡ R(x, p)   (D1) 
2. -A(x, -p) ≡ -R(x, p)   (LP) 
3. T(x, p) ≡ -R(x, p) (D2) 
4. -A(x, -p) ≡ T(x, p) (RE, 2, 3) 
5. -A(x,- -p) ≡ T(x, -p) (RS, 4,  p/-p) 
6. -A(x, p) ≡ T(x, -p) (LP, 5) 
 
Demonstrăm acum că din formula 7 de mai sus derivă Ax3. 
1    -A(x, p) ⊃ A(y, -A(x, p))   (vezi 7 mai sus) ip  
2.  T(x, -p) ⊃ A(y, T(x, -p))        (RE, 1, Ta1) 
3.   T(x, --p) ⊃ A(y, T(x, --p))       (RS, 2, p/-p ) 
4.   T(x, p) ⊃ A(y, T(x, p))        (LP, 3) 
 
 Întrucât demonstraţia ţine şi de jos în sus, de la 4 la 1, cele două formule sunt 

deductiv echivalente. 
Revenim la semnificaţia axiomei Ax3. Dacă un agent veridic tolerează p, atunci se 

acceptă de către toţi tolerarea de către x a  lui p. Axioma de tip S5 a logicii acceptării cu 
agenţi are nevoie de unele explicaţii suplimentare. Nu este de la sine inteligibilă. Pentru 
ca y adresantul unui emitent x ce tolerează un enunţ p (i.e. nu respinge p) să accepte 
enunţul p trebuie, mai întâi, să fie asertat de către x, trebuie ca acesta  să-l rostească sau 
să-l scrie într-o limbă accesibilă lui y. Acesta, la rândul lui, trebuie să-l recepţioneze şi  
să-l înţeleagă ca rostire la nivelul semnelor sonore sau să-l descifreze ca scriitură la 
nivelul semnelor grafice, să-i analizeze structura sintactic- gramaticală să-i capteze, cu 
ajutorul regulilor semantice, conţinutul sau mesajul, să-l judece şi să-l evalueze după 
criterii stabilite şi, în sfârşit, să-l accepte sau să-l respingă. Ca agent veridic receptorul y  
va face apel la aceiaşi bază comună de cunoştinţe va parcurge ascendent sau reductiv 
arborele de argumentare,  de la nodul etichetat prin p până ce-l reduce pe acesta la date 
din baza factuală. Parcurgerea descendentă  va descrie o serie de aplicaţii ale schemei  
Modus Ponens care se încheie cu demonstrarea lui p. În acest moment, y acceptă, pe baza 
propriilor sale demersuri raţionale, enunţul tolerat de adresantul y. 

Mai trebuie să admitem că y a fost atent, interesat de mesajul lui x, că are ţinere de 
minte, că l-a evaluat cu bună credinţă după criteriile şi procedura corectă.  Nu trebuie 
uitat că y îl poate şi respinge, dacă cumva descrie o eroare în demersul raţional sau nu 
este satisfăcută vreo cerinţă factuală.  
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În Ax3  intervin operatori modali iteraţi care descriu operaţii săvârşite de agenţi 
diferiţi, în intervale de timp diferite. Operaţiile săvârşite de y succed celor  săvârşite de x. 
Dimensiunea temporală nu am exprimat-o explicit în formalismul de faţă. 

Teoria creată de noi este o teorie logic modală multinivelară, monadică şi diadică, 
sintactică, semantică şi pragmatică (vorbeşte despre agenţi, emitenţi şi adresanţi, situaţii 
acţionale şi contexte discursive), este clădită pe mai multe niveluri, logic de bază (logica 
propoziţiilor şi logica predicatelor), de nivel K, T, S4 şi S5, este o teorie logică de tip nou 
cu agenţi multipli ale căror enunţuri sunt mutual consistente. Agenţii pot fi dotaţi cu baze 
de cunoştinţe proprii, mutual consistente sau contradictorii. 

Este o teorie a agenţilor veridici, dotaţi cu „maşini inferenţiale” infailibile, care nu 
trag concluzii eronate, invalide. Sistemele modale mixte asertorico-apreciative construite 
pe baza sistemelor de logica acceptării de tip A4V sau A5V pot identifica şi evalua 
conduitele asertorice ale participanţilor la discursul public şi  distinge „ grăitorii de adevăr 
(in sens aristotelic)”, dar şi „grăitorii de fals”, ca şi agenţii  sinceri  şi de bună credinţă cu 
interlocutorii lor, de agenţii mincinoşi. 

Logica acceptării permite, de exemplu, descrierea depunerii mărturiilor într-un 
proces şi verificarea consistenţei mutuale a acestora (interpretarea de dictum), dar şi 
considerarea critică a aserţiunilor (dar şi a scopurilor, propunerilor şi ofertelor unor 
parteneri) făcute de interlocutorii noştri, recenzarea favorabilă când recenzentul acceptă 
acceptările unui autor, ca şi recenzarea critică când recenzentul respinge unele propoziţii 
acceptate de autor  (interpretarea de res). Putem descrie, în termenii logicii acceptării 
revizuirea sentinţei într-o speţă dată de o instanţă inferioară de către o instanţă superioară. 

Sistemul are două accepţii pentru termenul de acceptare: acceptarea „tare” necesară 
valabilă în toate situaţiile sau „lumile posibile” şi acceptarea slabă, doar posibilă, uneori, 
în anumite circumstanţe. Prima este mai aproape de noţiunile de validitate iar în plan 
psihic interior  de noţiunea  de  convingere) cea de a doua de stare sau atitudine 
doxastică, opinie de moment. 

Logica acceptării dă seama, între altele,  de conceptele de consens şi acord mutual  
concepte centrale în dreptul civil, în dreptul internaţional, dar şi de conceptele de 
negociere. Aceasta şi explică promptitudinea cu care Acad Mircea Maliţa a organizat la 
Academie, la numai o lună după cunoaşterea unor rezultate ale noastre în această direcţie, 
o sesiune mixtă logico modală şi de teoria jocurilor în problema studierii , monitorizării şi 
soluţionării conflictelor internaţionale. 

 
11. Logica şi acţiunile umane 

Creatorii logicii matematice au fost animaţi de ideea de a face din logică un 
instrument de fundamentare a demonstraţiei matematice. Eu, ca discipol îndepărtat al lor, 
slujitor al praxiologiei   şi cercetător în domeniul logicilor modale, cred că logica poate 
întemeia în mileniul al treilea orice proiect  raţional de activitate umană. Logica se 
extinde la teoria acţiunii şi teoria actelor de comunicare.  Logica se pragmatizează. 

Argumentarea este în viziunea noastră logică aplicată la situaţii acţionale şi 
contexte discursive. 

 Logica acceptării a fost creată pentru a servi disputa argumentativă. Teoria 
argumentării, dezvoltată într-o primă etapă în cadrul logicii clasice monotone, iese din 
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cadrul teoriilor logice clasice monotone şi are nevoie de  logici nemonotone, de agenţi 
aflaţi  în conflicte doxastice şi în conflicte teleologice. Am spus puţine despre un teren 
fierbinte, cum este teoria argumentării. Dar dispunem de o monografie gata de publicare. 

Lucrăm cu mult apetit pe o temă atractivă de interes major, teoria actelor de 
comunicare utilă, între altele, pentru pregătirea postuniversitară a specialiştilor în 
jurnalism şi comunicaţie. 

A apus de mult epoca în care logica era doar o teorie despre propoziţiile asertorice. 
În ultimii 50 de ani au apărut mai multe teorii şi specii de sisteme logice de cât au apărut 
în  toată istoria logicii de peste două milenii şi jumătate. Au apărut  sistemele axiomatice 
de logică modală ce supraetajează  logica propoziţiilor şi logica predicatelor  însoţite de 
semantici de lumi posibile şi procedee sofisticate de decizie. Au apărut logicile 
polivalente, logica intuiţionistă ce se îndepărtează de unele principii ale logicii 
matematice clasice, cum ar fi principiul dublei negaţii şi legea terţului exclus. Au apărut 
sistemele de logică fuzzy, sistemele de logică nemonotonă în care nu se conservă în timp 
teoremele anterior. 

Logica modală aletică creată de Clarence Irving Lewis (A Survey of Symbolic 
Logic, 1918) a definit conceptele de  implicaţiei strictă şi  de echivalenţă strictă şi a 
conturat principalele sisteme axiomatice de logică modală  Cercetările lui C.I. Lewis  şi 
ale lui C. H. Langford au deschis o nouă perspectivă asupra conceptelor de necesitate şi 
posibilitate logică. 

Dar creaţia lui C.I. Lewis a fost urmată  de ceea ce noi am numit apariţia siste-
melor modale de ramură, care dau seama de specii de acte  intim legate de activităţile 
umane, cum sunt obligaţiile sau scopurile şi programele,  aserţiunile, cunoştinţele, 
aprecierile sau judecăţile noastre de valoare sau  atitudinile doxastice, credinţele, convin-
gerile sau opiniile. Un loc aparte îl reprezintă logica epistemică, ce dă seama de 
declaraţiile care au un model sau un suport în lumea reală; din cunoştinţele intersubiectiv 
verificabile  sau demonstrabile a apărut  logica acceptării ca teorie a atitudinilor şi  
judecăţilor de valoare. 

Cele  5 sisteme axiomatice de logică modală cu agenţi  şi operatori iteraţi ce 
interacţionează între ei (teleologica, logica deontică, logica epistemică, logica dinamică, 
performantica), împreună cu logica acceptării, la care pot fi adăugate logica asertării de 
nivel S5, logica opiniilor de acelaşi nivel sunt teorii logice de bază, care combinate cu 
precauţie între ele permit descrierea formală a unor faţete, laturi sau dimensiuni ale 
activităţilor umane. Suntem în posesia unui program bine articulat de  cercetare logic 
modală  apt de a duce la o regândire a teoriei sistemului social din perspectiva  unor 
sisteme logice modale cu agenţi înzestraţi cu baze de cunoştinţe. 

 
Ce am făcut în aproape cinci decenii de cercetare ? Lista de la paginile                        

6-7  enumără sec şi contabil ceea ce eu şi recenzenţii mei,  unii specialiştii din ţară, alţii 
din străinătate, au recunoscut ca împliniri ale cercetărilor noastre. 

De cinci decenii sunt un iubitor şi căutător de adevăr. Am studiat logica pentru a 
învăţa să prelucrez corect cunoştinţele dobândite de cercetători în diferite domenii. Sunt 
cercetător şi constructor de teorie. Ca mulţi dintre colegii mei întru filosofie  am făcut 
„teoria teoriei”, adică metateorie şi filosofia ştiinţei. Dar eu am făcut-o cu uneltele logicii. 
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Am scris în studii şi în manuale despre funcţiile teoriei ştiinţifice, despre explicaţie şi 
predicţie şi am vorbit primul despre funcţiile lor descriptive sau asertorice, sintactic 
calculatorii şi despre funcţiile lor de comunicare şi  aplicativ- metodologice. Teoria este 
o sursă de reguli metodologice, trebuie doar să învăţăm să le formulăm şi să le aplicăm în 
rezolvarea de probleme. 

Am iniţiat, împreună cu profesorul Ion Tudosescu, cercetarea praxiologică în ţara 
românească. Praxeologia este şi o filosofie a acţiunii, dar şi cercetare asupra eficacităţii şi 
eficienţei acţiunilor. Praxeologia  s-a întrupat la trei niveluri: teoretic descriptiv, 
apreciativ sau valorizator şi prescriptiv metodologic. Teoria directivelor practice ţine de 
acest ultim nivel.  Praxiologia m-a făcut sensibil faţă de logica acţiunii. Eu subsumez 
termenului de logica acţiunii cercetările de teoria scopurilor şi programelor, de teoria 
organizaţiilor şi a instituţiilor (o instituţie este un agent colectiv), de teoria sistemelor de 
norme, dar şi cele de teoria actelor de execuţie, de teoria abilităţilor, respectiv a 
competenţelor executive, dar şi cele de teoria actelor de comunicare sau de teoria 
judecăţilor de valoare. 

,,Cercul de la Politehnică”, iniţiat de mine în anii 70 împreună cu dr. Sorin Vieru şi 
conf. dr. Mircea Târnoveanu, care a dăinuit peste 30 de ani a fost o şcoală de creştere în 
logică şi filosofie. Eu şi colegii mei mai tineri, ca Valentin Mureşan, Mircea Dumitru, 
Paul Ţirău, Adrian Rezuş,   Acsinte Dobre, Gh. Constandache, Adrian Iliescu, Adrian 
Miroiu, Radu Solcan, Mihai Florea, Liviu Mitrănescu şi mulţi alţii ne-am creat un mediu 
intern de dezvoltare, am întreţinut, în ciuda unor dificultăţi, legături active cu şcolile 
europene de filosofie şi logică de la Varşovia, Helsinki, Uppsala, Florenţa sau Roma. Am 
avut, totodată, legături fructuoase cu şcoala lui V. A. Smirnov de la Universitatea din 
Moscova, cu logicieni din Germania şi din Bulgaria. Am dezvoltat cercetări originale şi 
am participat la congresele internaţionale. Noi nu am descoperit Europa după căderea 
dictaturii. Noi nu am acceptat ruperea de Europa, nici cotropirea  minţilor noastre de 
ideologie. Am încercat să rămânem sau să devenim noi înşine. 

Creaţia filosofică se manifestă sub multe forme: tratat, studiu doct, eseu, exegeză, 
comentariu, istorie cronologică sau sistematică a doctrinelor filosofice, dialog, manual, 
literatură de vulgarizare. M-am manifestat preponderent în filosofia sistematică, în 
ipostaza de constructor de teorie şi nu de comentator, istoric sau exeget, deşi admir 
erudiţia şi competenţa celor ce fac istoria filosofiei. Citesc şi astăzi, cu plăcere,  filosofie 
antică sau modernă . Dar, am preferat, în încercările mele, genurile sobre,  de fond, 
constructive şi nu  activitatea de larg răsunet,  activitatea publică, gălăgioasă. Căruţa 
goală face mai multă zgomot, decât carul încărcat. Am fost rar prezent în publicistică. 
Am refuzat şansele de a deveni, în anii dictaturii, redactor-şef la „Scânteia” şi după 
revoluţie, redactor-şef adjunct la „Adevărul”. Preţuiesc presa şi probabil am  unele 
aptitudini pentru ea. Ba chiar cred că oamenii cu pregătire filosofică, cu adeziune de fond 
la lumea valorilor ştiinţifice şi morale trebuie să intervină, mai mult, în viaţa publică, în 
publicistică, dar şi în presa orală şi cea de la televiziuni, să contribuie la selecţia şi 
promovarea valorilor autentice pe canalele mass-media. Retragerea în propria găoace nu 
este astăzi social productivă. 

În condiţiile unei totale lipse de discernământ între exigenţele noţiunilor de 
personalitate, performanţă şi notorietate, asistăm la o degradare a vieţii publice, la 
extinderea îngrijorătoare a prostului gust, a vulgarităţii şi violenţei pe micul ecran, lucruri 
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străine de bunul simţ al românului de odinioară. Se impune revigorarea atribuţiilor 
formativ educative ale şcolilor de orice grad. Sunt partizanul responsabilităţii şi toleranţei, 
doar până la limita dreptului cetăţeanului de a trăi într-un mediu social septic. 

Am slujit cu bună credinţă, ca dascăl şi  cercetător, două discipline, filosofia şi 
logica. Am fost, mai mult fără să vreau, lider de cercetare. 

Sunt bucuros că am avut şansa  de a obţine rezultate noi şi de a inaugura două 
discipline logice noi, teleologica şi logica acceptării, similare, prin statutul lor, logicii 
deontice create de von Wright sau logicilor epistemice şi doxastice create de Jakko 
Hintikka. Le-am comunicat  în secţiile de specialitate ale   Academiei Române. Am 
sentimentul datoriei împlinite, dar nu şi satisfacţia de a fi fost înţeles deplin. Trăim încă în 
perioada „formelor fără fond” şi …,,fără fonduri”. 

Eu nu răspund, nici de clicile, nici de viciile, mediului academic românesc şi admit 
că scrierile mele, accesibile la Helsinki sau la München, pot fi parţial accesibile sau 
inaccesibile unui grup sau altul de colegi de la Bucureşti. 

Ştiu că România nu-i Finlanda, nici Suedia, nici Olanda. Dar, mai ştiu că  noi, cei 
de astăzi, prin cooperare şi solidaritate, trebuie să contribuim la construirea „României de 
mâine”. Splendidă sintagmă pentru  numele  fundaţiei ce patronează universitatea 
noastră! Tatăl meu a trăit peste 90 de ani. Sper să-i semăn întru longevitate, căci am 
proiecte pentru cel puţin două decenii de activitate.  Logicile modale mixte cu agenţi şi 
baze de cunoştinţe pot întemeia strategii moderne în teoria sistemului social, în 
management, drept, sociologie sau lingvistică, în  teoria comunicaţiei şi în construcţia de 
sisteme expert şi de inteligenţă artificială. 

Sper să creăm sub auspiciile Fundaţiei România de Mâine un grup interdisciplinar 
de cercetare. 

Obligaţiile mele la Academia Română, în cadrul Comitetului de Logica şi Filosofia 
Ştiinţei, ca preşedinte al grupului de interdisciplinaritate, nu mă îndepărtează, ci mă apropie 
de proiectul menţionat mai sus. La fel poate fi de folos statutul de conducător de doctorat în 
specialitatea logică la Universitatea Bucureşti. Din nefericire, unele prevederi birocratice 
recent stipulate de îndrumătorii cercetării ştiinţifice româneşti încalcă drepturile 
cercetătorilor de vârf din vârsta a treia, respectate şi onorate în toate ţările europene, prin 
limitări  de vârstă, chiar şi în cazurile când activitatea curentă a acestora este performantă şi 
creatoare.  Acelaşi gen de  prescripţie  restrictivă blochează, din principiu, accesul acestora 
la titlurile academice, pe care aceiaşi Academie li-l acordă, uneori, spăşit, post-mortem. 

Dincolo de forme şi canoane, cum am contribuit trei decenii ca persoană particulară 
în „Cercul  de la Politehnică” la propăşirea cercetării logice şi filosofice româneşti, suntem 
gata să ne  urmăm chemarea în dorinţa noastră de a fi de folos ştiinţei şi şcolii româneşti.  

Nu mă îndoiesc că vom putea formula şi argumenta, dacă mai trebuiesc aduse 
argumente, în grupul de cercetare şi în Consiliul profesoral  al Facultăţii un proiect realist  
demn de a fi aprobat de Senatul Universităţii şi de Fundaţia România de Mâine, de ale 
cărei idealuri mă simt aproape. Consider astfel de proiecte o formă majoră de afirmare a 
capacităţii şi competenţei unei mari universităţi, cum este Universitatea noastră. Proiectul 
nostru  şi altele de acest gen, ar putea contribui  la sporirea prestigiului Universităţii, pe 
plan naţional şi internaţional şi ne-ar putea  pregăti pentru viitoare cooperări la nivel 
european. În plus, proiectul şi activitatea din grupul de cercetare ar putea fi  o şcoală de 
creştere a tinerilor cadre, asistenţi, studenţi înscrişi la masterat, doctoranzi  şi doctori  în 
ştiinţe. Grija faţă de viitorul Universităţii ne obligă  pe toţi, tineri şi bătrâni, să  concepem, 
să susţinem  şi să înfăptuim astfel de proiecte. 
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 Logica din ultima jumătate de veac a cunoscut numeroase înnoiri. Au apărut 

logicile modale de ramură sau specializate pe un domeniu cum sunt: logica temporală 
creată de A. Prior, logica deontică creată de Georg H. von Wright în 1951, logicile 
epistemice şi doxastice create de Jaako Hintikka în 1968 şi logica asertării creată de 
Nicolas Rescher,  în 1968.  

 Această listă este extinsă de cercetătorul Cornel Popa, astăzi apreciat profesor la 
Facultatea de Filosofie si Jurnalism, prin adăugarea a două specii de logici modale: 
teleologica sau teoria logică a scopurilor şi logica acceptării sau teoria logică modală a 
aprecierilor sau judecăţilor de valoare. Aceasta poate fi interpretată totodată şi ca o 
teorie a opiniilor împărtăşite de agenţi.  

 Logica scopurilor a fost creată de praxiologul Cornel Popa în anul 1968, ca o 
formă de insatisfacţie la sistemele de logica acţiunii create în ţările scandinave, care 
priveau acţiunea exclusiv ca o mutaţie indusă de agent în cursul natural al evenimentului. 
Cercetătorul român voia ca formalismul logic consacrat activităţilor umane să dea seama 
şi de intenţie, dorinţe şi scop. Scopul este, în viziunea colegului nostru, o stare posibilă 
viitoare care nu se realizează de la sine, dar poate fi înfăptuită prin intervenţia deliberată a 
agentului înzestrat cu abilităţi corespunzătoare şi condus de un program adecvat. Prima 
formă de teleologică definea conceptele teleologice de bază scop pozitiv, scop omisiv, 
tolerabilitate teleologică, angajare teleologică şi indecizie teleologică şi propunea două 
sisteme axiomatice echivalente ca nivel de tărie cu sistemele modale monadice de tip K şi 
de tip D. Axioma de tip K a profesorului Popa era distinctă de axioma K standard, iar 
axioma de tip D impunea cerinţa consistenţei mutuale a tuturor scopurilor asumate de 
către acelaşi agent. Agentul era privit ca o persoană individuală sau ca o persoană 
juridică. Puţin după publicarea primei forme autorul a propus o variantă nouă de 
teleologică cu agenţi multipli, în care problema consistenţei scopurilor asumate este 
rezolvată la nivelul   grup de agenţi individuali. Aceasta pretinde ca un scop asumat de un 
membru al unei echipe să fie tolerabil sau acceptabil de către toţi ceilalţi membrii ai 
echipei. Această teorie este prezentă în extinsa monografie Teoria acţiunii şi logica 
formală (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984). Alte variante de 
teleologică propuse ulterior au încercat să capteze dimensiunea temporală, precum şi 
procedurile sau programele prin care puteau fi realizate scopurile. Aceasta l-a condus pe 
autor la explorarea mai multor modalităţi formale de a descrie alfabetele de acţiuni şi 
abilităţile umane cu mijloace de teoria grafurilor, teoria automatelor nedeterministe sau 
programarea logică.  
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După o încetare temporară a preocupărilor de teoria scopurilor şi realizări majore în 
teoria argumentării şi în logica acceptării, Profesorul a revenit în 2002 cu noi mijloace şi 
abilităţi asupra sistemelor axiomatice de teleologică, ridicându-le, de data aceasta, la 
sisteme de ordin superior, de tip S4 şi S5.  

Cea de a doua logică de ramură propusă în ţara noastră are şi ea o preistorie, datând 
din anii 1980, susţinută la Viena la The Fifth European Meeting on Cybernetics and 
Systems Research, tipărită doi ani mai târziu la Hemissphere Publishing Cooperation, 
Washington , New York, London  and distributed  by McGraw Hill International Book 
Company, 1982.  

Trebuie să observ dintru început că versiunile redactate începând din 1999 şi 
publicate după 2001 diferă substanţial de formalismul iniţial din mai multe puncte de 
vedere. De data aceasta, regândirea logicii acceptării este stimulată de căutarea unor 
fundamente pentru infrastructura logică a demersurilor argumentative. Argumentarea 
este văzută de autorul sărbătorit ca o procedură de întemeiere a tezei de argumentat 
susţinută de emitent pentru a-şi convinge preopinentul şi adresanţii de temeinicia şi 
legitimitatea punctului de vedere apărat de el. Cercetătorul a fost surprins de ideea 
eronată susţinută secole la rând, după care logicienii admiteau că toate argumentele se 
subsumează ideii de adevăr. Cornel Popa este convins că argumentatorii susţin nu 
neapărat adevăruri ci puncte de vedere acceptate de către ei, spre deosebire de unii dintre 
interlocutorii lor. El crede că argumentarea este legitimă exact în situaţiile în care există 
divergenţe sau conflicte de opinii.  

Disputa argumentativă, ca şi duelul sau jocurile sportive, sunt înfruntări dintre 
preopinenţi care se supun unor reguli de conduită între disputanţi. Acestea au fost 
consemnate într-o formă de către grupul de cercetători de la Amsterdam şi, într-o altă 
formă, de către autorul discutat de noi. Convenim să numim prima formă Decalogul de 
la Amsterdam şi cea de a doua formă Decalogul de la Bucureşti.  

Nu vom insista aici asupra înfăţişării sistemelor axiomatice de logica acceptării 
prezentate de către autorul român fie la sesiunile ştiinţifice ale facultăţii noastre, fie la 
Comitetului Român de Logică, Metodologie, Filosofia Ştiinţelor şi Tehnicii, la          
Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti sau la Departamentul de Ştiinţe 
Socio-Umane din Universitatea Politehnica Bucureşti.  

 In ceea ce mă priveşte, prin natura obligaţiilor mele didactice ca şi a proiectelor de 
doctorat pe care îl pregătesc sub conducere profesorului Cornel Popa am citit mai atent şi 
am reflectat mai mult asupra volumului II din Logică şi Metalogică (Editura Fundaţiei 
România de mâine, Bucureşti 2002), care, împreună cu primul volum, echivalează cu un 
veritabil tratat extins de logică modernă, însumând peste 800 pagini, cu o arie tematică 
vastă care acoperă de la obiectul logicii, continuând cu metoda lui Quine, calculul 
secvenţial, metoda extinderii interpretărilor parţiale, sintaxa şi semantica logicii 
predicatelor, însoţite de mai multe metode moderne de decizie. Cel de al doilea volum 
cuprinde un capitol introductiv despre nivelurile discursului logic, două capitole distincte 
despre axiomatizarea logicii propoziţiilor, a logicii predicatelor, alte două capitole despre 
teoria modernă a conceptului din perspectiva logicii predicatelor de ordinul I, care se 
ocupă de teoria definiţiilor şi bazelor de cunoştinţe, de teoria clasificării, de rezoluţia 
duală. Asupra acestora vom reveni cu unele consideraţii puţin mai jos. Partea cea mai 
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extinsă din volumul II este dedicată logicilor modale aletică, temporală, dinamică şi 
deontică. Ultimul capitol tratează o contribuţie originală a autorului în domeniul logicii 
acceptării şi numeroase metode de decizie. Despre multe dintre problemele din carte am 
luat cunoştinţă la „la cald” direct din conversaţiile cu autorul.   

Acest volum poartă în el drama pierderii şi rescrierii unor  fişiere constituind 
conţinutul acestei cărţi. Pierderea a avut loc cu ocazia efectuării unui up-grade a 
calculatorului. Orice carte, prin însuşi faptul că a apărut, poartă în sine drama convertită 
în bucurie a opreliştilor depăşite.  

Relaţiile dintre existenţă, limbă şi gândire logică constituie preocuparea primului 
capitol. Autorul pare a debuta cu preocupări abstracte de metalogică şi metodologie.                   
Prin acestea se deschide calea spre structurile logice existente în limba naturală, pe care 
logicianul le „desprinde” pentru a construi „maşina inferenţială” a argumentărilor.                    
Cornel Popa arată că logica funcţionează la mai multe niveluri. La nivelul gândirii 
interioare tacite, la nivelul vorbirii în graiurile naturale, la nivelul convenţiilor şi regulilor 
limbilor naturale, la nivelul limbajelor ştiinţifice ale diferitelor discipline, la nivelul 
teoriilor logice şi la nivelul construcţiilor metalogice, unde este analizat limbajul obiect al 
teoriilor logice axiomatice. Mai mult, autorul vorbeşte şi de un nivel logic existent în 
modul de înlănţuire a secvenţelor de acte din activităţile umane practice. Este avut în 
vedere aici caracterul pragmatic al actelor comportamentale, dar şi al actelor de 
comunicare din viaţa cotidiană sau din presa scrisă sau radio şi TV. Profesia  de jurnalist 
se desfăşoară în limba naturală, adică într-un limbaj atât de diferit, aparent opus celui 
simbolic. Or, acest capitol este o pledoarie implicită pentru ideea că structurarea logică în 
reguli de inferenţă este constitutivă gândirii umane.  

În scrierea profesorului Cornel Popa se identifică în limbile naturale mai multe 
specii de operatori de argumentare, care leagă tezele de argumentat de temeiul acestora. 
Prototipul acestora este conjuncţia deoarece şi alternativele: „dat fiind că…”, „din cauză 
că…”, „pentru a…”, „ca să…” sunt operatori de argumentare teleologică.                       
„Cu intenţia…” sau „în vederea…”, anunţă scopurile şi leagă mijloacele, procedurile şi 
conduitele de scopuri. „Pe temeiul…” sau „în baza…” urmate de articole din coduri de 
norme, intervin în introducerea unor argumente întemeiate pe sisteme de norme. 
Convingerea autorului este că limba naturală conţine multe alte particule cu valoare 
logică sau care conectează teze de argumente sau premise de concluzii sau consecinţe. 
Popa afirmă că „deoarece…”, „căci…” şi „fiindcă…”  sunt inversele particulelor ce 
descriu relaţia de consecinţă: „deci..”, „prin urmare…”, „aşadar…”.   

Un interes aparte prezintă construcţiile introduse de particulele: „cu toate că…”, 
„deşi…totuşi…”, „în ciuda faptului că…”, care introduc exceptări de la regulă sau de la 
expectaţiile subiective ale agentului, şi care trebuiesc studiate din perspectiva teoriei 
argumentării. 

Specifică şi înnoitoare este evidenţierea corelaţiei dintre structurile formale ale 
teoriilor logice, pe de o parte şi acţiunea umană sub diferitele sale faţete: scop, decizie, 
plan, program, cunoaştere, opinie, judecată de valoare sau evaluare, pe de altă parte. 
Schemele inferenţiale  pot fi desprinse din discursul oral sau scris  sistematizate şi 
organizate prin tehnici şi metode de gândire,  utilizate în proiectarea şi evaluarea  
activităţilor umane. 
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Axiomatizarea logicii propoziţiilor este tratată în capitolul 2. Este prezentat pe larg 
sistemul Hilbert-Ackermann, începând cu partea teoretică, continuând cu proprietăţile 
metateoretice ale sistemelor axiomatice, urmate de teorema deducţiei şi demonstrarea 
unor teoreme cu ajutorul ei, şi încheind cu expunerea altor sisteme axiomatice, precum 
cel al lui Gotlob Frege, Jan Lukasiewicz, sistemul P2 al lui Alonzo Church,  sistemul lui 
Hans Freudenthal, al lui David Hilbert şi Paul Bernays, al lui A. Gregorczyk şi                       
Eliot Mendelson.   

Axiomatizarea logicii predicatelor vine în mod firesc la rând, urmărind aceiaşi 
sistematică a criteriilor. Aspectele specifice şi mai rar abordate în literatura logică 
românească ar fi: formele normale Skolem, teorema lui Skolem, echivalenţa convertibilă 
şi echivalenţa deductivă, ca şi incompletitudinea sistemului axiomatic al logicii 
predicatelor, care este semidecidabil.  

În urmă cu trei decenii, autorul publica teza de doctorat pe tema teoriei definiţiilor, 
căreia îi revine un loc în capitolul 4. Aceasta este conectată  cu teoria bazelor de 
cunoştinţe. Este unul dintre capitolele în care autorul  are o contribuţie personală 
substanţială. Sunt multe rezultate noi dobândite de autor în ultimii ani, care extind atât 
viziunea din teza de doctorat, cât şi din unele comunicări la congrese internaţionale de 
Filosofie (Viena, sept.1969) de Logică (Bucureşti, septembrie, 1971), şi din publicarea 
unor articole precum: Teoria definiţiei la Gotlob Frege (Revista de Filosofie Nr. 1, 
1968), Towards a semiotical theory of definition (Akten des  XIV Internationalen 
Kongresses fur Philosophie, Band II, Universitat Wien, 1969), Loghiceskih I 
gnoseologhiceskih aspectî ostensivnîh opredelenii (Vaprosî filosofii, Nr. 12 din 1969), 
Definiţii operaţionale, I, II (Revista de filosofie, Nr. 7, 8 din 1971). În fine, în 1972, 
autorul publică Teoria definiţiei (Editura Ştiinţifică, colecţia LOGOS, Bucureşti, 1972), 
carte tradusă în 1976 în limba rusă şi recenzată de revistele germane de specialitate.  

Un loc aparte între problemele acestui volum, prin ponderea contribuţiei 
înnoitoare, îl ocupă capitolul 4 despre teoria definiţiilor şi bazele, de cunoştinţe. Autorul 
se detaşează de teoria aristotelică a definiţiei, arătând limitele acesteia şi cercetează noi 
specii de definiţii, cum sunt cele operaţionale, stipulative, lexicale şi conectează teoria 
definiţiilor cu construirea bazelor de cunoştinţe şi deschiderea unei perspective aplicativ-
practice. Unele concepte şi unele definiens-uri din domeniul juridic, de exemplu, sunt 
analizate din perspectiva teoriei definiţiilor în logica predicatelor. Definiens-urile traduse 
în logica predicatelor sunt transformate în instrucţiuni Prolog. Este conectată astfel teoria 
definiţiilor cu programarea logică. Perspectiva acţionalistă se concretizează prin tratarea 
în cadru definiţional a unor concepte ale economiei de piaţă, precum şi ale teoriei acţiunii 
cu agenţi, abilităţi, operaţii.  

Capitolul 5 prezintă clasificarea ca o relaţie binară şi este conectată cu relaţia de 
consecinţă. Sub formele sintactic diferite ale schemelor de inferenţă, se prezintă unele şi 
aceleaşi aspecte semantice proprii relaţiei de consecinţă logică. Relaţia de clasificare este 
compusă şi sunt prezentate unele proprietăţi formale ale acestei compuneri, precum: 
asociativitatea, comutativitatea. Noţiuni de teoria clasificării, precum clasificare 
multinivelară, clasă terminală, mulţimea claselor terminale, drum, intensiune sunt 
definite în instrucţiuni Prolog. Sunt folosite mijloace de reprezentare grafică a 
clasificărilor, precum diagramele Karnaugh.  Clasificarea este de asemenea conectată cu 
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rezoluţia duală şi bazele  de cunoştinţe. În mod obişnuit, unele metode, precum aceea a 
formelor normale, puteau părea metode pur sintactice, ceea ce autorul contestă arătând că 
este vorba mai degrabă despre un substrat prin excelenţă semantic. Este pentru prima dată 
în literatură când se face o legătură lămuritoare între teoria clasificării şi formele normale. 
Fiecare termen al unei forme normale disjunctive descrie intensiunea unei clase 
terminale. În fond clasificarea este, la orice nivel, o formă normală disjunctivă. De 
asemenea, ar putea exista tentaţia ca metode, precum cea a rezoluţiei, să fie luate drept 
pur sintactice. Or, o dată cu conectarea clasificării cu diviziunea, devine utilizabil în 
primul rând, un nou tip de rezoluţie, duala celei clasice, operând asupra clauzelor 
disjunctive. Conform uneia dintre teoremele demonstrate de autor, unei diviziuni 
multinivelare cu criteriu  unic pe un nivel îi corespunde o formă normală disjunctivă 
perfectă. Termenilor formelor normale le este aplicabilă rezoluţia duală. Pe de altă parte, 
o teoremă pereche celei invocate mai sus arată că formelor normale disjunctive perfecte li 
se pot asocia ca interpretări diviziuni binare multinivelare. În acest cadru rolul rezoluţiei 
este acela de operaţie de abstractizare şi generalizare. Ea face abstracţie de câte un 
descriptor specific şi se reţin numai notele comune. Intenţia acestui travaliu, mărturisită 
chiar de autor, este nu numai de a reintroduce studiul definiţiilor şi al clasificărilor, dar şi 
de a face din aceasta o teorie computaţională şi, mai ales, de a resuscita interesul pentru 
teoria modernă a conceptului.  

Capitolele 6 şi 7 aduc în discuţie logica modală şi logica temporală. Se evidenţiază 
geneza logicii modale moderne. Este invocat punctul de vedere al lui Melvin Fitting, 
conform căruia logicile modale au ca obiect adevărul calificat ca: necesar, posibil, 
obligatoriu, cunoscut, cognoscibil, credibil, demonstrabil, de acum încolo, începând de 
la data, până la data etc. 

În introducerea la teoria modalităţilor (cap 6) este menţionată contribuţia lui 
Clarence Irving Lewis la dezvoltarea logicii modale prin a sa implicaţie strictă redată                    
(din lipsa din calculator a unor simboluri adecvate) astfel: 

 

p ⇒ q = def  ~◊(p ^  ~q) = def  ٱ (p ⊃ q) 
 

Dincolo de a fi un simplu operator, autorul atrage atenţia asupra relevanţei sale 
pentru relaţia de consecinţă logică. Variabilele propoziţionale sunt mai degrabă 
metavariabile stând pentru un set de premise (p), respectiv pentru concluzie (q). 
Implicaţia strictă a lui Lewis exprimă, în acest sens, ideea că este imposibil logic să se 
întâmple o stare de lucruri precum cea descrisă de setul de premise şi să fie absentă o 
stare de lucruri precum cea descrisă de concluzie. Lucrarea sugerează cititorului 
comparaţia între implicaţia materială şi cea strictă.  

 

1 2 3 
p ⇒ q = def  ~◊(p  ̂ ~q) ~(p ⇒ q) = def  ◊(p  ̂ ~q) ~◊((p ⇒ q) & ◊(p  ̂ ~q)) 
p ⊃ q = def  ~(p & ~q) ~(p ⊃ q) = def  p & ~q ~◊((p ⊃ q) & (p & ~q)) 

 

1. Definiens-ul ambelor implicaţii conţine ca parte sintactică conjuncţia dintre 
prezenţa stării de lucruri descrise de către antecedent şi absenţa stării de lucruri descrise 
de către consecvent: p & ~q. Diferenţa este că implicaţia strictă postulează 
imposibilitatea prezenţei stării cu aceste caracteristici, pe când adevărul implicaţiei 
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materiale arată că este vorba doar despre absenţa unei asemenea stări fără a preciza că 
este una imposibilă.  

2. Aplicarea unei negaţii bilateral, atât pe definiendum cât şi pe definiens  ne pune 
în faţa posibilităţii pentru (p ^  ~q) sub supoziţia negării pentru p ⇒ q. Ceva similar are 
loc pentru implicaţia materială. Deosebirea ar fi că negaţia acesteia din urmă semnifică o 
stare de lucruri factual, deci şi logic posibilă.  

3. Altminteri, conjuncţia dintre implicaţie şi negaţia definiţiei sale exprimă o 
imposibilitate, indiferent dacă este vorba despre implicaţie strictă sau materială.  

În viziunea lui R.V. Pratt există şi o specie aparte de modalităţi, cele dinamice, de 
tipul: o propoziţie p este necesar adevărată prin programul π, dacă şi numai dacă, după 
orice execuţie a programului π, are loc starea descrisă de p (i.e. p devine adevărată).  
Apar astfel  noi definiţii pentru necesar şi posibil mijlocite de programe de calculator şi 
prin extindere de programe sau metode de acţiune standardizate ale unor agenţi:  

[π]p – „p va fi adevărat întotdeauna după executarea programului π”; 
< π >p – „p va fi adevărat cel puţin o dată după executarea programului π”; 
  Logica dinamică este astăzi o disciplină ce priveşte atât validitatea programelor de 

calculator, cât şi relevanţa ei pentru teoria activităţilor umane. Profesorul Cornel Popa a 
folosit, între altele, pentru logica dinamică un tratat recent de certă valoare Dynamic 
Logic semnat de David Harel, Dexter Kozen Jerzy Tiuryn. Autorul s-a sprijinit în 
redactarea tratatului său în două volume pe rezultatele altor personalităţi prestigioase,  cu 
unele dintre ele  autorul aflându-se de mulţi ani în corespondenţă. 

Autorul dă o sugestie implicită pentru două interpretări noi ale operatorilor modali 
dinamici. Prima utilizează doi operatori folosiţi anterior de C. Popa în studiile sale de 
logica acţiunii Do(x, π, ti) - „Agentul x execută programul π la data t1” şi val(p, tj) = 1 –                 
–  „Valoarea lui p la momentul j este 1”. În cea de a două facem uz de operatorul lui                
von Wright T cu înţelesul: „Întâi p şi apoi q”  

D[π]1. [π]p = def ∀x∀titj((Do(x, π, ti) & i < j) ⊃ val(p, tj) = 1) 
D[π]2. [π]p = def ∀x (Do(x, π) T ∀t val(p, t) = 1) 
D<π>1. < π > p = def ∃x∃titj((Do(x, π, ti) & i < j) & val(p, tj) = 1) 
D<π>2. < π > p = def ∃x (Do(x, π) T ∃t val(p,t) = 1) 
 

Este limpede sugestia de a stabili un paralelism cu expresii cuantificate ale logicii 
predicatelor de ordinul 1, cât şi cu demonstraţii prin deducţie naturală a două teoreme. În 
orice caz, un paralelism între logica predicatelor de ordinul 1 şi logica dinamică poate fi 
ilustrat inclusiv astfel:  

 

Logica predicatelor Logica dinamică 
∀x P(x) ≡ ~∃x~P(x) [π]p ≡ ~< π > ~p  
∀x ~P(x) ≡ ~∃x P(x) [π] ~p ≡ ~< π > p  
~∀x P(x) ≡ ∃x ~P(x) ~ [π]p ≡ < π > ~p  
~∀x ~P(x) ≡ ∃x P(x) ~[π] ~p ≡ < π > p  

 

Mai mult, se poate prefigura şi propune un paralelism între demonstrarea unei 
teoreme de logica predicatelor şi o posibilă teoremă omoloagă din logica dinamică. 
Teorema de logica predicatelor este demonstrată printr-un sistem de deducţie naturală 
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prezentat de către un alt coleg (al meu - Dumitru Gheorghiu, vol II, Logică generală, 
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000).  

 

1. ∀x (F(x) ⊃ G(x)) 
2. ∀x (F(x) ⊃ ∀x G(x)) 

1. [π] (p ⊃ q) 
2. [π] p ⊃ [π] q 

     
3. ∀x F(x) sdc  3. [π] p Sdc 
4. F(a) E∀: 3  4. pπ E[ ]: 3 
5. F(a) ⊃ G(a) E∀: 1  5. p ⊃π q E[ ]: 1 
6. G(a) MP: 4, 5  6. qπ MP: 4, 5 
7. ∀x G(x) I∀: 6  7. [π]q I[ ]: 6 

8. ∀x F(x) ⊃ ∀x G(x) TD: 3-7 8. [π] p ⊃ [π]q TD: 3-7 
 

Dincolo de acestea stă cu prioritate preocuparea cercetătorului Cornel Popa de a 
descrie dinamica sistemelor sociale, în acest sens fiind orientată construirea unei noi 
semantici pe arbori etichetaţi sau grafuri etichetate, aptă de a da seama de procesele 
tehnologice şi de activităţile umane complexe.  

Capitolul 10 încheie volumul cu o amplă referire la cea mai recentă descoperire a 
autorului, logica acceptării. Logicianul Conel Popa prezintă o dublă axiomatizare a 
acesteia, corespunzând sistemelor K şi D, precum şi o metodă a arborilor de decizie 
adaptată pentru logica acceptării, precum şi o trimitere la metoda rezoluţiei, ca 
instrumente de decizie în acest limbaj. Urmează axiomele sistemului şi o expresie a 
principiului rezoluţiei pentru logica acceptării: 

 

AK: A(p ⊃ q) ⊃ (Ap ⊃ Aq) 
AD: ~(Ap & Rp) 
(A(λ v C) & A(~λ v B)) ⊃ A(C v B) 
 

Este prezentat astfel doar începutul unei noi teorii. Alte rezultate în această nouă 
direcţie au fost expuse de profesorul Cornel Popa în comunicările prezentate la sesiunile 
ştiinţifice ale Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, ţinute la 
Academia Română în 2001 şi 2002, la sesiunile ştiinţifice organizate de Facultatea de 
Filosofie şi Jurnalistică a Universităţii Spiru Haret sau la sesiunea din 2002 a 
Departamentului de Stiinţe Socio-Umane din Universitatea Politehnica din Bucureşti. În 
aceste ultime rezultate autorul prezintă sisteme axiomatice monadice şi diadice, cu agenţi 
pentru noi teorii de logica acceptării de ordin superior, de tăria sistemelor modale 
normale de tip S4 şi S5 din logica modală aletică. Autorul a construit sintaxa şi semantica 
unor noi teorii de logică modală apte de a da seama de teoria judecăţilor de valoare, 
relevantă deopotrivă pentru filosofia valorilor şi pentru logica aplicată în sistemele expert 
şi de inteligenţă artificială.  

 

Colaborez cu profesorul Cornel Popa de mai bine de un deceniu, iniţial ca asistent, 
calitate în care am prestat seminarii în cadrul mai multor universităţi dintre care 
Hyperion, Politehnica – Bucureşti, apoi în cadrul Universităţii Spiru Haret. Atunci ca şi 
astăzi, ca doctorand al profesorului Cornel Popa, simt nevoia să-mi conserv statutul de 
„student” prin participarea la fiecare curs al său de logică şi chiar la unele seminarii. 
Profesorul mă privilegiază, împărtăşindu-mi ideile sale „la cald”, cu mult în 
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avanpremiera publicării lor. Generozitatea care-l caracterizează îl face netemător că 
cineva i-ar fura aceste idei. Îndelungile, lentele şi atât de beneficele plimbări pe 
întortocheatele alei ale Parcului Sălii Polivalente, ale parcului Universităţii Politehnica, 
pe drumul dintre actualul sediu al Facultăţii şi metrou, trecerea pe sub freamătul arcadelor 
înalte ale copacilor sunt împrejurări în care lumea de idei pe care cercetătorul logician 
Cornel Popa mi le împărtăşeşte mă protejează de nu prea multa frumuseţe a lumii care ne 
înconjoară. În fond, ideile sale împrospătează sufletul cu speranţa unei lumi îmbunătăţite 
prin întruparea spiritului logicii.  

Fără îndoială, cărţile prof. Cornel Popa sunt surse fertile de sugestii pentru ipoteze 
de lucru. Cei cărora li se adresează sunt grupurile şi generaţiile de logicieni care l-au 
urmat şi o vor mai face în mod neîndoios şi cu nădejde, formând astfel o continuitate a 
cercetării româneşti în logică şi o şcoală românească de logică.  

Evanghelistul Ioan relatează despre nunta din Cana Galileii că nunul, gustând apa 
care se făcuse vin, a remarcat, „Orice om pune întâi vinul cel bun şi când se ameţesc, pe 
cel mai slab; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum”. Acest episod evanghelic ar putea 
fi paradigmatic pentru volumul doi al lucrării Logică şi metalogică a profesorului Cornel 
Popa. Deosebirea ar fi că în timp ce în episodul evanghelic până acum ar putea însemna 
până la sfârşitul nunţii, nuntirea mentală a profesorului Popa cu logica este încă în plină 
petrecere. Aceasta se vede clar, căci cărţile logicianului Cornel Popa au asemenea 
modalităţi de a se încheia încât se vede mai degrabă un nou început pentru cartea ce va 
urma, decât sfârşitul celei prezente. Şi îi dorim ca acest sfârşit-început să se repete de cât  
mai multe ori.  

Şi pentru că este un om-surpriză, pentru Cornel Popa expresia cea mai recentă 
carte se scindează în: cea mai recent tipărită, adică cea tocmai prezentată şi cea mai 
recent publicată care este Logica actelor de comunicare, trecută pe Internet în                        
site-ul: C Popa @ libris. fil. unibuc. ro http: //www fil. unibuc ro şi care reprezintă o 
premieră în construirea de sisteme modale mixte cu agenţi interactivi.  
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SEMNIFICAŢII FILOSOFICE ALE LOGICII EPISTEMICE  

ŞI ALE LOGICII ACCEPTĂRII 
 
 

                                                                                           Marin ŢURLEA 
 
 
 
Profesorul Cornel Popa a debutat cu studii de logica ştiinţei, consacrate unor teme 

ca natura şi structura teoriilor ştiinţifice (atât din ştiinţe empirice, cât şi din ştiinţe formale, 
analitice), în care a explorat minuţios şi a valorificat cercetările întreprinse de autori de 
prestigiu, precum K.R. Popper şi Carl G. Hempel. A continuat cu cercetări care aparţin 
filosofiei limbajului, teoriei sistemelor, teoriei automatelor, limbajelor formale şi 
gramaticilor generative. Aş numi aceste cercetări preliminarii care i-au asugurat 
construirea fundalului şi uneltele necesare viitoarelor sale demersuri intelectuale majore 
în filosofie şi logică. Nu şi-a uitat nici un moment profesia, şi vocaţia sa de dascăl.  A 
făcut sistematic uz de rezultatele muncii ştiinţifice şi în activitatea didactică, apreciată 
elogios de colegi şi studenţi. Şi este vorba de o îndelungată prestaţie în Universitatea 
Politehnică, în cadrul unor facultăţi de elită – Automatică şi Aeronave. 

Odată construit fundalul şi uneltele, Cornel Popa şi-a lansat, am putea spune, 
strategia proprie în cercetare, care îl va singulariza în peisajul filosofiei şi logicii din ţara 
noastră. «Harta» preocupărilor lui s-a configurat în jurul unor «puncte» de cercetare: 
filosofia ştiinţei, filosofia limbajului (mai bine zis, a limbajelor), epistemologie şi logică. 
Dar, aşa cum se constată din biografia lui intelectuală, «preocupările-pivot» ale 
profesorului Popa rămân legate de logică, după opinia mea fiind cel mai important 
logician al nostru în viaţă. Este de notat că cercetările de logică întreprinse de Cornel 
Popa sunt pline de relevanţă pentru subiecte ale filosofiei şi reprezintă o regândire, o 
reformulare cu tentative de soluţionare a unor probleme filosofice importante: cunoaştere, 
credinţă, adevăr, judecată de valoare, demonstraţie, argumentare etc. 

Cornel Popa a acordat puţin timp explorării rezultatelor predecesorilor săi în 
domeniu, dar, după cât se pare, a fost productiv şi în această privinţă, deoarece a ţinut 
seama de paternitatea ideilor, raportându-se onest la înaintaşi, concomitent cu enunţarea 
propriilor sale rezultate. Aminteam de strategia sa care l-a „singularizat”; este acum 
momentul să spunem că a avut la bază o opţiune fundamentală şi autorul ei şi-a anunţat 
un model de cercetare, ce avea să-l urmeze în întreaga sa carieră ştiinţifică, şi care în 
opinia mea a fost compensat cu o reputaţie binemeritată. 

În cele ce urmează voi schiţa câteva note definitorii care configurează amintita 
strategie, modelul de cercetare pentru care a optat profesorul Popa. 

1. Remarcăm opţiunea lui pentru abordarea logico-sistematică a tematicii 
investigate şi care, după propria-i mărturisire, conduce la enunţarea într-un limbaj 
determinat a problemei, la fixarea «bazei ei de cunoştinţe» şi utilizarea unor reguli de 
inferenţe şi calcul la soluţiile căutate. 
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2. Nu toate scrierile de filosofie şi logică trebuie să fie exegeze în care autorii sunt 
ispitiţi de tratări istorice, dar rezultatele pozitive (ca şi eşecurile) înaintaşilor şi 
contemporanilor din domeniu trebuie explorate şi valorificate. 

3. Exigenţele unei monografii pe o temă filosofică actuală sunt altele decât cele ale 
unui curs de istoria filosofiei, spune Cornel Popa, citatomania, textele nemărturisite 
însuşite de un autor sunt contraproductive intelectual şi sacţionate deontologic. Modestia 
nu ne poate împiedica să raportăm corect propriile noastre realizări. În acest sens,                
Cornel Popa se defineşte ca un autor care îşi asumă obiective şi programe noi, foloseşte 
metode şi tehnici care să conducă la idei şi rezultate noi, profund originale. 

4. Întemeierea unor astfel de idei originale, personale în demersul cercetării 
întreprinse a fost însoţită şi de aplicabilitatea lor, în primul rând prin opţiunile şi tematica 
prelegerilor universitare inspirate de cercetare, concomitent cu abordarea ştiinţifică a unor 
teme din cursurile pe care le-a predat. Rezultatul: adaptarea organică, eficientă, la profilul 
universitar al facultăţilor la care a predat. 

5. O dezvoltare ştiinţifică pe linia angajamentelor teoretice şi ştiinţifice asumate a 
presupus cantonarea cercetării în domeniile de vârf proprii epistemologiei şi în special 
logicii (teleologice, epistemice şi a acceptării), utilizarea instrumentaţiei oferite de logica 
modernă, formală, ca şi contactul cu cercetători cu reputaţie internaţională, inclusiv cu 
formele de manifestare ştiinţifică, colocvii, conferinţe restrânse, congrese mondiale în 
specialităţile în care profesorul Cornel Popa a lucrat. Citirea listei comunicărilor ştiinţifice 
convinge asupra tematici dificile, ca şi asupra calităţii informaţiei şi documentării, şi 
desigur asupra propriilor sale realizări, recunoscute inclusiv de specialişti străini. 

6. Problematica şi informaţia la nivelul actualităţii, calităţile de cercetător, 
manifeste în evidenţierea unor aspecte importante, judecata prudentă în formularea 
soluţiilor, situează timpul de cercetare practicat de Cornel Popa la nivelul actualităţii. 

7. Realizările şi mărturisirile prof. Cornel Popa pledează pentru calificarea 
cercetărilor sale ca fiind marcate de strădania şi efortul în obţinerea unor rezultate cu 
caracter original. 

În continuare, voi face unele referiri punctuale la realizările prof. Cornel Popa în 
epistemologie şi logică, mai precis am în vedere un concept central al filosofiei, cel de 
cunoaştere şi contribuţia sa în logica acceptării. 

În capitolul său din tratatul Teoria cunoaşterii ştiinţifice (coordonatori Şt. 
Georgescu, M. Flonta, I. Pârvu) apărut la Editura Academiei, 1982 şi în cartea sa Teoria 
cunoaşterii, Editura Ştiinţifică, 1972, formulează, pentru prima dată în literatura noastră 
filosofică, o teorie semiotică şi praxiologică a cunoaşterii, unde, după ce îşi asumă 
statutul ontologic al cunoaşterii, simte nevoia să vorbească mai determinat despre acest 
aspect. Subliniază conexiunea dintre cunoaştere şi acţiune şi o priveşte pe cea din urmă 
ca având dimensiunile: a) fizic-naturală sau ontologică; b) teleologică, aşa ceva 
însemnând că omul anticipează şi prefigurează rezultatele, produsele acţiunii sale, îşi 
propune să realizeze anumite scopuri; c) cognitivă, şi la care se pot adăuga şi alte 
dimensiuni-componente: normativ axiologică, structural-organizaţională, psiho-
emoţională şi ergonomică.[6, 99] 

În ceea ce priveşte perspectiva praxiologică de abordare a cunoaşterii mai existau 
încercări şi reuşite în literatura noastră filosofică, şi am în vedere lucrări ale                        
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prof. Ion Tudosescu, care va promova şi ulterior această modalitate de studiu a 
cunoaşterii. Cornel Popa are meritul de a fi aprofundat logic-formal intuiţii, idei, în 
genere fondul ideativ formulat de alţi autori români (I. Tudosescu) şi străini, făcând, 
astfel, mai eficient acest tip de investigaţie, inedit la noi la acea dată. Dar, în ceea ce 
priveşte studiul semiotic, cu relevanţă chiar pentru abordarea sistemică şi a logicii 
epistemice, putem afirma că meritul îi aparţine lui Cornel Popa, care integrând studiul 
semiotic în teoria cunoaşterii a săvârşit, riscăm s-o spunem, o activitate de pionierat. 
După ce înţelege limba ca o „vastă reţea de semne, guvernată de reguli sintactice şi 
semantice ce face posibilă fixarea şi prelucrarea informaţiilor”, el relevă dependenţa 
fenomenului lingvistic de activităţi umane practice şi cognitive; limba este privită ca fiind 
corelată experienţelor psihice ale oamenilor şi, în consecinţă, ca „mijloc de exprimare a 
trăirilor şi atitudinilor subiectului cunoscător.” Şi deşi îi sunt cunoscute virtuţile de 
logician simbolic, între cele trei perspective, aici, accentul va cădea pe cea pragmatică, 
mai la îndemâna cititorului, deoarece interesul teoretic este acum focalizat asupra 
raporturilor dintre semnele lingvistice şi agenţii cognitivi care le utilizează, relevanţa 
specială pe care vrea s-o marcheze în context fiind   „ o atenuare” a separării dintre limbă 
şi vorbire, care, oricum, nu i se pare justificată. Va schiţa o schemă a procesului 
comunicativ, ce se va dovedi productivă în abordările ulterioare proprii teoriei sistemelor 
şi logicii epistemice. Iată un text semnificativ din capitolul 3 din tratatul Teoria 
cunoaşterii ştiinţifice: „Comunicarea bilaterală între subiectul s1 şi subiectul s2 în codul 
limbajului L permite verificarea şi ajustarea reciprocă a decupajelor semantice acordate 
semnelor a' şi a" în idiolectele celor doi interlocutori, adecvarea permanentă a câmpurilor 
semantice proprii la regulile semantice sancţionate de utilizarea socială a limbajului 
generic L. Echisemnificaţia unui semn în limbajele a doi interlocutori este posibilă doar 
pentru un număr relativ redus de semne aparţinând aşa-numitei limbi comune (sau basic 
language) sau terminologiei limbajelor specializate ale ştiinţei.” 

Cornel Popa completează şi prelungeşte perspectiva semiotică asupra cunoaşterii 
cu cea oferită de logica epistemică. „Starea epistemică a unui agent cunoscător într-un 
moment dat poate fi caracterizată de un set de enunţuri pe care acesta le admite ca 
adevărate, de un set de enunţuri pe care le respinge ca false, sau inacceptabile, şi dintr-un 
set de enunţuri asupra cărora nu s-a pronunţat încă, enunţuri epistemice indecise cel puţin 
în raport cu subiectul de referinţă. Rezultă că se poate relativiza activitatea de cunoaştere 
la agentul sau subiectul cunoscător de referinţă şi la momentul temporar în care se 
realizează performanţa cognitivă. Vom utiliza, în continuare, notaţii de tipul K (a, t, p),                 
A (a, t, p), B (a, t, q) cu înţelesul «agentul a ştie în momentul t că p», «agentul a acceptă 
în momentul t enunţul p», «agentul a crede în momentul t că p».” ([4, 114]) 

Sensul functorului K, conform J. Hintikka [5] şi N.R. Rescher şi Arnold Vander 
Nat , este înţeles ca necesitate epistemică, KP va implica p; interpretarea este următoarea: 
dacă agentul a ştie că p, atunci în mod necesar p, ceea ce conferă termenului „ştie” un 
sens apodictic de necesitate analitică compatibil cu supoziţia că subiectul (agentul) 
cognitiv este înzestrat cu atributul infailibilităţii, ori de câte ori a ştie că p va fi p. Dar în 
practica ştiinţifică, omul de ştiinţă, subiectul cunoscător indiivdual nu atinge, cel puţin nu 
totdeauna, inafailibilitatea, K. R. Popper ridicând failibilismul la rang de doctrină. În 
terminologia variantelor modale de logică epistemică această atitudine epistemică a 
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subiectului cunoscător centrată pe „ştiu că” trebuie explorată şi analizată, plecând de la 
constatarea că suntem departe de sensul modal tare acreditat de logica modală, urmând în 
această direcţie apelul şi explicitarea relaţiei ternare a acceptării (A (a, t, p): agentul 
cunoscător a acceptă în momentul t enunţul p. În context se pot introduce functori 
derivaţi în raport cu cel al acceptabilităţii: respingerea (Rp), tolerabilitatea (Tp); 
tolerabilitateaepistemică poate fi interpretată: nonrespingere, angajare epistemică; Dp ca 
disjuncţie între acceptare şi respingere desemnează de fapt decizia sau angajarea 
agentului pentru o acceptare tare sau respingere tare. Wp descrie indiferenţa sau 
nonangajare epistemică, indecizia, opţiunea epistemică necristalizată, cum sugestiv 
numeşte Cornel Popa, momentul de cumpănă, de cântărire a argumentelor. Evident, toate 
aceste consideraţii pot fi reconstituite în cadrul calculului formal, care, asumând distincţia 
dintre atitudini epistemice şi atitudini doxastice, în virtutea metodelor, procedurilor 
inferenţiale se testează valoarea de adevăr a enunţului. Criteriul veridicităţii, 
controlabilitatea socială, intersubiectivă devin indicii ale adevărului ştiinţific, ale separării 
ştiinţei de credinţă, avantaje relevate de abordările problemei cunoştinţei şi a adevărului 
în sisteme axiomatice ale logicii epistemice. 

Aşa cum însuşi Cornel Popa afirmă, atitudinea lui faţă de logica epistemică a fost 
una de regândire a unor aspecte importante ale ei: 1) a propus renunţarea la principiul 
introspecţiei şi la logica cu un singur agent cunoscător şi a dezvoltat o teorie cu agenţi 
multipli şi interactivi care iau act de cunoştinţele interlocutorilor lor, pe care le acceptă 
sau le resping pe baza unui procedeu demonstrativ şi de decizie. Se observă ca evidentă 
tendinţa autorului de a desubiectiviza şi a socializa actul cognitiv, subsumată convingerii 
sale că orice cunoştinţă trebuie să fie verificabilă de către orice alt agent cunoscător, un 
aspect pe care îl regăsim şi în perspectiva sa semiotică şi praxiologică asupra cunoaşterii, 
dar şi în scrierile lui consacrate logicii acceptării şi argumentării; 2) convingerea în 
principiul controlului şi verificării cunoştinţelor unui emitent de către experţii din 
domeniul respectiv de cercetare îi oferă temeiul pentru a înlocui principiul introspecţiei 
(al lui Hintikka) în ambele variante, pozitivă de tip S4 şi negativă de tip S5, cu 
menţionatul său principiu: În tratarea axiomatică sau în teoria bazelor de cunoştinţe ale 
sistemelor expert, scrie Cornel Popa, verificarea validităţii sau a veridicităţii cunoştinţelor 
unui emitent este efectuată de adresant prin verificarea de către acesta, pas cu pas, a 
textului demonstrativ propus de către emitent sau dacă acesta nu propune un astfel de test 
prin construirea de către adresant a unei demonstraţii sau a unei întemeieri.  

Remarcăm în scrierile lui Cornel Popa, ca şi aici, un permanent efort (însoţit de 
reuşită) de clarificare conceptuală; limbajul este riguros şi fixează relevant distincţiile 
conceptuale pe care le corelează potrivit cu temeiurile. O ilustrare o oferă noţiunile de 
validitate şi veridicitate care au şi o relevanţă epistemologică specială; 3) Cornel Popa 
modifică, îmbunătăţind, interpretarea alimelor de tip S4 şi S5 ale lui Jakko Hintikka. După 
Cornel Popa o teorie axiomatică, în general, o teorie este un limbaj special ce asigură un 
proces comunicativ între creatorul sau emitentul acesteia, pe care îl mai numeşte emitent 
primar, şi adresanţii sau interlocutorii săi, adică este vorba de beneficiarii teoriei 
respective, care pot fi specialişti, cititori şi utilizatori; 4) un aspect special se referă la 
agenţii veridici, generat de introducerea conceptului în sistemul AS4V de logică a 
acceptării cu agenţii veridici. Şi amintita distincţie validitate–veridicitate este asumată 
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explicit, autorul afirmând expres: „Am făcut pentru prima dată teoria agenţilor veridici, 
construind axiomatica acceptării, deoarece logica acceptării cuprinde ca un caz particular 
logica epistemică. Un agent apreciator poate accepta o propoziţie p pe temeiul că acesta 
ştie că e adevărată.” [27, cap.5] Agenţii epistemici ca participanţi la crearea şi 
comunicarea rezultatelor ştiinţifice se supun unor rigori de ordin sintactic, semantic şi 
procedural calculatorii care le conferă statutul de agenţi veridici. Ei acceptă toate legile 
logicii şi, cum cvasi-metaforic îi numeşte Cornel Popa, se comportă ca nişte maşini 
inferenţiale infailibile care admit sau tolerează toate adevărurile empirice. Conceptul de 
agent veridic, ca şi cel de plan, gaz perfect etc. este un concept ideal, cu valoare 
metodologică, dar ilustrat zi de zi în viaţa practică, cu inerentele „contraexemple.” 

Prof. Popa face publice pentru prima dată cercetările sale în logica acceptării la                 
25 octombrie 2002, când ţine o comunicare pe acest subiect în Sala de Consiliu a 
Academiei Române. El anunţă cu acest prilej că logica acceptării este o specie de logică 
modală, asemănătoare ca statut cu logica deontică (G.H. von Wright [34] 1951) şi cu 
logicile epistemice şi doxastice (J. Hintikka [5] 1962), dar şi cu logica scopurilor 
(teleologia), pe care a elaborat-o el însuşi în 1978. 

Şi totuşi, statutul acestei teorii este puţin mai special, după cum însuşi autorul 
logicii acceptării declară: „Mă aşteptam ca logica acceptării să se alăture «cuminte» lângă 
celelalte teorii modale de ramură create de iluştrii înaintaşi. Dar nu acesta pare a fi cazul. 
Logica acceptării se dovedeşte a fi o teorie mai abstractă decât celelalte surate amintite mai 
sus. Căci, acceptăm ceea ce ştim că este adevărat sau ceea ce credem. Dar nu tot ceea ce 
acceptăm sunt propoziţii asertorice adevărate de care am luat cunoştinţă sau opinii ale 
noastre. Noi mai acceptăm solicitări sau cereri, oferte sau propuneri, acceptăm programe, 
conduite ale unor agenţi, rezultate ale unor acţiuni etc. La fel, acceptăm o stare terminală la 
care obligăm pe un subordonat al nostru sau acceptăm scopurile pe care ni le-am asumat” 
(interviu acordat lui G.G. Constandache în Contemporanul, nr. 48-52, dec. 2002). 

Mai întâi, prof. Cornel Popa aduce un omagiu celor care au contribuit la 
patrimoniul logicii filosofice. Elogiază mai întâi opera logicianului american C. I. Lewis, 
creatorul sistemelor modale moderne. Se simte îndatorat lui Jakko Hintikka [5] cel care a 
creat logica epistemică şi pe cea doxastică. Preţuieşte apoi pe von Wright, creatorul 
logicii deontice. 

Apreciază apoi ca o realizare crucială crearea semanticii logicilor modale datorată 
ingeniozităţii lui Saul A. Kripke, dar şi căutărilor şi izbânzilor lui Stig Konger de la 
Uppsala şi mai ales ale lui Jakko Hintikka de la Helsinki. 

Dar în privinţa logicii acceptării afirmă că nu a avut alţi precursori decât propriile 
sale studii din 1980 (C. Popa [6][7]). 

În logica acceptării, C. Popa a realizat mai multe teorii modale, pe mai multe 
niveluri ca ordine de tărie – teorii modale monadice, diadice, logică cu agenţi, logică 
pragmatizată dotată cu baze de cunoştinţe (date factuale şi reguli), situaţii acţionale sau 
lumi posibile şi abilităţi ale agenţilor, dependente de lumea empirică, dar descrise pe 
automate nedeterministe. Aceste realizări au fost subordonate obiectivului construirii 
unui model logic formal pentru teoria argumentării, în care sunt centrale momentele: 
raportul dintre demonstraţie şi argumentare, distincţia de structură dintre acestea, prima 
văzută ca o derivare progresivă, ultima ca o derivare regresivă, comun având 
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identificarea regulilor şi pentru care este nevoie de „analiză, inventivitate şi inspiraţie”, 
specificul argumentării rezidă într-un context pragmatic dat de o situaţie acţională, 
presupune adresanţi; definirea sistemului argumentativ, dimensiunea epistemico-
doxastică a argumentării, stările de opinie ale agenţilor modelate pe seturi de formule; 
logica epistemică şi dinamica stărilor de credinţă; argumentare, demonstraţie şi arborii de 
argumentare, sintaxa şi semantica argumentelor elementare, specii de argumente, 
structura argumentelor complexe, agenţi şi automate epistemice, teoria automatelor 
epistemice şi dialogul argumentativ (vezi C. Popa [5], 1/1999, Analele Universităţii Spiru 
Haret)[16] 

În programul lui C. Popa prioritatea au deţinut-o sisteme normale de logica 
acceptării, în a căror definire un rol major l-au avut regula necesităţii introdusă de               
K. Gödel şi modalităţile atletice ca supraetajări ale sistemelor logice clasice, o direcţie 
marcată de contribuţia lui Dov Gabbay de la Imperial College [4] şi cea a lui Lennart 
Aquist de la Uppsala [1].  

Încerc, în încheiere, să descopăr gândul lăuntric, profund care l-a călăuzit pe Cornel 
Popa în deciziile şi iniţiativele sale, să-i descopăr dominantele în modul său de a face 
cercetare filosofică sau logică. 

Din unele convorbiri, dar mai ales din unele studii, comunicări sau cărţii publicate 
mi-am dat curând seama că, în viziunea lui Cornel Popa, o concepţie filosofică nu se 
naşte, pur şi simplu, dintr-o altă concepţie filosofică. Gânditorul original îşi încheagă 
concepţia sau după expresia lui B. Pascal se formează ca ,,trestie gânditoare” din întregul 
climat spiritual al epocii în care trăieşte. Cornel Popa include aici ştiinţele particulare, 
crizele cunoaşterii, tentativele de fundamentare a acestora, relaţiile dintre discipline, 
frământările epocii, conflictele sociale, neliniştea individului uman, criza valorilor, 
contactul cu artele şi cu istoria omenirii. Toate acestea conduc la regândirea permanentă a 
sistemelor filosofice.  

Cornel Popa a pornit de la întrebări şi intuiţii filosofice şi a creat teorii şi metode 
logice. S-a întrebat mereu care sunt faţetele şi dimensiunile acţiunii umane, care-i natura 
teoriilor ştiinţifice şi care sunt funcţiile cognitive ale acestora şi a propus teorii originale 
de logică, care dau seama de procese de cunoaştere şi comunicare, de aspecte ale acţiunii 
umane. A creat logica scopurilor şi logica judecăţilor de valoare. Sunt două specii noi de 
logici modale începute de jos, de la sistemele slabe de tip K şi D şi urcate în timp până la 
sistemele de nivel înalt de tip T, B, S4 şi S5. 

A lucrat aproape un deceniu la logica acceptării. Şi tot atât sau mai mult la logica 
scopurilor lansată în primă formă în 1978 şi desăvârşită în 2002. 

Ceea ce-l preocupă acum este teoria sistemelor modale mixte cu agenţi multipli şi 
operatori iteraţi şi interactivi. În viziunea autorului aceasta va da seama, deopotrivă, de 
actele de comunicare şi de activităţile umane.  

Două specii noi de logică modală născute pe malurile Dâmboviţei. E mult, e puţin; 
mi-e greu să spun. Nu se produc prea des astfel de situaţii.  

 Privim cu interes evoluţia lor ulterioară, căci fiecare dintre ele se pretează la 
aplicaţii în disciplinele sociale şi deopotrivă în cele tehnico-inginereşti. 

Căutând aplicaţii şi râvnind la sisteme modale mixte cu agenţi interactivi a supus 
unui proces de standardizare şi ,,normalizare” şi sistemele modale clasice, denumite  de el 
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,,de ramură”, cum sunt logica epistemică şi cea doxastică create de Jakko Hintikka sau 
logica deontică creată de von Wright sau logica asertării propusă de Nicholas Rescher. 

Tipul de cercetare filosofică iniţiat la noi de Cornel Popa se înrudeşte cu filosofia 
analitică prin interesul acordat conceptelor de adevăr necesar şi adevăr posibil, prin 
preocupările de teoria definiţiilor şi a clasificărilor şi de teoria operatorilor logici. 
Adăugăm la aceasta interesul său pentru semiotică şi filosofia limbajului şi, mai recent, 
pentru teoria actelor de comunicare. 

A cercetat filosofia lui Popper, dar nu a rămas la ea. A studiat temeinic lucrările lui 
von Wright şi ale lui Jaakko Hintikka, dar a deschis noi fronturi de lucru pe şantierele 
logicilor modale. 

Este un filosof raţionalist care a apropiat logicile modale de teoria activităţilor 
umane şi a cultivat teoria cunoaşterii încercând racordarea ei deopotrivă cu teoria acţiunii 
şi cu logica epistemică. 

Cornel Popa, cu toate că nu a beneficiat de nici o specializare în Occident, a păstrat 
timp de aproape patru decenii legături academice neîntrerupte cu filosofia occidentală, cu 
Londra lui K. R. Popper, cu Helsinki lui Georg H. von Wright, cu Uppsala lui Lennart 
Aqvist. 

Cornel Popa a întreţinut trei decenii sau mai mult Seminarul de Logică şi 
Praxiologie cunoscut ca ,,Cercul de la Politehnică” exercitând o influenţă benefică 
asupra unor tineri de talent care au confirmat prin performanţele lor ulterioare. 

Cornel Popa este un filosof şi un logician cu vocaţie pentru interdisciplinaritate. A 
participat la un congres internaţional de cibernetică în Austria cu Proceeding-ul publicat 
în Statele Unite. A participat ca invitat la o conferinţă selectă pe probleme de praxiologie 
şi filosofia ştiinţelor economice, alături nume ilustre, academicieni, directori de institute 
de cercetare, laureaţi ai premiului Nobel. Lucrările acestei conferinţe au fost publicate tot 
în statele Unite. A publicat o duzină de studii de logică şi de praxiologie în Polonia şi a 
fost membru în colegiul de redacţie al revistei de Praxiologie al Academiei Polone.  

A participat la conferinţe de logică şi informatică juridică având lucrări publicate la 
Genova şi la Florenţa.  

Cartea sa Teoria definiţiei a fost tradusă în limba rusă cu postfaţă şi adnotări 
semnate de doi reputaţi logicieni ruşi.  

 A scris manuale şi tratate de logică utile studenţilor şi doctoranzilor Logica 
simbolică şi bazele de cunoştinţe in două volume tipărite la Universitatea Politehnica 
Bucureşti în două ediţii în anii 1999 şi 2000 şi Logică şi metalogică tot în două volume 
tipărite la Fundaţia Spiru Haret în anii 2000 şi în 2002. 

Este conducător de doctorate în specialitatea logică la Universitatea Bucureşti. 
Robust şi temeinic în contribuţiile sale la nivel naţional şi internaţional, a fost 

şi a rămas discret şi silenţios. Nu a alergat după posturi şi titluri, dar a participat cu 
dezinvoltură şi har la viaţa spirituală a cetăţii. 

Este mereu iscoditor de întrebări şi probleme, are iniţiative şi e mereu ocupat cu 
realizarea unor programe iniţiate de el şi adesea urmate şi de către colegii mai tineri. 

A iniţiat şi a condus mai bine de trei decenii Seminarul de logică şi praxiologie de 
la Politehnică, cunoscut sub numele de ,,Cercul de la Politehnică” Acesta a fost o 
adevărată şcoală de cercetare de nivel european, care a păstrat tot timpul legături 
academice cu centre de cercetare din Londra, Varşovia şi Helsinki şi cu personalităţi de 
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prim rang, cum au fost Karl Raymond Popper, Tadeusz Kotarbinski, fost preşedinte al 
Academiei Poloniei, cu Georg Henrik  von Wright.  

Cornel Popa nu este un constructor de metafizică filosofică speculativă. El este mai 
degrabă un  constructor de teorii, sisteme şi metode logice pe care le pune în slujba 
regândirii unor probleme de filosofie sau de teorie socială. A venit cu o optică nouă în 
cercetarea şi discursul filosofic. 

Cornel Popa este şi un eseist pe teme filosofice şi un publicist şi uneori polemist 
pătrunzător şi incisiv. E bine că este acaparat de obiectivele sale constructive. Nu mă 
sfiesc să mărturisesc că i-am gustat şi editorialele şi pamfletele din anii 1990-91. 

Cornel Popa este un spirit analitic subtil şi un constructor de edificii spirituale 
coerente şi armonioase. La Teoria acţiunii şi logica formală a lucrat 12 ani. Şi este şi 
astăzi o carte de referinţă. 

Mai mult de un deceniu a investit în cele două volume de Logică şi Metalogică, 
care se constituie într-un adevărat tratat de logică modernă. Teoria argumentării şi 
Logica actelor de comunicare, alte două lucrări ample sunt deocamdată trecute pe 
Internet şi le aşteptăm şi sub formă tipărită. 

E nevoie de timp şi distanţă ca să creionăm pe cer conturul unor edificii. 
Autorul acestora a avut de-a-lungul anilor tăria de caracter de a-şi urma chemarea. 

A fost statornic în proiectele sale. Nu s-a lăsat ademenit nici de oferta unor posturi în 
administraţie sau în viaţa politică. Nici înainte de revoluţie şi nici după revoluţie, deşi 
prilejurile n-au lipsit. E nevoie de caracter şi virtute pentru a rezista ispitelor. 
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Metafizică 
 
 

RELATIV ŞI ABSOLUT 
 
 

                                                                 Ion TUDOSESCU 
 
 
 
Termenii de relativ şi absolut intervin aproape obsesiv în limbajul natural, deşi mai 

mult decât oricare alţi termeni au nevoie de o corectă semnificare. Ca dualism recesiv, 
acest dublet terminologic relativ-absolut a fost deseori considerat ca unul cu acoperire 
ontică, tratat adesea similar dubletului finit-infinit. O atare modalitate de abordare a fost 
practicată excesiv în cadrul raţionalismului modern din secolul al  XVII-lea (Descartes, 
Spinoza, Leibniz), având deschideri deiste care au ecou până astăzi. Respectiv, se 
menţine ideea cartesiană potrivit căreia infinitul este însăşi Dumnezeu (lumea divină) – o 
lume nenăscută şi nepieritoare, înzestrată cu atributele perfecţiunii şi atotcuprinderii. 

Într-o asemenea interpretare, absolutul este identificat cu infinitul, iar relativul cu 
finitul. Ceea ce, evident, provoacă confuzii de netrecut în opţiunile filosofice de 
ansamblu asupra lumii, cu repercutări pe măsură asupra conceperii strategiei de realizare 
a condiţiei umane. 

 
a. Sensuri ale termenilor de relativ şi absolut 

Termenul de relativ are în primul rând sensul de „în relaţie cu ”, „raportat la”, „faţă 
de” – nu exprimă ceva care există în sine, ci ceva dependent de altul, care intră sau se află 
în raport cu alţii sau altele. Relaţiile de dependenţă pot fi  structurale sau genetice. 

Prin opoziţie, termenul de absolut are sensul de „independent faţă de altul”, având 
o existenţă (sau este privit) „în sine”, ca ceva total autonom, în afara oricărei relaţii (cu 
altceva sau cu alţii). 

Or, dintre lucrurile determinate, nici unul nu iese sau nu se structurează în afara 
relaţiilor (cu altceva sau cu alţii) – conexiunea (relaţia, interacţiunea, dependenţa) fiind o 
proprietate generală a multiplului care structurează existenţa. Numai nedeterminatul 
poate fi,  deci, absolut şi, ca urmare, are condiţia independenţei (totale). O asemenea 
instanţă nu este însă, în sine, reală. Pentru că real este numai ceea ce intră în relaţii (este 
generat de o anumită dinamică a relaţiilor şi se structurează relaţional). 

Absolutul nu este în sine real, el dobândeşte atributul realităţii numai dacă intră în 
raport cu omul – graţie conştiinţei şi cunoaşterii lui. Ceea ce înseamnă că absolutul are 
posibilitatea intrării în real numai în funcţie de cel care-l proiectează şi îi acordă atributul 
realităţii din nevoia lui de a-l năzui, servindu-i ca temei al instituirii condiţiei sale. 
Deoarece, între alte deschideri ale omului figurează, printre cele fundamentale, năzuirea 
sa spre (setea sa de) absolut, întrucât absolutul îi întemeiază existenţa sa de sine specifică 
în relativ. 
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Aşadar, la urma urmelor, nici măcar absolutul nu se situează în afara relaţiei (fiind 
dependent de om, de deschiderea sa spre universal). „În sinele” este, de fapt, un „pentru 
sine” (pentru om). În dualitatea relativ-absolut, relativul este dominant, iar absolutul este 
recesiv1 1. Fiind recesiv, absolutul nu este însă o gratuitate ci o necesitate pentru om (ca 
relativ), are funcţie de temei pentru acesta, are un rol activ în sensul că-i condiţionează 
existenţa sa specifică (condiţia sa de da-sein cum se exprima Heidegger sau fiinţă pentru 
sine, cum afirma Sartre). 

După cum considera Mircea Florian, „cei doi termeni (relativul şi absolutul – n.ns.) 
sunt solidari, dacă se recunoaşte absolutului caracterul său recesiv, de dependenţă, în 
ciuda pretenţiilor de independenţă (faţă de relativ, care este omul – n.ns.)”. Rezultă că 
„absolutul şi relativul nu sunt antagoniste, nu se exclud, în aşa fel încât să fim nevoiţi să 
alegem, pronunţându-ne asupra unuia şi acoperind cu toate păcatele pe celălalt.”2 

Sunt aşadar, de respins atât absolutismul cât şi relativismul în problema raportului 
dintre relativ şi absolut. Relativismul pune în discuţie independenţa absolutului         
socotindu-l  a fi dependent de activitatea de cunoaştere, de conştiinţa subiectului, chiar şi 
faţă de orice alt obiect, de lume – cum sugerează teologia creştină în privinţa lui 
Dumnezeu. 

Dar, întrucât Dumnezeu, ca instanţă absolută, se află în dependenţă de om (care fie 
că îl instituie fenomenologic, fie că intră în relaţie cu el) sau omul este dependent de el, 
absolutul (în ipostază divină) se deschide spre relativ, dacă nu chiar se relativizează  
obiectivându-se existenţial. Iar dacă absolutul este perceput din perspectivă laică, în 
ipostază de universal (fiinţă în sine), de principiu (ontologic), el coexistă cu individualul 
(fiinţa trece în existenţă), iar acesta participă la universal. În acest fel, latura dominantă şi 
latura recesivă a dualităţii structurale (relativ-absolut), deşi se află în opoziţie, se 
corelează reciproc – recesivul (absolutul) fiind temei (al relativului). Ceea ce înseamnă că 
nu numai relativul ci şi absolutul se află în relaţie cu celălalt. Prin urmare, absolutul în 
formă pură, total independent de corelatul său, nu fiinţează (mai bine zis, nu e de 
conceput) – el există numai prin acesta din urmă. 

Dialectic privind polii dualităţii structurale relativ-absolut, rezultă că relativul se 
„absolutizează” (se deschide, potenţial trece în absolut) iar absolutul se „relativizează”          
(se deschide, potenţial trece în relativ). Cu particularitatea că între aceşti poli 
contradictorii ai relaţiei duale se stabilesc nu numai raporturi de complementaritate ci (şi) 
de recesivitate: unul (absolutul) fiind temei (ontologic) al celuilalt (al relativului), iar 
acesta din urmă, deşi situat în ontic, este nu numai întemeiat (ontologic) al primului ci şi 
sursă şi factor (generativ) de proiectare (ontologică), prin om, a celui dintâi                       
(a absolutului). 

Nefiind independent de om, care-l proiectează (ontologic), absolutul nu este 
independent nici faţă de lumea preexistentă lui, la care se raportează cognitiv. Un 
asemenea absolut, dacă ar fi numai „sterp, un bastion fără ieşire din sine, este ca şi cum 
n-ar exista, fiindcă el nici nu se manifestă, nici nu poate fi cunoscut.” Şi chiar dacă l-am 

 
1 Vezi Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii, vol. I, Editura Eminescu, 

Bucureşti, 1983, p. 209. 
2 Ibidem 
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accepta astfel (o simplă presupunere mistică a unui Dumnezeu care nu este deosebit de 
neant), „simpla împrejurare că vorbim de el, că îi cunoaştem existenţa cu totul distanţată 
de cea de aici (de fapt, doar i-o bănuim – n.ns.) implică o punere în relaţie, o servitute.”3 
Ceea ce înseamnă că Dumnezeu (ca absolutul în forma sa pură) nu este independent (de 
om) – de fapt este o plăsmuire (a lui), este dependent de cel care-l plăsmuieşte şi-l invocă 
din nevoia situării lui în deschidere dincolo de preexistenţa naturală care-l închide. 

Problema dependenţii sau independenţei absolutului se impune deci, a fi abordată 
nuanţat. Întrucât, „tot ce este dependent de ceva, este în acelaşi timp independent de 
altceva” – afirmă Mircea Florian.4 În acest caz, absolutul este independent de lume  doar 
în sensul că nu se defineşte prin relaţie (ca relativul), dar fiind recesiv faţă de relativ, ca 
opus corelat al acestuia, nu este absolvit de orice dependenţă – este solidar relativului. 
Altfel nu ne poate întruni condiţia existenţială pe care i-o acordă cel ce-l proiectează 
(omul). Solidaritatea absolutului şi relativului se manifestă, însă, numai prin mijlocirea 
omului (în relaţie cu el), dincolo de el neavând nici un sens. 

Din această dependenţă a absolutului de relativ (în sensul proiectării acestuia din 
zona relativului – de către conştiinţa umană) nu se poate conchide punerea la îndoială a 
existenţei lui (pentru cine-l proiectează) şi nici lipsa lui de existenţă în raport cu lumea (ea 
însăşi structurată concentric omului – ca fiinţă plăsmuitoare de absolut). Ideea care 
rezolvă această dificultate în conceperea dimensionării ontice a absolutului este aceea că 
în relaţie cu relativul, absolutul este recesiv, iar relativul este dominant – între ele 
existând deci, o solidaritate recesivă (şi nu doar complementară). 

Independenţa absolutului (faţă de relativ) i-o acordă acestuia omul, din nevoia lui 
de întemeiere valorică, dincolo de o asemenea independenţă absolutul neavând sens. 
Deoarece numai o atare independenţă poate fi postulată mistic sau religios – un atare 
absolut nu are însă sens, e străin de orice validitate ştiinţifică. 

Aşadar, absolutul, în sine, este indefinibil, nu are consistenţă existenţială, nu e real, 
dobândeşte atributul realităţii numai în raport cu instanţa existenţială (omul)                       
care-l plăsmuieşte din necesitatea situării lui în relativ, într-o condiţie preferenţială 
(specific umană). Deci, deşi omul îl consideră ca independent de el (altfel nu-i poate sluji 
ca temei), absolutul este dependent de el, are condiţia de creatură în raport cu cel ce-i 
este de fapt creator. În sfera creaţiei umane, absolutul rămâne doar o virtualitate (de 
rangul esenţei pure), o speculaţie  (gratuită cosmologic, dar productivă). 

 
b. Distincţiile dintre conceptele de absolut şi infinit 

Punerea în relaţie analogică a absolutului cu infinitul şi, respectiv a relativului cu 
finitul provoacă dificultăţi de netrecut în abordarea metafizică a acestor dualităţi recesive. 

În primul rând, relaţia finit-infinit este de natură existenţială (ontică). Cele două 
relate ale dualităţii polare se situează în acelaşi plan, corelându-se în determinarea fiecărei 
entităţi ce individualizează materia (Universul ca Întreg, în totalitatea multiplicităţilor 
sale) atât sub aspect spaţio-temporal, cât şi sub aspect structural (extensiv şi intensiv). 

                                                 
3 Ibidem, p. 212. 
4 Ibidem, p. 213. 
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În timp ce relaţia relativ-absolut este de natură ontologică, relatele dualităţii 
respective se situează în planuri diferite – relativul în planul individualului (al existenţei), 
iar absolutul în planul universalului (al fiinţei). În perceperea absolutului gândirea 
operează cu metoda transcenderii (a diferenţierii ontologice), acceptându-se o esenţă 
pură, un în sine (ca universal, transcendent). 

Absolutului nu i se poat conferi atributele extensiei spaţio-temporale şi nici 
intensiei structurale. Este nedeterminatul, nedimensionatul – este însă primordial 
ontologic relativului (individualului), acesta din urmă participând doar (prin instituire 
valorică) la absolut (ca universal). Omul îşi proiectează în absolut modelul său generic şi 
se raportează la acest model ce-i slujeşte de temei (axiologic) al său în relativ. 

Din această nevoie de apreciere (şi realizare) de sine omul şi-l apropie      
acordându-i existenţialitate şi funcţie demiurgică sau ordonatoare în raport cu el şi lumea 
lui. Datorită nevoii de absolut, omul îl venerează dincolo de orice limită, situându-l la 
nivel de sacru. Fiind lipsit de substanţialitate (de materialitate), absolutul nu are început şi 
sfârşit, nu se naşte şi nu piere – nu trebuie, deci (şi oricum nu poate fi), cunoscut ci doar 
postulat. 

Deşi, după cum am constatat, nu este independent, autonom (de el), omul îl 
percepe în această ipostază şi îi reclamă o condiţie (existenţială) pentru a-l putea invoca 
drept referenţial suprem în aprecierea sa (critică) de sine şi de altul care este situat în 
relativ. Dar, invocându-l ca temei, simte nevoia şi năzuinţa să intre în relaţie cu el – fapt 
ce-i provoacă absolutului o deschidere către relativ. 

Infinitul, dimpotrivă, posedă atributul existenţialităţii, indiferent dacă omul îl 
acceptă sau nu. El, ca şi finitul, posedă atributul realităţii şi nu este o instituire a omului ci 
o realitate independentă de el. Acesta doar îl pătrunde (cognitiv), o atare pătrundere 
punându-l, însă, adesea, într-o stare de perplexitate. Nelimitarea infinitului îi provoacă o 
trăire afectivă neliniştitoare, chiar o stare de angoasă, convins că nu-i este accesibil, nu-l 
poate cuprinde. 

Infinitul se află în relaţie cu finitul în mod nemijlocit (fără mediere umană). El nu e 
creat şi nu-i este proprie condiţia de produs (axiologic sau existenţial) al gândirii umane. 
Este independent de om, acesta necondiţionându-i o existenţă specifică în univers – care 
îi este proprie prin calitatea sa de dat. 

Desigur, atât infinitul, cât şi absolutul sunt concepte de factură metafizică, 
presupun pentru a intra în câmpul conştientizării subiective un efort de transcendere. Cu 
particularitatea că transcenderea de la finit la infinit se realizează la nivel ontic, iar 
transcenderea de la relativ la absolut se realizează ontologic – infinitul pe cale raţională, 
iar absolutul pe cale fenomenologică. Ceea ce înseamnă că absolutul este un concept 
ontologic iar finitul, unul cosmologic. 

Confundarea celor două concepte, practicată deseori (tradiţional) în meditaţia 
metafizică, a întreţinut mari dificultăţi în conceperea filosofică a lumii. Dacă se poate 
spune despre absolut că este o creaţie (motivată psihologic, axiologic şi teleologic) a 
omului (cu toate că o astfel de creaţie este răsturnată faţă de cea religioasă – creatura 
devenind creator), infinitul nu este o creaţie – este necreat şi indestructibil, poate fi doar 
dezvăluit parţial şi dedus logic. 
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În altă ordine de idei, în condiţiile în care absolutul se confundă cu infinitul, iar 
Dumnezeu este considerat a conota infinitul, o atare instanţă nu numai că nu poate, în 
principiu, avea o atribuţie demiurgică dar nici una ordonatoare cosmologic (implicit 
pentru om şi lumea lui). Deoarece, coborându-l (pe Dumnezeu) în orizontul infinitului, îi 
anulăm condiţia de a fi în relaţie cu relativul. Or, Dumnezeu (divinul în general), deşi 
aparţinător lumii omului, e diferit de el, fiind doar model (ontologic) în universal pentru 
om şi nu este situat împreună cu el în univers. Ideea de Dumnezeu, ca şi cea de absolut 
sau de fiinţă în sine, desemnează universalul şi nu universul sau existenţa (infinită 
structural şi spaţio-temporal). 

De asemenea, dacă absolutul (Dumnezeu sau fiinţa în sine) ar fi totuna cu infinitul 
ar fi cognoscibil (este adevărat, treptat şi succesiv) sau deductibil logic. Or, în principiu, 
absolutul (şi, implicit, divinul) pot fi doar postulate pe cale dogmatică, revelându-se 
omului într-o ipostază laică, mitică sau religioasă, deseori în mod transfigurat – 
nedispunând de substanţialitate proprie sau corporalitate. Pentru că absolutul nu are 
consistenţă materială, în schimb infinitul are o atare consistenţă, infinitatea fiind un 
atribut al materiei – mai bine zis al universului material, întrucât materia este esenţă a 
existenţei, care este însuşi universul. 

Aşadar, infinitatea este o proprietate a existenţei (a universului material), iar 
absolutul este o entitate (instanţă) spirituală dincolo de existenţă (este totuna cu fiinţa – 
universalul). 

Dacă facem apel la sugestia lui Lucian Blaga în legătură cu specificul cunoaşterii 
metafizice (de fapt, a demersului ontologic) faţă de cunoaşterea ştiinţifică, am putea 
reţine ideea că finitul este un concept limită al ştiinţei, în timp ce absolutul este un 
concept limită al metafizicii. Accesul la absolut este cenzurat (deşi instituit prin 
mijlocirea intelectului) şi, de aceea, este doar postulat dintr-o motivaţie psihică iraţională 
sau efectivă, iar infinitul este accesibil logic printr-o succesiune deschisă de modele 
explicative, fiecare dintre acestea fiind marcate de relativitate şi limitare cognitivă. 

În aceeaşi ordine de idei, finitul este un fragment al existenţei, o modalitate 
determinată a obiectivării infinitului la nivelul individualului – aflându-se în raporturi de 
recesivitate cu acesta. Fiind însă de acelaşi rang (ontic) cu relativul – posedând şi unul şi 
altul proprietatea limitei. În schimb, cu toate că absolutul şi infinitul se află în raporturi de 
recesivitate asemănătoare în corelatele lor (respectiv, relativul şi finitul) ele nu sunt de 
acelaşi rang (absolutul fiind de rang ontologic, în timp ce infinitul este de rang ontic). Au 
însă comun nelimitarea (doar corelatele lor fiind totdeauna în limită). Ceea ce le face 
uneori (absolutul şi infinitul) să fie confundate, ambelor concepte metafizice conferindu-
li-se atributul divinităţii, când, de fapt, doar absolutului (ca universal) i se poate atribui un 
atare atribut, nu şi infinitului (ca univers). 

În contextul divinizării infinitului (când de fapt divinizarea poate fi practicată 
numai în ceea ce priveşte semnificarea absolutului), pentru omul religios apar dificultăţi 
majore. Deoarece infinitul nu poate fi niciodată cuprins nemijlocit. Or, pentru cel                       
ce-l invocă pe Dumnezeu instituindu-l prin credinţă, Dumnezeu este de găsit oriunde şi 
oricând. Este suficient să creadă, nu să cerceteze, pentru a şi-l apropia şi a-l simţi alături. 
Nu este necesară mijlocirea ştiinţei şi nici un complicat şi sofisticat exerciţiu metafizic 
pentru a pătrunde absolutul – semnificat sau nu ca lume a sacrului. Dar dacă această lume 
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(divină) ar fi concepută ca semnificare a infinitului, atunci atare mijlociri ar fi inevitabile 
şi, în consecinţă, transcendentul (ca absolut sau divinitate) ar  fi greu accesibil. Ceea ce ar 
conduce la adâncirea nu numai a înstrăinării de transcendent, ci, implicit şi la 
secularizarea accentuată a religiei în contextul actual al scientizării accelerate a conştiinţei 
sociale a oamenilor. 

Absolutul este o instanţă şi un orizont în ordinea spirituală a existenţei, iar infinitul 
este o dimensiune şi o proprietate în ordinea materială a existenţei. Ambii sunt poli 
recesivi ai unor dualisme structurale de factură metafizică – unul însă (finit-infinit) este 
situat, după cum am precizat mai sus, în existent (ca mod de structurare duală a 
universului), iar celălalt (cel relativ-absolut) este situat la nivelul raportului dintre existent 
şi transcendent, structurând Întregul ontologic (unul parmenidean sau cuprinzătorul 
jaspersian) în care, după cum concepea Platon, lumea lucrurilor coexistă cu lumea ideilor 
într-o structură unitară (în care lucrurile sunt copii ale ideilor), pe care Mircea Florian o 
va considera de natură recesivă. 

Analiza deosebirilor dintre dualităţile structurale recesive infinit-finit şi relativ-abso-
lut induce concluzia că dacă din perspectivă ontică principiul monismului este o 
speculaţie fără nici o acoperire, din perspectiva ontologică acest principiu are îndrituire. 

Pe de o parte, materia se structurează din entităţi spaţio-temporale finite – ceea ce îi 
conferă o mare (nelimitată) diversitate. Dar, întrucât aceste entităţi se corelează complex 
unele cu altele, diversitatea se subordonează unicităţii. Deci, materia, deşi diversă în 
univers, este unică şi unitară. 

Pe de altă parte, ea (materia) nu se poate subsuma principiului monismului 
(termenul de monism nefiind identic cu cel de unicitate). Aşadar, diversitatea se 
corolează cu unitatea şi nu cu monismul. Acest din urmă termen are în vedere relaţia 
dintre avsolut şi relativ, dintre unu şi multiplu (şi nu relaţia dintre unitate şi diversitate). 
Este un concept ontologic şi nu ontic, un concept în care Unul – ca Întreg ontologic – 
cuprinde multiplul şi nu se corelează cu acesta, nefiind de acelaşi rang. Unul exclude, 
deci, orice dualism, fie el şi recesiv, în timp ce unicitatea implică (subordonat) atât 
dualitatea cât şi, mai general, pluralitatea. Din acest punct de vedere, Mircea Florian 
considera unicitatea ca incompatibilă cu monismul, iar la nivelul concepţiei sale generale 
despre univers era adeptul unui pluralism ontic – de aceiaşi factură cu pluralismul lui 
Nicolai Hartmann şi chiar al celui arhitecturat de Karl Popper. 

La rigoare, dacă luăm ca reper sugestia pe care Heidegger o propune între 
metafizică şi ontologie (prima având ca obiect abordarea existenţei ca existenţă) iar a 
doua abordarea fiinţei, mai precis a relaţiei dintre existenţă şi fiinţă, am putea deduce 
ideea că termenul (şi respectiv conceptul) de infinit este unul de competenţa metafizicii 
(având ca referenţial onticul), iar termenul (şi respectiv conceptul) de absolut este unul de 
competenţa ontologiei (având ca referenţial ontologicul). Ambele concepte aflate în 
discuţie fiind, astfel, de resortul filosofiei – primul, cel de infinit, solicitând o abordare 
interdisciplinară în care filosofia se corelează, întemeindu-se, pe modelele pe care ştiinţa 
le avansează asupra structurii universului, iar al doilea, cel de absolut, implicând o 
abordare în care filosofia procedează fenomenologic asemănător religiei – care, de fapt, 
ca şi filosofia, proiectează ontologic. 
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RELATIVE AND ABSOLUTE 

ABSTRACT 

In the first part that refers to the Meanings of the terms relative and absolute, the work has as 
a target the observation of the reports of structural recessivity between the categories of “absolute 
and relative, in this respect recommending the conceiving of the relative as something “reported 
to” or “in relation with” other thing (the relationship of dependence being structural or genetical) 
and of the absolute as something “independent towards” other things, having an existence                        
“in itself” as something autonomous, besides any other relationships (with any other thing). So, the 
relative is considered as the multiple, the dependent, whereas the absolute is the one, the 
undetermined, the independent. The first one is real and the other one, “in itself” is unreal – but has 
the possibility of getting in touch with the real, due to the acquisition of  consciousness and 
knowledge of man. That is what makes the absolute however be dependent on it (being used as 
terms of its reference to the relative. 

The main and essential difference between the relative and the absolute is that the first one is 
structured in ontic and the other one is projected by man from ontic into ontological. So, the absolute 
is dependent on man (and the relative is independent of him) has the status of his creature – 
although from a speculative way of speaking, ont of the necessity of clarifying its condition into 
the relative. 

In the second part, the work refers to the differences between the concepts of absolute and 
infinite. The infinite owns the attribute of the existentiality and the absolute owns the one of 
essentiolity – the latter cannot be given the atributes of spatio-temporality and of structurality. 

The first one can be known cognitively – being in relationship with the finite and the 
second one, although it is only imagined phenomenologically, is in relationship with the relative 
– which has the same ontic rank with the finite. The absolute is, though, a horizon from the 
spiritual point of view of the existence and the infinite is a dimension and a property from the 
material point of view of the existence. 

Also, while the absolute is a concept of ontological competence, the concept of infinite is of 
cosmological competence – both being though concepts with metaphysical character. 
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VALORILE ÎN PERSPECTIVA UNUI PRINCIPIU METAFIZIC  
AL CREATIVITĂŢII, LA NIETZSCHE 

 
 

Marin AIFTINCĂ 
 
 
 
În rândurile generaţiilor de astăzi se observă un interes sporit faţă de gândirea lui 

Nietzsche. Este un semn că posteritatea îi dă filosofului ceea ce contemporanii săi i-au 
refuzat. Deşi, uneori, se îndoia că posteritatea va fi în stare, vreodată, să ajungă la 
înţelegerea deplină a ideilor unui creator, totuşi nu era complet lipsit de speranţă în 
această privinţă. Dincolo, însă, de asemenea contradicţii, ca multe altele, ce l-au ros 
mereu pe dinlăuntru şi au răzbătut la lumina operei, Nietzsche avea încredere în viitor şi 
în destinul creaţiei sale. „Numai ziua de mâine îmi va aparţine. Unii se nasc după 
moarte”1, scrie el premonitoriu. Era convins că ideile puse de el în circulaţie vor decide 
soarta lumii. Chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat, ele au zguduit puternic «umanismul 
de biais», teocentric, care priveşte omul numai cu «coada ochiului», cum remarcă 
Dumitru Stăniloae, lărgind calea spre umanismul prometeic şi recuperarea demnităţii 
omului. Este un rezultat care se sprijină pe dezvoltările teoretice în cadrul unitar al unor 
teme ca voinţa de putere, eterna reîntoarcere, transvaluarea tuturor valorilor şi ideea 
Supraomului. Între acestea îşi află premisele şi postmodernismul ajuns astăzi în vogă. 
Aşadar, lăsând deoparte interpretările fanteziste sau interesate ale operei sale, care i-au 
adus imense prejudicii, sporesc strădaniile oneste de a descifra mai bine sensurile şi 
semnificaţiile gândirii lui Nietzsche. Şi poate că acesta este omagiul cel mai potrivit pe 
care contemporaneitatea i-l aduce filosofului tragic, la peste un veac de la trecerea lui la 
cele veşnice. 

Fragmentară în structura sa, întrucât s-a refuzat sistemului, pe care autorul ei îl 
socoteşte lipsit de onestitate, creaţia teoretico-filosofică a lui Nietzsche se distinge               
printr-o evidentă coerenţă. Elementul său coagulant este valoarea înţeleasă ca expresie a 
„voinţei de putere”. De la eseurile filosofice elaborate în tinereţe, la proiectul tulburător al 
unei lucrări sistematice de anvergură, consacrate reevaluării tuturor valorilor, peste toate 
se întinde o zare axiologică, în care filosoful s-a consumat într-un epuizant efort de 
reflecţie şi construcţie teoretică. De aceea, ori de câte ori se vorbeşte de axiologie ca 
domeniu distinct al meditaţiei filosofice, Nietzsche ne apare ca un prestigios înainte-mer-
gător. Unii îl socotesc drept un ctitor al axiologiei sau, pur şi simplu, un filosof al 
valorilor, alţii îl consideră ca fiind creatorul unei doctrine axiologice, pentru ca imediat să 
o reducă la zero. 

 
1  Friedrich Nietzsche, Antichristul. Încercare de refacere a tuturor valorilor, trad. 

din original de George B. Rareş, Ed. Librăria Stănciulescu, Bucureşti, f.a., p. 19. 
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Luând necesara distanţă faţă de asemenea aprecieri, oarecum excedate, noi 
considerăm că Nietzsche este unul dintre precursorii remarcabili ai axiologiei. Pentru că 
el nu a tratat filosofic valorile înseşi, cum spune cineva referindu-se la Lotze2, ci a gândit 
şi a scris despre valori, ceea ce înseamnă altceva. Configurând un spaţiu ideatic de mare 
originalitate, în tentativa scandaloasă, la vremea ei, de transvaluare a tuturor valorilor, 
filosoful a adus în orizontul cugetării o serie de teme fundamentale pentru axiologie, cum 
sunt natura şi geneza valorii, sensul şi semnificaţia, evaluarea şi valabilitatea valorii, 
polaritatea şi ierarhia valorilor. Prin această amplă şi provocatoare gamă problematică, 
risipită în toată opera sa, sistematizată apoi în proiectul unei grandioase lucrări sub titlul 
Voinţa de putere. Încercare de transmutare a tuturor valorilor, destinată de autor a fi „o 
evanghelie a viitorului”, Nietzsche a deschis fecunde perspective reflecţiei şi creaţiei 
teoretice în formula unei noi discipline ştiinţifice, care se contura în ansamblul filosofiei, 
în a doua jumătate a veacului trecut. 

Spaţiul pe care îl avem la dispoziţie ne obligă să insistăm, mai pe larg, în cele ce 
urmează, numai pe două dintre temele circumscrise axiologiei nietzscheene: natura 
valorii şi eterna reîntoarcere.  

Referitor la prima temă, este de remarcat că definiţia dată valorii cuprinde in nuce 
specificitatea filosofiei şi implicit a gândirii axiologice nietzscheene. Într-o vreme în care 
filosofia valorii era în curs de constituire, ca domeniu distinct al cugetării, problema 
originii şi esenţei valorii a întreţinut incitante dezbateri. Unii identificau valoarea cu 
însuşirile unui obiect oarecare (Meyer, Münsterberg, Heyn), confundând-o cu suportul ei 
material; alţii considerau că valoarea este un produs strict personal, subiectiv al omului 
(Kriebig, Ehrenfels, Bentham, Perry), reducând-o la stări psihice, care sunt, de fapt, 
numai condiţii psihologice de posibilitate ale valorii. După alte opinii, valorile ar avea o 
existenţă transcendentă (Wndelband, Rickert), alcătuind un „imperiu pentru sine”, 
dincolo de subiect şi obiect. Rezumându-ne numai la aceste trimiteri, putem spune că, în 
spectrul abordărilor şi soluţiilor propuse la problema în discuţie, inserţia punctului de 
vedere nietzscheean se petrece într-un chip cu totul original, filtrând o lumină neobişnuită 
asupra condiţiei umane. Respingând poziţiile menţionate, precum şi ideea că, în orice 
context, valoarea funcţionează ca un arhetip, ca o paradigmă, nu ca un dat ce ar putea fi 
cercetat descriptiv–fenomenologic, profetul lui Zarathustra afirmă limpede că „valoarea 
este cuantumul maxim de putere pe care omul şi-l poate încorpora – omul, nu 
umanitatea!”3. Definit astfel, conceptul de valoare este corelat nu cu raţiunea sau vreo 
altă facultate a spiritului, ci cu Voinţa de putere, care este locul geometric al filosofiei 
nietzscheene. Se poate descifra în această definiţie schimbarea fundamentală propusă de 
axiologia şi, în genere, de filosofia celui ce, proclamând amurgul idolilor, anticipa 
prezentul nostru tulburător. 

În ce constă noutatea filosofiei nietzscheene ? Spre deosebire de întreaga tradiţie de 
gândire, care stabilea primatul intelectului, al raţiunii în cunoaştere şi în creaţia valorică, 
în valorizările noastre, Nietzsche sparge această paradigmă şi încearcă o răsturnare a 

 
2  Jch. R. Heyde, Wert-Eine philosophische Grundlegung, Erfurt, K. Sterger, 1926, p. 6. 
3  Friedrich Nietzsche, Voinţa de putere, traducere şi studiu introductiv de Claudiu 

Baciu, Editura Aion, Bucureşti, 1999, p. 458. 
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platonismului, susţinând preeminenţa afectelor, a simţurilor în raport cu intelectul, cu 
raţiunea în procesul cunoaşterii realităţii, al evaluărilor şi instituirii valorice. Aşa cum 
observa Eugen Fink, el substituie Dumnezeului creştin şi regatului ideilor platoniciene, 
Pământul4, adică viaţa concretă, reală. În consonanţă cu noua sa viziune metafizică, 
deconstruieşte ierarhia sistemului axiologic transmis prin tradiţia culturală, înlăturând 
supremaţia valorilor spirituale, îndeosebi a celor morale şi aşezând în locul lor valorile 
umane utile conservării şi ascensiunii vieţii în forma voinţei de putere. Faţă de tendinţele 
obiectiviste şi autonomiste conturate în axiologie, Nietzsche fundamentează astfel o 
concepţie profund subiectivistă şi relativistă despre valoare, ceea ce legitimează pretenţia 
postmodernismului de a-l revendica drept precursor. 

Definită conceptual, aşa cum am arătat mai sus, valoarea îşi află geneza şi natura sa 
în voinţa de putere. Ea creşte ori scade în funcţie de ascendenţa ori descendenţa forţei 
încorporate în trupul nostru. Acest fapt îl determină pe Nietzsche să se întrebe dacă nu                  
s-ar putea construi „o ordine ştiinţifică a valorilor”, bazată pe o scală numerică şi graduală 
a forţei. Toate celelalte «valori», care nu pot fi cuprinse într-o asemenea scală sunt 
socotite „prejudecăţi, naivităţi, confuzii”5. Prin urmare, sursa şi natura valorilor rezidă în 
nivelul de energie vitală pe care îl poate încorpora un om. După cum vom sublinia în 
continuare, aceasta nu duce la biologism sau vitalism axiologic. 

Dacă temeiul şi esenţa valorilor îl constituie voinţa de putere, atunci dincolo de 
constelaţia semnificaţiilor sale, aceasta înseamnă devenire, pluralism, luptă şi solidaritate 
a contrariilor, adică viaţă în toată plenitudinea ei. Or, unitatea dintre valoare şi viaţă este 
un fel de axis mundi în gândirea lui Nietzsche. Pentru cel ce proclama amurgul idolilor, 
cu un elan deconstructivist ce atingea zările metafizice, valorile nu sunt simple 
abstracţiuni ori esenţialităţi. A le concepe astfel, ar însemna să le tăiem legătura lor cu 
viaţa. Dar Nietzsche tocmai o asemenea perspectivă o respinge. El nu poate accepta 
existenţa valorilor în afara vieţii omeneşti, întrucât numai viaţa reprezintă izvorul lor 
autentic şi nesecat, nu lumea fictivă a ideilor în sens platonician, a moralelor filosofice şi 
religioase. „Dacă vorbim despre valori – spune Nietzsche – o facem inspiraţi de viaţă, 
dintr-o perspectivă a vieţii; viaţa însăşi ne obligă să instituim valori; viaţa însăşi 
evaluează prin noi, dacă statornicim valori”6. Sub impulsurile acesteia, omul creează o 
realitate specifică, diferită de existenţa naturală, un univers axiologic în care este sublimat 
sensul existenţei umane. Autenticitatea şi vigoarea acestui univers valoric se întemeiază 
nu pe viaţa refuzată, slăbită, obosită, condamnată, aşa cum a fost înţeleasă până acum de 
morala împotriva naturii sau cum a fost concepută de Schopenhauer ca «negare a voinţei 
de a trăi»7, ci numai pe viaţa trăită în toată plenitudinea ei. Nietzsche nu caută valorile 
dincolo de lume, pentru că aceasta ar însemna să ne situăm undeva în afara vieţii reale, 
spre a o cerceta şi cunoaşte la fel de bine ca pe un individ şi numai ulterior ne-am putea 
permite să abordăm problema valorii vieţii, ceea ce este imposibil. În opinia filosofului, 

 
4  Cf. Ştefan Aug. Doinaş, Nietzsche şi discursul mixt, în vol. „Friedrich Nietzsche, 

Aşa grăit-a Zarathustra”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 33. 
5  Vezi Friedrich Nietzsche, Voinţa de putere, p. 456–457. 
6  Idem, Amurgul idolilor, în vol. Friedrich Nietzsche. Ştiinţa voioasă. Genealogia 

moralei. Amurgul idolilor, Humanitas, Bucureşti, p. 476. 
7  Ibidem. 
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negarea sau condamnarea vieţii în numele unei morale ascetice, al unor idealuri 
transcendente este răspunzătoare de instituirea valorilor „superioare”, care sunt false. 
Acesta este un delict, pe care autorul Antichristului îl pune în seama creştinismului, a 
moralelor şi metafizicilor care au încercat să reprime instinctele, afectele omului, 
reducându-l la o pură raţionalitate, obligat să fiinţeze într-o „lume mecanică”, simplificată 
până la absurd. O asemenea viziune, care este un simptom al vieţii în declin, al 
decadenţei, a impus distincţiile între esenţă şi aparenţă, inteligibil şi sensibil, adevărat şi 
fals, care susţin antagonismul ireconciliabil între «lumea adevărată», la care avem acces 
numai pe calea raţiunii, şi «lumea aparentă», anatemizată şi dispreţuită, întrucât 
reprezintă nestatornicia şi nesiguranţa jocului instinctelor, al afectelor. Separarea lumii în 
una „adevărată” şi alta „aparentă” este depăşită de Nietzsche, opunându-i lumea artei în 
care exultă realitatea sensibilă. 

Cum concepe Nietzsche, viaţa, căreia îi acordă o atenţie prioritară în toată opera 
sa? După el, acest concept are nevoie de o nouă înţelegere, mai precisă decât accepţiunile 
care i s-au dat până acum. Într-o primă instanţă, viaţa este înţeleasă ca fiind o diversitate 
de forţe ce se regăsesc într-un proces comun de nutriţie. Este un proces care se realizează 
prin aportul simţirii, reprezentării şi al gândirii. Nietzsche apreciază că viaţa este mai 
cuprinzătoare şi se află într-un raport de cauzalitate faţă de conştiinţă. De aici el ajunge, 
prin inferenţă, la ideea că, în fapt, conştiinţa, care se distinge printr-o „complexitate infinit 
de variată”, este doar un ecou al vieţii, nicidecum forma cea mai înaltă sau mai complexă 
a Fiinţei. Ca urmare, în interpretarea realităţii, spontaneitatea conştiinţei sub determinarea 
raţiunii este înlocuită de Nietzsche cu spontaneitatea instinctelor, care exprimă un fel de 
«inteligenţă» a corpului – singurul în măsură să ne arate valoarea personalităţii noastre 
profunde. Trebuie să menţionăm că, la Nietzsche, conceptul de corp are o dublă 
perspectivă de abordare: una, individuală şi o alta comunitară, la nivelul poporului, al 
rasei umane. În comparaţie cu celebra „revoluţie kantiană”, Nietzsche îşi revendică 
paternitatea unei «revoluţii copernicane», revoluţie ce substituie unui cogito 
transcendental o înţelegere vie a realităţii, care poate fi definită ca o subiectivitate 
corporală. Aceasta nu înseamnă că Nietzsche neagă complet importanţa raţiunii în 
structura valorii şi exaltă fără limite adâncurile insondabile ale subconştientului. El 
contestă numai ideea primatului raţiunii, argumentând că raţiunea este doar una dintre 
funcţiunile corpului. Totuşi, rolul ei deosebit de semnificativ constă în relaţionarea 
instinctelor între ele, reglarea reacţiei imediate la aprecierile instinctive şi urmărirea 
înlănţuirii consecinţelor acestora. Asigurând corelaţiile dintre instincte, raţiunea are o 
funcţie unificatoare, or tocmai unirea aceasta este înţeleasă de Nietzsche ca o punere în 
formă8 şi, evident, instituire de sensuri şi valori. În extraordinara diversitate a funcţiilor ce 
se petrec în organismul nostru, partea conştientă este numai un fragment ce îndeplineşte 
rolul de a susţine celelalte funcţiuni utile pentru „creşterea vieţii”. „Întreaga viaţă 
conştientă, spiritul împreună cu sufletul, împreună cu inima, împreună cu bunătatea, cu 
virtutea”9 lucrează pentru desăvârşirea mijloacelor vitale, îndeosebi a celor ce ajută ca 
firul vieţii să devină tot mai puternic. 

 
8  Idem, Voinţa de putere, p. 327, 344. 
9  Ibidem, p. 428. 



 

 71

                                                

Dacă „lumea conştiinţei” este considerată doar ca un mijloc pentru dezvoltarea 
vieţii şi a puterii sale; şi dacă valoarea este privită ca un cuantum maxim de energie ce-l 
poate încorpora un om, atunci este o naivitate, susţine Nietzsche, să institui plăcerea, 
spiritualitatea sau morala ca valori supreme ori criterii de evaluare a realităţii. Toate 
„scopurile”, „sensurile”, proiectate de raţiune, care îndrumă orice act de voinţă şi orice 
acţiune, sunt numai forme de exprimare a unei singure voinţe, şi anume voinţa de putere. 
Formulând asemenea obiecţii de fond împotriva tuturor teodiceelor filosofico-morale şi 
cosmologice, a tuturor valorilor supreme moştenite prin tradiţia culturală, Nietzsche 
propune voinţa de putere drept criteriu fundamental pentru toate evaluările viitoare. Ca 
urmare, se configurează o nouă şi surprinzătoare teodicee, a cărei esenţă constă în 
afirmarea dionisiacă, acel „Da absolut spus lumii”, fără a exclude vreun aspect al 
acesteia. Astfel, în afară de încărcătura sa metafizică, voinţa de putere, considerată ca 
esenţa cea mai profundă a fiinţei, este nu numai un principiu al creaţiei valorilor, ci este, 
în egală măsură, şi un principiu de evaluare, cu adânci implicaţii pentru întreaga cultură. 

Sprijinindu-se pe criteriul voinţei de putere şi înarmat cu metoda analizei 
genealogice, pe care a elaborat-o meticulos, Nietzsche trece la deconstrucţia „lumii 
adevărate” şi reevaluarea, fără prejudecăţi, a tuturor valorilor tradiţionale, repetând, dar 
într-un sens invers, gestul pe care Descartes îl făcuse altădată. El cercetează ca un 
clinician conţinutul valorilor „superioare” şi psihologia tipurilor umane, care şi-au făcut 
din ele repere absolute ale existenţei. Rezultatul cercetării întreprinse pune în relief un 
paradox cutremurător: ceea ce morala, religia, filosofia ne-au prezentat drept adevăr, 
devenind obiect al veneraţiei noastre, nu este decât o mare minciună, o eroare 
fundamentală. De unde provine această eroare ? Din inversarea raportului dintre realitate 
şi reprezentarea acesteia în forma valorilor, constituind astfel o „lume răsturnată”. 

Idealismul metafizic, responsabil de inversarea în cauză, este un pragmatism                   
sui generis în forma unei doctrine raţionaliste, care susţine direct un interes practic 
imediat, şi anume: conservarea şi creşterea configuraţiilor de putere umane, proiectate în 
mod fals în esenţa lucrurilor. Se afirmă astfel „naivitatea hiperbolică a omului de a se 
privi pe sine ca sens şi măsură a lucrurilor”10. Numai că acest pragmatism coruptibil 
continuă să exprime nevoile unui tip de viaţă descendent, transformându-se într-o 
maladie culturală, care este decadenţa însăşi, aflată la originea conflictului valorilor 
contemporane. Decadenţa generalizată şi credinţa în valorile tradiţionale sunt atentate 
împotriva vieţii autentice sau a vieţii ascendente, în sens dionisiac. 

Genealogia nietzscheeană arată că evaluările dominante, fondate pe negarea vieţii 
şi acceptarea neantului au impus un sistem de valori fictive, integrate în „universul 
imuabil”. Aceste evaluări aparţin unui tip uman degenerescent. În structura sa prevalează 
instinctul decadenţei, care îi conduce orice act de voinţă şi îi întreţine dezvoltarea unor 
atitudini specifice, care au făcut din el un om al resentimentelor, cu o iritabilitate extremă, 
o fiinţă reactivă, cu dorinţa morbidă de răzbunare contra simţurilor. „Teama faţă de 
simţuri, de dorinţe, de pasiuni, atunci când ajunge să le recuze, este deja un simptom al 
slăbiciunii”11. Aceste atitudini trădează individul epuizat, bolnav, cu voinţa slabă, 

 
10  Idem, p. 15. 
11  Ibidem, p. 492. 
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calomniator al vieţii, un ins care supralicitează spiritul în detrimentul trupului, o fiinţă 
dornică de răzbunare şi pedepsire a tot ceea ce cade sub incidenţa păcatului. 

Valorile superioare impuse de această tipologie umană sunt construcţii imaginare, 
desprinse de realitate şi ridicate deasupra omului, ca şi cum ar fi imperative ale divinităţii, 
lumea «adevărată», speranţa şi lumea viitoare12. Ele sunt idoli, adică false zeităţi al căror 
amurg îl vesteşte Nietzsche pentru a restabili natura adevărată a vieţii. Aşadar, prin 
patosul formulei „Amurgul idolilor”, Nietzsche afirmă că valorile „veşnice”, dar şi cele 
mai noi, inclusiv «Ideile moderne» sunt nişte întrupări făţarnice, care au intrat în lumina 
crepusculară a amurgului ce vesteşte sosirea nopţii. Aceasta înseamnă că strălucirea lor, 
care a fascinat în trecut omenirea, este cuprinsă acum de umbra îndoielii, a suspiciunii, 
care începe să le dezvăluie originea meschină. Consecinţa directă este apariţia 
sentimentului tulburător ce ne străbate fiinţa până în adâncurile sufletului că toate 
reperele culturii, toate evaluările realităţii şi, evident, toate valorile superioare care ne-au 
îndrumat conştiinţa până acum sunt devaluate; universul însuşi este devaluat şi, ca 
urmare, «absurd». De aici se iveşte convingerea că existenţa este fără sens, ceea ce 
deschide orizontul spre hăurile neantului. Pe fondul acestor stări psihice se instalează 
nihilismul, care începe să-şi arate neîncrederea în evaluările anterioare şi, firesc, în 
valorile tradiţionale, ajungând până la forma sa cea mai terifiantă: proclamarea morţii lui 
Dumnezeu şi transmutarea tuturor valorilor. 

Tema nihilismului nietzscheean a dat naştere la interpretări variate şi, unele, 
deosebit de interesante, de la Heidegger, care identifică nihilismul cu metafizica însăşi 
„înţeleasă ca uitare a Fiinţei”13, până la cele mai recente exegeze, care îl revendică pe 
Nietzsche ca un precursor al postmodernismului. În pofida oricărei tentaţii, nu insistăm 
asupra acestor interpretări, întrucât depăşesc problematica studiului de faţă. Mult mai 
important de relevat ni se pare faptul că, spre deosebire de alte forme de nihilism, cel 
nietzscheean are un caracter activ şi, totodată, creator. În ce constă aceasta ? Dincolo de 
rezonanţele sale metafizice, nihilismnul este, în fond, o modalitate de evaluare a 
existenţei. Întrucât suntem permanent în situaţia de a interpreta, de a evalua realitatea în 
care trăim, nihilismul se constituie ca o stare normală în societate. Aşa după cum am 
precizat, în viziunea lui Nietzsche criteriul de evaluare este voinţa de putere. Orice act de 
interpretare, orice judecată de valoare presupune implicit un cuantum de forţă, care se 
manifestă. În această perspectivă, nihilismul are caracter echivoc14. Există un nihilism 
pasiv, care constituie semnul declinului şi al diminuării forţei spiritului, al neputinţei de a 
se confrunta cu realitatea. Într-o atare situaţie se află cei ce neagă viaţa în numele 
valorilor superioare, idealiste, îndeosebi a valorilor morale, cărora tradiţia culturală le-a 
conferit o poziţie cardinală în sistemul axiologic. Tot despre un nihilism pasiv este vorba 
şi în cazul nihilismului pesimist, care contestă valorile morale, religioase şi metafizice, pe 
temeiul că nu au nici un temei real. Refuzul fundamentului ideal ce susţine vechile valori 
generează sentimentul devastator că lumea este lipsită de sens. Întrucât această stare de 
spirit nu este dublată de un surplus de forţă pentru depăşirea momentului critic, ea 

 
12  Ibidem, p. 11. 
13  Cf. Martin Heidegger, Nietzsche, Pfullingen, Günther Neske, 1961. 
14  Vezi: Friedrich Nietzsche, Voinţa de putere, p. 19. 
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distruge voinţa de viaţă şi îl împinge pe individ în prăpastia neantului. Simplul fapt de a 
te întreba dacă nu cumva nefiinţa este preferabilă fiinţei constituie semnul decadenţei, ale 
cărei consecinţe Nietzsche le-a identificat cu acuitate critică, anticipând maladiile 
modernităţii noastre. În această etapă a nihilismului, luciditatea inteligenţei, însoţită de 
renunţarea la voinţa de a crea noi valori, se resemnează într-o zădărnicie universală, 
indolenţă, capitulând în faţa neantului revelat prin moartea lui Dumnezeu. 

Opusul nihilismului pasiv sau obosit este nihilismul activ. Însuşirea sa esenţială, 
având ca substrat voinţa de putere afirmativă, este deschiderea către viitor şi creaţie, pe 
fondul năzuinţei către un nou tip de umanitate. Promovând nihilismul activ, Nietzsche o 
face din convingerea că nihilismul nu este numai o simplă speculaţie despre «zădărnicie» 
şi credinţa că totul trebuie să dispară. El reprezintă, în acelaşi timp, „starea spiritelor şi a 
voinţelor puternice, iar acestea nu pot să rămână la negaţia «judecăţii»”15. Având această 
premisă teoretică, nihilismul nietzscheean nu se împotmoleşte în negativitate şi 
descurajare; dimpotrivă, caută şi găseşte situaţia salvatoare.  

Atunci când atinge poziţia extremă, numită de Zarathustra „miezul nopţii”, poziţie 
sintetizată în constatarea că nu mai poate fi susţinută credinţa într-o ordine morală şi în 
Dumnezeu, că vechea tablă de valori s-a prăbuşit în neant, nihilismul nietzscheean nu 
caută o stare de echilibru în cadrul aceluiaşi sistem axiologic. El adoptă o altă poziţie 
extremă, care înseamnă un nou început declanşat prin transmutarea tuturor valorilor. Un 
asemenea proiect cutremurător este, în fapt, calea depăşirii de sine a nihilismului, bazată 
pe jocul voinţei de putere afirmative, care optează pentru viaţă contra neantului, pentru 
crearea de noi valori şi recuperarea demnităţii omului. Acesta este noul adevăr pe care 
Nietzsche vrea să-l impună în locul proiecţiilor imaginare de până acum ce alcătuieşte 
„lumea adevărată”. Cu drept cuvânt este un adevăr înfricoşător ce rezidă în transvaluarea 
tuturor valorilor – operaţiune considerată de Nietzsche „formula mea pentru actul cel mai 
înalt de reculegere al omenirii”16. 

Într-un alt plan, transformarea sau transvaluarea constituie punctul maximei 
amplitudini a nihilismului. De la înălţimea sa se observă că vechiul sistem de valori s-a 
devaluat şi este respins, iar un altul nou se află pe cale să-i ia locul. Misiunea dionisiacă 
intră acum în acţiune. Bucuria distrugerii, ce o însoţeşte, devine o condiţie prealabilă a 
creaţiei de noi valori. Care este natura acestor valori ? Sfărâmând cu voluptate tabla 
valorilor tradiţionale, fundate pe raţiune şi, instinctul decadenţei, misiunea dionisiacă 
instituie noile valori bazate pe instinctul afirmării vieţii şi voinţei de putere. Izvorul lor 
este forţa, sănătatea şi bucuria de a trăi. Tot ceea ce contribuie la sporirea puterii şi a 
condiţiilor de conservare şi creştere a vieţii este valoros. Se poate spune că noile valori, 
aşa cum sunt concepute de Nietzsche, au caracter utilitar. Ele servesc atât creşterii 
cuantumului de putere al individului şi colectivităţii, puterea devenind ea însăşi o valoare 
fundamentală, cât şi creării de noi forme şi ritmuri, prin care se exercită voinţa de putere. 
Acestor valori ale vitalităţii şi creaţiei în slujba vieţii li se alătură cele estetice, care 
subliniază aprobarea şi binecuvântarea existenţei, cu tot sublimul şi dramatismul ei, ceea 
ce conferă artei rolul de ocrotitoare a vieţii şi mântuitoare a creatorilor. 

 
15  Ibidem, p. 20. 
16  Idem, Ecce homo, p. 120. 
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Este de remarcat că Nietzsche, supunând unei critici severe valorile spirituale, nu a 
spus niciodată că acestea trebuie să dispară complet. Filosoful ştia că nimic din întinsul 
domeniu al valorilor, în care se reflectă umanul, nu poate fi neglijat. Dimpotrivă, el 
apreciază că valoarea omului este cu atât mai mare cu cât are forţa de a străbate şi 
îmbrăţişa întreaga scară de valori, de la cele mai înalte, la cele mai profunde17. Nietzsche 
a vrut numai să înlăture supremaţia valorilor spirituale, întrucât reprimă viaţa şi susţin 
„voinţa de neant” şi să aşeze în locul lor valorile ce exprimă sentimentele de plenitudine 
şi „voinţa de a trăi”. Blazonul de nobleţe l-a trecut de la cele dintâi, la cele din urmă. 
Inversând astfel ierarhia axiologică în funcţie de principiul voinţei de putere, Nietzsche a 
anticipat în chip genial imaginea lumii contemporane, în care valorile utilitare şi 
hedoniste, specifice existenţei în fragmentar şi perisabil, au devenit dominante şi au 
împins în plan secund valorile spirituale. Omul modern a părăsit sau s-a înstrăinat de 
Dumnezeul creştin şi a adoptat un dumnezeu păgân, în care îşi află punctul de confluenţă 
tehnologia, finanţele, comerţul, show-bussinesul, adorarea de sine. Altfel spus, civilizaţia, 
cu tot ceea ce facilitează şi exaltă bucuria şi plăcerea de a trăi într-o libertate dezlănţuită, a 
cucerit primatul faţă de cultură în sens clasic, generând alte maladii îngrijorătoare ce 
marchează epoca noastră. 

Din unghiul de vedere al valabilităţii, este uşor de sesizat că Nietzsche nu acceptă 
existenţa valorilor absolute. Ele au căzut, o dată cu fundamentul lor metafizic şi 
existenţial. Noile valori care vin să le ia locul au ca însuşire fundamentală relativismnul. 
Această caracteristică este determinată de faptul că, sub aspectul puterii, al energiilor 
acumulate, evoluţia omului înseamnă depăşirea evaluărilor anterioare şi deschiderea unor 
noi orizonturi axiologice, care dezvăluie permanent valoarea lumii, niciodată desăvârşită. 
Pe de altă parte, realitatea, din care se nasc valorile, nu e un dat imuabil, ci este mereu „în 
curs”, o evoluţie nicicând încheiată. A accepta viaţa, cum o cere transmutarea tuturor 
valorilor, presupune acceptarea devenirii în locul fixităţii. Aceasta înseamnă schimbare, 
trecere, luptă pentru dominaţie, hazard, sacrificiu, distrugere, creaţie valorică, devenire, 
sub semnul voinţei de putere. De aici rezultă caracterul relativist al valorilor reale, pe care 
Nietzsche le opune valorilor absolute şi imobile transmise prin istorie şi tradiţia culturală. 
Relativismul sau fluiditatea noilor valori pune în relief heraclitismul lor, care se constituie 
într-o particularitate emblematică a axiologiei nietzscheene. Acest relativism al valorilor 
se menţine în interiorul devenirii, care este universală şi infinită, în afara oricărei reguli 
sau „legi”, finalităţi, scop sau raţiune transcendentă, salvându-şi astfel inocenţa. Sub 
impulsurile voinţei de putere afirmative, devenirea, cu notele sale specifice, nu aflueşte în 
Fiinţă sau neant, ci dobândeşte proprietăţile Fiinţei. „A imprima devenirii caracterul 
fiinţei – aceasta este voinţa de putere cea mai înaltă”18. 

Devenirea ca autonegare, depăşire de sine, acţiune, creativitate şi instituire valorică 
coexistă nedespărţit cu eterna reîntoarcere, care este una dintre ideile călăuzitoare ale 
filosofiei nietzscheene. În fond, eterna reîntoarcere a Identicului este o grandioasă 
construcţie teoretică despre lume, prin care Nietzsche depăşeşte idealismul metafizic, 
îndeosebi finalismul. Acestuia îi opune afirmarea salvatoare a „inocenţei devenirii” fără 

 
17  Ibidem, p. 99. 
18  Idem, Voinţa de putere, p. 397. 
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limitaţii temporale. Filosoful consideră că existenţa nu are un ţel, o stare finală spre care 
să fie condusă de o conştiinţă transcendentă; ea devine şi revine ineluctabil fără a cădea în 
neant. „Totul devine şi revine veşnic”,19 încât a te sustrage acestui curent este o 
imposibilitate. Dar revenirea nu înseamnă repetiţie, ciclicitate, ceea ce ar echivala cu 
absurdul veşnic. Eterna reîntoarcere este doar expresia capacităţii existenţei de 
transformare infinită a formelor şi stărilor sale, evitând repetările şi asigurând noutatea 
veşnică a lumii. Această metamorfozare nelimitată este atribuită unei forţe determinate, 
constante şi finite, care cuprinde un număr determinat de „centre de forţe” ce asigură 
unitatea şi diversitatea (Unu şi Multiplu) lumii. Ceea ce revine identic sunt căile şi anii 
(ca unităţi ale timpului fizic), cazurile identice care sunt prezente în fluxul devenirii dintru 
eternitate, întru eternitate. Această lume enigmatică, ca un inel de nuntă20, este lumea 
eternei distrugeri şi a creaţiei de sine, în afara oricărei finalităţi intenţionale, „dincolo de 
bine şi de rău”. Cu o formulă lapidară şi lămuritoare pentru enigmele ei, Nietzsche afirmă 
că „această lume este voinţa de putere – şi nimic altceva”21. Întruchiparea ei este zeul 
Dionysos, pe care filosoful îl opune „Celui răstignit”, dând suferinţei un sens tragic, 
rezultat din asumarea bucuriei şi dramatismului vieţii, în comparaţie cu sensul creştin, 
provenit din reprimarea realităţii.  

Eterna reîntoarcere este concepută ca o perpetuă şi ferventă invocare a exigenţei 
depăşirii de sine. În această perspectivă, axiologia nietzscheeană, aşezată sub semnul 
dionisiacului şi heraclitismului, formulează imperativul reconstrucţiei idealului, ca 
operaţiune implicită a transmutării tuturor valorilor. Dacă idealul este valoarea cea mai 
înaltă, care îndrumă creaţia şi aprecierea celorlalte valori, este absolut necesar şi în 
consonanţă cu metafizica voinţei de putere abandonarea idealului ascetic, specific 
sistemului valorilor întemeiate pe refuzul vieţii, şi proiectarea unui nou ideal, care 
exprimă nivelul maxim al forţei afirmative acumulate în instinctele vieţii. Această valoare 
ideală este Supraomul, decisivă pentru evaluările prezente şi viitoare. Supraomul este 
însuşi destinul omului, angajat într-o necontenită luptă pentru depăşirea de sine. Ca ideal, 
Supraomul este, în acelaşi timp, un principiu de selecţie, nu de dresare a oamenilor, 
cerând înlăturarea caracterelor slabe, degenerate, mediocre, care au susţinut valorile 
spirituale, şi formarea unor indivizi puternici, în care belşugul energiilor acumulate se 
obiectivează în creaţia valorică. Aceasta este o categorie aristocratică de oameni destinată 
să stăpânească Pământul şi să dea un alt sens umanităţii. Într-o accepţiune mai largă, 
Supraomul este conceput ca un nou standard pentru evaluările noastre şi, totodată, ca un 
principiu metafizic al creativităţii. Reflexele lui se întind peste lumea contemporană, 
prinsă în configurarea unei civilizaţii a cărei esenţă pare să fie voinţa de putere, mereu 
nesatisfăcută, dispreţuitoare a valorilor spirituale. Aşadar, premoniţiile lui Nietzsche sunt 
confirmate tot mai pregnant de prezentul acesta tulburător, ceea ce poate fi interpretat ca 
o recunoaştere a actualităţii filosofului, după mai bine de un veac de la intrarea lui în 
marele flux al devenirii cosmice. 

 

 
19  Ibidem, p. 656. 
20  Metaforă ce exprimă o circularitate a timpului marcată întruna de un nou început. 
21  Friedrich Nietzsche, Voinţa de putere, p. 663. 
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VALUES IN THE VIEW OF METAPHYSICAL PRINCIPLE 
OF CREATIVITY, AT NIETZSCHE 

ABSTRACT 

This present study dwells on two themes in Nietzschean axiology: the concept and nature of 
value, the perpetual return. The The following ideas are argumented: despite his fundamenting a 
subjective relativist conception on value, Nietzsche does not exclude reasoning from its fundament. 
By deconstructing the traditional axiological system, hi places values based on life instinct and will 
of power back to their places, without restricting everything  down to biologism and finalism. He 
anticipates our contemporaneity, dominated by utilitarism. Being conceived under the exigency of 
man’s neverendingly surprassing himself, the perpetual return, avoiding cyclicality and ensuring 
the perpetual novelty of the world formulates the imperative of reconstructing the ideal in the form 
of the Superman, decisive for the present and future evaluation. 
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Istoria filosofiei 
 
 

DESPRE MAIORESCIANISM  ŞI GENERAŢIILE  LUI (I) 
 
 

                                                            Gh. Al. CAZAN 
 
 
 

1. Dificultăţi teoretice 

Maiorescu a marcat atât de profund şi multilateral cultura şi istoria vremii lui încât, 
în viaţă fiind, în jurul lui s-a creat o veritabilă legendă care avea să sporească, asimptotic, 
o dată cu trecerea anilor. 

Factorii care au contribuit la apariţia şi, apoi, la o dezvoltare greu de contestat  a 
legendei merită o analiză de sine stătătoare. Cum o asemenea analiză rămâne în afara 
intereselor care ne preocupă în lucrarea de faţă, vom sublinia, totuşi, că în sistemul 
cauzalităţii imanente creării şi amplificării legendei s-au inserat, specific şi în corelaţii 
relativ armonice, studiul dat al culturii române a vremii, predispoziţia cvasigenerală a 
mediului socio-politic de a cultiva elogiul şi admiraţia, mai ales când acestea aveau 
justificări binemeritate în structura personalităţii vizate. Legenda a fost servită cu o ştiinţă 
rar întâlnită în mediile culturale româneşti, de Maiorescu însuşi. Nu credem că exagerăm 
dacă afirmăm că nimic nu-i scăpa lui Maiorescu, în toate numeroasele lui ipostaze, pentru 
a-şi înconjura personalitatea proprie, altfel de o complexitate extremă, cu aura apostolilor 
investiţi cu puterea de a duce cuvântul în cele mai urgisite colţuri ale istoriei. 

România reprezenta pentru el un asemenea colţ, iar Maiorescu „s-a făcut” şi s-a 
purtat ca Apostolul chemat să scoată la lumină o istorie şi o cultură care i se păreau 
profund anacronice faţă de Apusul pe care îl cunoscuse în întruchiparea lui, mai ales 
germană. 

Nu a rămas secret faptul că omul-mentor al culturii române moderne era subiect al 
unei psihologii apte să pună în relief şi să facă posibile dimensiunile lui luminoase, dar şi 
să le ţină  ascunse pe cele despre care credea că i-ar altera statura de corifeu. Maiorescu      
s-a făurit pe sine cu migală, după un program gândit în cele mai mici detalii. 

Cum s-a arătat de către atâţia mari exegeţi ai operei şi vieţii lui, el s-a visat, de 
timpuriu, purtător al unei misii măreţe. A respectat visul, a trudit pentru a-l face viaţă 
reală, i-a dat cele mai elaborate forme pentru a-l proiecta în zonele fierbinţi ale 
reconstrucţiei culturale şi politice a ţării. L-a înfruntat până şi pe Dumnezeu pentru a face 
loc Omului şi, fireşte, gândului despre valoarea şi însemnătatea raţiunii clare în 
„ordonarea” a ceea ce i se părea că ar fi lume subistorică. A cunoscut şi trăit gloria. 
Pentru că şi-o făurise. Gloria se plăteşte scump, cu eforturi uriaşe, cu neodihnă, cu mari 
cheltuieli de energie. Adeseori, cu nişte compromisuri care macină fiinţa în nevăzutul ei. 

Junimea, Academia Română, „Convorbiri literare”, demnităţile politice pe care   
le-a avut cu duiumul, chiar şi cursurile universitare, şi parcă mai ales ele şi câte încă alte 
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roluri căutate şi repede găsite, au format cărămizile pe care şi-a înălţat zidăria unei 
legende solide. Centrul de la care a emanat legenda a fost, deci, Maiorescu însuşi. 

Ceea ce avea să se numească maiorescianism se extrage din legenda pe care 
Maiorescu a ţesut-o, măiastru, încă de la începuturile activităţii sale. Legenda lansată de 
Maiorescu despre el însuşi s-a croit ca fapt datorat înfăptuirii. A o înţelege altfel, ca o 
lansare pătimaşă de autohagiografie, ar fi o enormă greşeală, soră bună cu o imensă 
denaturare. 

Pare a fi paradoxal să se folosească pentru noţiunea de legendă cea de fapt. 
Legenda, când nu este produs al fanteziei libere de real – ipoteză gratuită – se originează 
în fapte, în anume date cu forţa realului empirio-cultural. Maiorescu-legendă ţine de 
faptele vieţii lui. Ea ar fi rămas ca întâmplare, deşi spectaculoasă, a unui anumit timp 
istoric, dacă i-ar fi lipsit trecerea imediată din planul individual în cel public şi 
continuarea în alte configuraţii istorico-spirituale, chit că nu ar fi fost profund sau radical 
diferite de cele specifice vremii lansării ei. Or, este neîndoios că trecerea de la Maiorescu 
la maiorescianism, în afara efortului prestat de autorul lucrării Consideraţii filosofice s-a 
datorat, în mare măsură, acelora cărora li s-au spus primii maiorescieni. Sau, cu o 
sintagmă mai frecvent utilizată, prima generaţie maioresciană. Acesteia, i-ar fi urmat 
altele, două, trei, ba chiar mai multe, cum au zis unele interpretări. 

Istorici ai literaturii române, critici literari, istorici ai filosofiei româneşti, esteticieni 
etc. (bibliografia temei e vastă), admit, fără rezerve, ideea rolului decisiv al primei 
generaţii la constituirea, susţinerea şi răspândirea „ideilor” lui Maiorescu şi a „spiritului” 
caracteristic „întemeierilor” datorate lui. Ce s-a întâmplat apoi, după această primă 
generaţie, cu maiorescianismul, este o poveste ale cărei tâlcuri ar putea fi mai bine 
descifrate dacă se cercetează, fără prejudecăţi, natura substanţei şi problematica celui 
dintâi maiorescianism, în special, a maiorescianismului din domeniul filosofiei. 

Cine au fost, după părerea multor exegeţi ai fenomenului, maiorescieni este lesne 
de aflat. S-a scris mult pe această temă.1 Lucrul este arhicunoscut, memorabile rămân 
numele lui C. Rădulescu-Motru, S. Mehedinţi, P.P. Negulescu, Ion Petrovici,                       
E. Lovinescu, G. Călinescu, Tudor Vianu. Între maiorescienii primei generaţii s-au 
înscris şi au fost „înscrişi”(procedez la enumerare după anul naşterii fiecăruia):                        
Al. Philippide (1859-1933), N. Basilescu (1860-1914), Dimitrie Evolceanu (1865-1938), 
Teohari Antonescu (1866-1910), I.Al. Brătescu-Voineşti (1868-1946), C. Rădulescu-
Motru (1868-1957), M. Dragomirescu (1868-1942), Pompiliu Eliade (1869-1914),                     
S. Mehedinţi (1869-1962), P.P. Negulescu (1872-1951) ş.a. 

Cu toate că ideea maiorescianismului operei lor trece – prin durata ei, ca şi datorită 
prestigiului acelora care au împărtăşit-o – ca una neapărat adevărată, regândirea ei ni se 
pare că nu ar  fi lipsită de interes. Cercetarea comparativă a operei lor şi a lui Maiorescu 
nu poate să ocolească răspunsul la întrebări referitoare la relaţiile dintre ideile, 
concepţiile, metodele primului şi ale celorlalţi. Sau, la întrebarea aceasta, simplă: care au 
fost ideile lor care să fi fost consonante cu ale lui Maiorescu şi să dea exegeţilor, în acest 
temei, raţiunea de a-i socoti maiorescieni? 

                                                 
1 Vezi de pildă, Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu şi posteritatea lui critică, orice 

ediţie. 
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Întrebările nu sunt retorice. Dimpotrivă, ele se adresează complexului numit 
maiorescianism şi, în egală măsură, celuilalt complex, al interpretării relaţiei dintre 
„concepţia” lui Maiorescu şi elevii săi. Pentru a le răspunde, avem nevoie de răspunsul 
celor care le-au răspuns. Dar, a rămâne la acele răspunsuri ni se pare că ne fixăm, 
iremediabil greşit, în optica, pentru care ce a  fost zis cândva despre „autoritate”, ar fi fost 
„bine zis” şi, prin urmare, „definitiv zis”. Optica, în cauză, este falsă, complet falsă, deşi 
ce s-a zis cândva nu a jucat pe terenul erorii şi nici nu l-a cultivat în derâderea căutării 
adevărului. 

Se ştie: căutarea adevărului este mai de preţ decât găsirea lui. Istoria cu balanţa în 
ale cărei talere se aflau, într-una adevărul, iar în cealaltă căutarea lui, este cunoscută. 
Schiller, de-ar fi fost întrebat de Dumnezeul lui ce ar fi ales, n-ar fi ezitat să decidă pentru 
căutare. 

Sigur, în cazul celor care şi-au zis ori li s-a zis maiorescieni trebuie să păstrăm 
măsura râvnită şi postulată de Solon, Thales, Pythagoras, fără să aruncăm în derizoriu 
conştiinţele care, în locul căutării adevărului, au preferat adevărul dat. 

De cercetăm cu metodă lucrările cu autori de incontestabil prestigiu, cele în ale 
căror pagini informaţia relativ savantă şi interpretarea orgolioasă sunt congruente, am 
avea de constatat şi existenţa judecăţilor care ne surprind prin inadecvarea lor la obiect, ca 
şi prin cultivarea unor „idoli” mult incriminaţi, în vremuri aproape uitate, de către Bacon 
de Verulam, faimosul autor al Organon-ului, institutor al modernismului în ale cărui 
valori unii dintre noi nu avem cum să nu credem. 

Iată, unul dintre idolii peşterii, care poate fi socotit şi ca al teatrului şi care a făcut 
carieră în postularea existenţei maiorescianismului sui-generis al primei dintre postulatele 
generaţii maioresciene. 

Argumentul este următorul – îl reproduc în structura lui genuină, curată, pură: cei 
care l-au admirat pe Maiorescu au fost maiorescieni. Sau, altfel spus: hagiografii lui 
Maiorescu au fost maiorescieni. Argumentul este cvasigeneral; el a fost produsul criticii 
care nu s-a îngrijit de păstrarea sensului kantian al noţiunii şi, la rigoare, nici de cel pe 
care Maiorescu îl formulase în Relaţia şi în Consideraţii filosofice. 

Care va să zică, raţionamentul pe baza căruia unii au fost declaraţi maiorescieni şi 
alţii şi-au declinat calitatea de maiorescian are această structură: oricine îşi declară 
admiraţia pentru opera (sau activitatea) lui Maiorescu este maiorescian; X îşi declară o 
asemenea admiraţie, deci X este maiorescian. 

Eroarea grosieră a silogismului de mai sus este evidentă. Straniu, cu adevărat, este 
că eroarea, odată constituită, s-a impus cu o asemenea teribilă forţă, încât nu numai că a 
fost considerată ca adevărată, ci ca adevăr imposibil de negat. Că suntem în prezenţa unui 
„idol” e lesne de argumentat. Că silogismul de mai înainte este fals o poate argumenta 
orice elev care ştie că îl poate admira pe Şt. O. Iosif, să zic, dar nu este, datorită 
admiraţiei, şteoiosifist. De nu convine, exemplul cu Şt. O. Iosif poate fi înlocuit cu 
oricare altul, şi se va vedea, de pildă, că admiraţia pentru un gânditor, nu induce, automat, 
la situarea admiratorului în graţiile concepţiei admiratului. Îl pot admira pe Platon, îl 
admir, chiar, dar asta nu înseamnă, în nici un fel, că sunt platonician. 
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Argumentul prin care s-a susţinut maiorescianismul prin hagiografia lui Maiorescu 
nu rezistă examenului logic. Şi, cum sper că se va vedea ceva mai încolo, nici 
examenului istoric şi … filosofic. 

S-a susţinut, apoi, existenţa maiorescianismului prin luarea în consideraţie a 
preocupărilor, ideilor, temelor, a chiar concepţiei lui Maiorescu îmbrăţişat de către 
„maiorescieni”. 

S-a apreciat că ar fi maiorescianism faptul că unii dintre elevii săi au fost profesori 
de istorie a filosofiei şi logică. Ei, şi ? Au fost mulţi care au predat istoria filosofiei şi 
logica fără ca, în privinţa concepţiei lor, să fi fost maiorescieni.                       
C. Rădulescu-Motru e un exemplu, nu singurul, dar concludent prin el însuşi. Aş zice 
chiar mai mult: deşi, o dată hagiograf, şi el, al lui Maiorescu, Motru nu a fost, în filosofie, 
maiorescian. Ceea ce vom demonstra ceva mai încolo, în paginile  despre filosofia 
personalismului energetic. 

Profesor de istorie a filosofiei a fost şi P.P. Negulescu, unul dintre preferaţii lui 
Maiorescu. Dar, realismul evoluţionist, concepţia filosofică a lui P.P. Negulescu nu este 
maiorescianism decât numai dacă se pun semne de egalitate, de pildă, între Ch. Darwin, 
H. Spencer, teoriile din domeniul fizicii, biologiei, chimiei etc. şi câteva idei ale lui 
Maiorescu despre evoluţionism, ştiinţe etc. Un asemenea semn de egalitate ar fi, însă, 
contrar spiritului matematic şi metodelor de cercetare istorico-filosofică pentru care 
principiul obiectivităţii este ineluctabil. 

Maiorescianismului i s-a mai acordat şi semnificaţia adeziunii celor din ceea ce se 
zice că ar fi fost prima generaţie, la împlinirea practică a ideilor estetice ale lui Maiorescu 
şi la încorporarea lor în antigherismul virulent (nu trivial) pe care mentorul l-a întreţinut 
la cald vreme de câteva decenii. 

Într-adevăr, în critica esteticii şi ideilor de critică literară ale lui Gherea, ideologul 
junimist şi spiritus rector al „Convorbirilor literare” le-a cerut elevilor săi angajarea fără 
rezerve, totală. Sub acest raport, Maiorescu a fost oarecum tiran. Nu accepta nici cea mai 
elementară, banală idee care să-i fi sugerat că enunţul ar face vreo concesie socialistului 
cu influenţă considerabilă şi printre tineri intelectuali, rasaţi în ale culturii. Iar dacă 
„abaterea” i se părea reală, profesorul îşi scotea de la inimă emulul, avea grijă ca, în 
anume prilejuri (un concurs etc.) să-l pedepsească, nu-l ierta. Trădarea i se părea 
abnormă. Numai că, a avea alte idei decât ale profesorului, a nu arunca adversarul în 
lumea epitetelor jignitoare, a-l percepe pe adversar ca pe un căutător de adevăr, toate 
acestea nu sunt semne ale trădării, ci ale respectului pentru dialog cultural. 

Dacă socotim antigherismul ca trăsătură a maiorescianismului, ceea ce n-ar fi fals, 
între maiorescienii antigherişti s-au aflat, la începuturile activităţii lor, M. Dragomirescu 
(începând cu 1904 s-a îndepărtat de Maiorescu), Dimitrie Evolceanu, Simion Mehedinţi, 
P.P. Negulescu, ultimii doi excelând prin implicarea lor în critica esteticii socialiste a lui 
Gherea şi elogiul „impersonalităţii” în artă. 

Dar şi în privinţa lucrărilor în care Simion Mehedinţi şi P.P.Negulescu se răfuiau 
cu Gherea, la îndemnul lui Maiorescu, pentru a-i da satisfacţie, e de studiat ce este 
maiorescian, deci care anume idei ale profesorului au constituit armătura teoretică şi 
fundamentele criticii în cauză. Un eventual studiu va întâlni, ca şi în alte cazuri, care ţin 
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de relaţia profesorului cu idei ale elevului său, „obişnuinţa”, „tradiţia”, „autoritatea” etc., 
statui cu socluri solide, făcute spre a fi admirate, iar nu şi întrebate din când în când. 

Între elevii lui Maiorescu nu toţi au fost antigherişti. Pompiliu Eliade, de pildă, l-a 
elogiat, într-una din scrisorile adresate lui Maiorescu, pe F.Brunetière, critic de factură 
pozitivistă. Cum Gherea l-a citat pe francez, lui Maiorescu i s-o fi părând că tânărul pe 
care l-a ajutat să ajungă la Paris a căzut în plasa gheristă, aşa că l-a scos din colecţia 
strălucită a tinerilor pe care se sprijinea. 

Cazul lui C. Rădulescu-Motru este încă mai interesant decât al lui Pompiliu Eliade. 
La început de secol XIX, Motru era gherist. 

Nici în privinţa maiorescianismului politic, lucrurile nu stau mai bine decât în cea 
referitoare la influenţa exercitată de Maiorescu în sfera esteticii şi a criticii literare. 

În Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Maiorescu (Bucureşti, Editura                        
Agerpress Typo, 2002) nu am atins decât în măsura în care cercetarea filosofiei lui 
Maiorescu o cerea, ceea  ce s-a numit concepţia politică a lui Maiorescu şi dominantele 
activităţii sale politice. Nici în paginile de faţă nu vom analiza cele mai sus pomenite. De 
aceea, vom sublinia două aspecte pe care le considerăm ca esenţiale mentalităţii şi 
intereselor publice cultivate cu dârzenie de Maiorescu decenii în şir. 

Primul aspect. Maiorescu a fost conservator, a ocupat posturi înalte ale Partidului 
Conservator. Din perspectiva ideologiei conservatoare de factură românească a fost un 
adversar tenace al liberalismului şi politicii liberale. Ca şi al ideologiei şi politicii 
socialiste româneşti. Maiorescu a fost un conservator democrat. Conservatorismul lui 
Maiorescu nu a avut închegări conceptuale, riguroase, sistematice, aşa încât la rigoare 
este o eroare teoretică să se vorbească de concepţia lui politică. Idei politice a avut, 
reprezentări politice, asemenea. 

Prima „generaţie maioresciană” nu a dat, cu excepţia la care ne vom referi imediat, 
ceva consistent, în domeniul teoriei politice conservatoare. 

Al doilea aspect. Maiorescu a avut şi ca om politic aceeaşi comportare faţă de 
elevii săi, pe care a afişat-o fără rezerve şi cedări, în pretenţia ca ei să se manifeste public, 
prin lucrări, ca antigherişti. El a ajutat material şi moral pe studenţii descoperiţi cu forţe 
intelectuale remarcabile, nu numai în convingerea că viitorul îi va ilustra cu însemnate 
contribuţii în una sau alta dintre formele culturii, ca şi cu speranţa că se vor alătura 
politicii conservatoare şi o vor sprijini fără rezerve. Pe cei care i-au rămas fideli i-a 
susţinut cu fervoare, nu totdeauna şi cu dreptate, în diferite şi foarte importante ocazii. Pe 
alţii, care i s-au părut că nu ar fi de maximă „siguranţă”, i-a sancţionat drastic, tot în 
situaţii de importanţă pentru viaţa lor. Despre maiorescianism în politică se poate vorbi 
doar în sensul că unii dintre favoriţii săi au fost membrii ai Partidului Conservator la 
îndemnul şi sub supravegherea atentă a profesorului lor. În timp, câte unul dintre 
partizanii politici avea să se despartă de el, fie pentru o „ramură” desprinsă din Partidul 
Conservator, fie, ceva mai târziu, după moartea profesorului şi dizolvarea partidului său, 
pentru alte partide. Traiectoria politică a lui C. Rădulescu-Motru este un exemplu care 
ilustrează participarea gânditorului la punerea bazelor teoretice ale doctrinei 
conservatoare şi, mai apoi, în perioada interbelică, de reconsiderare a conservatorismului 
în vederea elaborării ideologiei statului ţărănesc. Cât despre P.P. Negulescu, avea să 
părăsească Partidul Conservator ca să devină, după primul război mondial, membru al 
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Ligii Poporului, transformată în Partidul Poporului (Averescu). Chiar şi Simion 
Mehedinţi, în care Maiorescu a crezut mai mult decât în oricare altul dintre apropiaţii săi, 
a trecut, la începutul deceniului doi al secolului al XIX-lea, la o altă orientare politică. 

„Convorbirile literare”, casa din str. Mercur, sediul rectoratului, amfiteatrul 
universitar şi catedra au fost spaţiile în care Maiorescu se exercita în voia sa şi cu 
finalităţi matematic (logic) stabilite. Şi se pot adăuga, după vremuri, şi altele, cum a fost 
parlamentul, unde Maiorescu se producea frecvent, punând în scenă marea sa artă 
oratorică, asemănătoare, în structura ei, cu oratoria practicată la prelegerile universitare 
sau „prelecţiunile populare.” 

Iradia, din toate aceste locuri, voinţa actorului de a fi ascultat şi urmat de către cei 
pe care îi „descoperea” peste tot, dar, mai ales, în exerciţiul universitar. 

S-a vorbit, şi în temeiul demnităţilor ocupate de Maiorescu – evident că nu în 
nedezlipire de ideile şi intenţionalităţile practice acolo lansate – de maiorescianism. Aşa, 
de exemplu, a făcut carieră ideea maiorescianismului şi a maiorescienilor de la 
„Convorbiri literare.” Prin maiorescianism înţelegându-se, în cazul „Convorbirilor 
literare” ideile axă, ghid ale revistei, „programul” cultural datorat, în esenţă, lui 
Maiorescu. Dar, prin maiorescianism s-a înţeles şi ansamblul lucrărilor de diferite genuri 
(literar, filosofic etc.) publicate în revistă. Cât despre cei ce vor fi fiind maiorescieni, pare 
a fi de prisos să afirmăm că nu puteau fi alţii şi altceva decât fie toţi cei care au publicat în 
revistă, fie doar cei care, publicând, s-au integrat programului gândit de Maiorescu. Deşi 
revista era junimistă, ceea ce nu se reduce doar la ideile şi opţiunile lui Maiorescu. 
Termenul de maiorescieni poate fi restrâns la grupul ales de Maiorescu pentru a conduce 
revista în diferite perioade din existenţa ei. 

Situaţiile semnalate nu sunt imaginare. Ele se întâlnesc în exegeze ale fenomenului 
„maiorescianism”. Că înţelesurile termenului nu sunt univoce se explică, prioritar, prin 
dificultăţile, dialectica şi procesualitatea implicaţiilor socio-culturale şi politice ale ideilor 
lui Maiorescu. În al doilea rând, prin varietatea formelor de receptare a lor. Şi, apoi, prin 
ceea ce pune de la sine exegetul într-o materie pe care a studiat-o în felul său, cu 
bibliografia aleasă după gusturile sale, informaţie etc., cu idolii lui şi câte încă altele. 

Oricăruia dintre înţelesurile maiorescianismului atribuit i se pot opune, întemeiat, 
deci de fel arbitrar, judecăţi contrare, cu valoare de adevăr. Iată, de exemplu, aprecierea 
că toţi care au publicat la „Convorbiri literare” au stat sub supravegherea lui Maiorescu, i 
se opune ideea că în paginile revistei au publicat C.Rădulescu-Motru, Mihai 
Dragomirescu, N.Iorga, A.C.Cuza, Ioan Bogdan, Duiliu Zamfirescu etc. Or, dacă primii 
doi au fost, o vreme, „maiorescieni”, ei aveau să-şi „croiască” fiecare drum propriu, iar 
ceilalţi nu aveau nimic din ceea ce s-ar zice că ar fi maiorescianism. Dacă ideea de mai 
sus: „Toţi care au publicat la «Convorbiri literare» au fost maiorescieni” poate fi socotită 
ca una exagerată, se poate aplica acelaşi procedeu şi altor (celorlalţi) conotaţii ale 
maiorescianismului. Judecăţii: „Convorbirile literare” au stat sub nemijlocita îndrumare a 
lui Maiorescu i se opune, corect, judecata: „Nu totdeauna, în istoria vieţii lui Maiorescu, 
revista a stat sub îndrumarea lui nemijlocită.” Adevărul judecăţii din urmă este atestat 
chiar de existenţa unor numeroase colegii de redacţie alcătuite, nu rareori, din 
personalităţi care nu se mai aflau sub tutela fostului lor profesor. 
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2. „Infidelităţi”. Către alte orizonturi spirituale 

Influenţa lui Maiorescu asupra foştilor săi elevi a fost … istorică. Ea a rezistat o 
vreme, s-a exercitat într-un timp cu determinări istorico-culturale. Ceea ce, în fond, ţine 
de logica evoluţiilor (şi involuţiilor) fenomenelor care alcătuiesc, ca într-un aparent 
labirint, totalitatea vieţii istorice. 

Elevi ai lui Maiorescu nu au rămas „fideli” profesorului lor şi pentru motive care 
ţin de personalitatea lor, de evoluţia capacităţii lor de alegere a ceea ce credeau că ar fi în 
acord cu „alt” întâlnit socio-cultural şi politic, de conflictele specifice inclusiv scenei 
culturii româneşti a vremurilor. Pentru că, de la 1860 (anul revenirii lui Maiorescu în 
ţară) şi până în 1917 (anul morţii lui), istoria practică a ţării şi cultura românească nu s-au 
făurit în tipare unice. Dimpotrivă, fond şi forme ale istoriei s-au modificat, rezultat al 
acţiunii oamenilor. Maiorescu însuşi a contribuit la „schimbarea” istoriei. A fost nevoit să 
susţină polemici, bătălii culturale şi politice. Liberalii erau în permanentă stare de veghe, 
Gherea era alături, au venit semănătorismul, poporanismul, 1888, 1907, războaiele 
balcanice, primul război mondial. Marile personalităţi, acelea care într-o vreme au crezut, 
cu dreptate, că istoria li se datorează, îşi prelungesc credinţa şi dincolo de istoria 
îndatorată lor. Stă, aici, o iluzie dureroasă, cu aspecte tragice uneori, cu sancţionarea 
drastică, în virtutea iluziei, a istoriei prezente şi a acelora insertaţi vremurilor. Maiorescu 
a fost o asemenea mare personalitate. Vine o vreme când istoria e mai tare chiar decât 
marile personalităţi. Asemenea vreme începuse, pentru Maiorescu, în cazul relaţiei cu 
elevii săi, încă de la început de secol XX. 

Dacă maiorescianismului politic, şi nu numai acestuia, i s-a observat marginile, ba 
chiar eşecul – vorba lui Maiorescu, nu există nici o limită eternă, dar etern există o limită 
– maiorescianismului i s-a atribuit „izbânda deplină” în „spaţiul ideologiei literare.” Iar 
„cea mai importantă” izbândă ar fi fost, cu siguranţă câştigată în învăţământ şi în viaţa 
culturală (s.ns.).2    1 

Aprecierile subliniate au fost argumentate: 
1) „personalităţile alese de Maiorescu s-au impus în viaţa universitară românească 

şi, de aici, în cea culturală”; 2) C.Rădulescu-Motru, Simion Mehedinţi, P.P. Negulescu, 
Mihai Dragomirescu au devenit, prin „şcolile create”, adevărate „instituţii”; 3) instituţiile 
create de ei au „controlat, academia, învăţământul universitar de cultură generală şi, de 
aici, cel liceal”;4) deci: „personalitatea tutelară” a lui Maiorescu a continuat să domine 
sau să se controleze – prin foştii săi studenţi – academia, învăţământul universitar şi 
liceal, şi asta până în 1940. 

Argumentarea este „şubredă”, mai ales că stă sub termenul de maiorescianism. Nu e 
deloc clar de ce ar fi izbândă a maiorescianismului faptul că personalităţile alese de el  s-au 
impus în viaţa universitară românească şi în cea culturală. Este, desigur, adevărat că numele 
invocate au dat strălucire învăţământului românesc. Motru în psihologie, şi, într-un fel, în 
metodologie, teoria cunoştinţei şi logică; P.P. Negulescu, după cum am spus mai înainte, 
în istoria filosofiei,  Mehedinţi,  în geografie,  Dragomirescu, în estetică  şi  teorie literară.  

 
 

2 Z. Omea, Titu Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni, Editura Minerva, Bucureşti, 
1978, p. XXI. 
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Dar, faptul „alegerii” lor de către Maiorescu nu spune nimic despre ce s-a întâmplat cu 
fiecare, în domeniul ilustrat. „Alegerea” nu este maiorescianism, ci se putea vorbi doar de 
faptul că profesorul a ştiut să descopere talentele, ceea ce nu înseamnă că am fi avut, aici, 
un …ism, maiorescianism. Când vorbim de cuvinte terminate în sufixul ism, ne 
reprezentăm un curent. Or, nici vorbă de aşa ceva în cazul de faţă. 

Apoi, după câte ştim, Motru a creat o filosofie originală, însă nu a ajuns – nu 
explicăm acum de ce – să creeze o şcoală filosofică, nici una în psihologie, deşi în acest 
domeniu a avut colaboratori străluciţi. P.P. Negulescu, la rându-i, n-a adunat în jurul său, 
elevi care să fi alcătuit o şcoală ca atare. Exemplele pot continua. Se înţelege, cred, că nici 
unul dintre ei n-a devenit o instituţie, decât dacă acordăm termenului conotaţii forţate, 
sensuri metaforice. Se poate zice, despre Motru că a fost o instituţie în sensul culturii sale, 
al varietăţii cursurilor predate – estetica, istoria filosofiei etc. Dar aceasta, fireşte că în 
sens metaforic. 

Şcoală, repet, nu i-a fost dat nici unuia să creeze, deşi nu le-au lipsit cunoştinţele 
care să le fi permis, cu folos pentru cultura română, un asemenea fenomen care altora, 
cum se ştie, nu le-a lipsit. 

Că „instituţiile” create de ei ar fi controlat academia şi toate celelalte puse după 
academie e pur şi simplu frumos zis, numai că de nu ocolim stările reale, zisa trece  ca o 
dorinţă nobilă a exegetului. Nici unul dintre cei menţionaţi n-a controlat academia, 
învăţământul universitar şi liceal. Deşi Negulescu avea să fie (1921/22) ministru al 
învăţământului, Motru preşedinte al Academiei Române (1938-1940) etc. A controla are, 
sensuri precise. Să controlezi academia şi învăţământul înseamnă să ai la dispoziţie forţe 
care să-ţi permită un asemenea act. Ori, ei n-au dispus de mijloace de control. Au rămas 
universitari, unii au condus reviste influente, ceea ce nu înseamnă că dispuneau de 
instrumente de control al unor mari instituţii. Ei n-au fost instituţii în sensul propriu al 
cuvântului instituţie, ci doar în acela prin care se atribuie unor persoane merite 
excepţionale într-unul sau câteva domenii ale creaţiei. 

Concluzia care spune că, prin elevii săi, instituţii care au controlat etc., Maiorescu 
însuşi ar fi controlat academia, învăţământul, cultura nu se susţine pentru că rezultă din 
premise fără acoperire. Deductiv, da, concluzia e adevărată, dar material ea cade o dată 
cu premisele de la care pleacă. 

 
SUR LE MAIORESCIANISM ET SES GÉNÉRATIONS 

RESUMÉ 

Dans l’histoire de la culture roumaine domine, a partir de le fin de XIX-eme siecle, la 
represention conformement a la quelle, y compris dans l’histoire de la construction philosophique, 
a existait un courant forme sous l’influence de T. Maioresco. C’est a dire, une maiorescianisme. 
Cette representation assez durable est, d’apres le point de vue de l’auteur, une mythe qui a ses 
origines dans le mental culturelle inaugurée par Maioresco lui-même. L’analise sans préjugés, telle 
qui prend comme ses elements les concepts et le idées philosophique de Maioresco et leurs 
relations avec celles de ses élèves demontre que ses eleves n’ont pas etaient maioresciennes. Et ça, 
en depit de leur certe admiration pour leur professeur. 
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EXPUNEREA ISTORIEI FILOSOFIEI ÎNTRE CERCETARE  
ŞI INTERPRETARE 

 
 

Ioan N. ROŞCA 
 
 
 

În consideraţiile care urmează plec de la faptul  că istoricul filosofiei are de 
îndeplinit  trei sarcini de bază: cercetarea istoriografică, expunerea şi interpretarea 
obiectului său. Am în vedere, de asemenea, faptul că acest obiect îl constituie, în 
principal, nu o problemă filosofică sau alta, abordabile într-un articol sau studiu, ci                        
un anumit sistem filosofic, sau o anumită etapă filosofică, ori chiar  procesul istori-                       
co-filosofic în ansamblul său, care nu pot fi tratate integral decât monografic. 

Fiecare din obiectivele amintite se realizează potrivit anumitor reguli, unei metode.  
De regulă, istoricii filosofiei disting între metoda de cercetare şi metoda de 

expunere. 
În ce priveşte metoda de cercetare, se consideră, în mod îndreptăţit, că este 

esenţialmente istorică, în sensul că pleacă de la „fapte”, de la lucrările filosofilor, 
analizându-le în detaliu şi în succesiunea lor cronologică. Totodată, se adaugă că procesul 
cercetării implică şi analiza logică, în sensul că din lucrările examinate se degajă 
problemele şi ideile esenţiale, precum şi conexiunile problematice şi ideatice. După cum 
s-a remarcat, „numai o istorie esenţială (esenţializantă), o istorie-filosofică a filosofiei este 
a filosofiei ca sistem şi în vederea sistemului ei în continuă devenire”.1 1 Mai cuprinzător, 
avându-se în vedere ambele dimensiuni ale cercetării istorico-filosofice, s-a spus şi că  
„istoria filosofiei este o  disciplină istorică şi teoretică în acelaşi timp”2, istorică prin 
faptul că studiază întruchipări istorice ale filosofiei, şi teoretică prin faptul că aceste 
configuraţii aparţin filosofiei, sunt filosofice. 

În schimb, despre metoda de expunere se susţine, la fel de justificat, că  este fie  
istorică, întrucât redă o concepţie filosofică în succesiunea cronologică a problemelor şi 
ideilor ei constitutive, de la o lucrare la alta, sau o întreagă etapă de gândire prin 
prezentarea succesivă a concepţiilor componente, fie logică, prin prezentarea  structurilor 
tematice şi ideatice ale unei filosofii sau ale unei întregi etape filosofice. 

Ambele metode de expunere fiind utilizabile, alegerea uneia sau alteia dintre ele va 
depinde de felul în care cercetătorul concepe filosofia şi, mai ales, de scopul urmărit. 

Expunerea istorică se impune în cazul în care istoricul filosofiei consideră că orice 
concepţie filosofică este asemenea unui organism viu, care se naşte într-un anumit mediu  
cultural şi social şi  cunoaşte o evoluţie pe tot parcursul activităţii filosofului, dimpreună 
cu mediul său socio-cultural, iar scopul urmărit de istoric este acela de a reda orice 
concepţie  în dinamica şi în multiplele ei conexiuni concret-istorice. 

 
1 Gheorghe Vlăduţescu, Bufniţa Minervei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, p. 37. 
2 Viorel Colţescu, Filosofia şi istoria ei, Timişoara, Editura de Vest, 1966, p. 17. 
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Expunerea logică este însă mai adecvată decât prezentarea cronologică dacă avem 
în vedere atât conceptul de filosofie ca sistem de discipline, de teme şi idei, cât şi scopul 
de a oferi elemente viabile pentru actualul orizont filosofic. 

Deşi fiecare modalitate de expunere îşi are motivele sale justificative, consider 
totuşi că expunerea logică are motive mai puternice sau, cel puţin, care pot fi invocate 
mai frecvent şi că prezintă mai multe avantaje decât metoda istorică. 

Mai întâi, voi nuanţa însă întrucâtva metoda expunerii logice. Mai  exact, am în 
vedere o metoda de expunere prioritar logică, în care perspectiva logică îşi subsumează 
modalitatea istorică. Concret, optez pentru  reconstituirea unei filosofii sau a unei etape 
filosofice în temele şi problemele lor specifice şi în conexiunea logică a acestora şi pentru 
redarea ideilor de principiu şi a soluţiilor, din cadrul fiecărei arii tematice şi problematice, 
în evoluţia lor de la o lucrare la alta ale aceluiaşi autor sau, respectiv,  de la o concepţie 
filosofică la alta. 

Amintita  metodă de  expunere nu este nouă, ea fiind de inspiraţie hegeliană şi 
practicată la noi îndeosebi în perioada interbelică, dar nu în stare pură, ci îmbinată cu 
expunerea istorică. Logic, s-a realizat o expunere tematizată, pe domenii, iar istoric, în 
cadrul fiecărui domeniu, diferitele concepţii filosofice au fost redate în succesiune istorică 
şi mai mult independent unele faţă de altele decât în conexiune. Aşa au procedat, de 
exemplu,  P.P. Negulescu în lucrările sale publicate postum Problema cunoaşterii (1969) 
şi Istoria filosofiei moderne.Problema ontologică (1972),  sau N. Bagdasar în Istoria  
filosofiei  româneşti (1940)  şi  Filosofia  contemporană  a istoriei (1930). În cele mai 
multe lucrări româneşti din ultimele decenii s-a procedat mai curând invers, la o expunere 
istorică, pe autori, îmbinată însă cu o expunere logică, prin selectarea, la fiecare autor, a 
unora din temele şi ideile lor principale. Exemple elocvente în acest sens sunt lucrările de 
istoria filosofiei europene antice datorate lui Gheorghe Vlăduţescu, şi anume Filosofia în 
Grecia veche (1984), Filosofia în Roma antică (1991) şi Introducere în istoria filosofiei 
medievale (1973), şi cele realizate de Gh. Al. Cazan, între care Introducere în filosofie.                  
I. Filosofia antică (1994), Introducere în filosofie. Filosofia medievală şi modernă 
(1996), Filosofia românească de la Zalmoxis la Titu Maiorescu (2001), cea mai 
temeinică sinteză asupra filosofiei româneşti premaioresciene, precum  şi Scufundarea în 
adâncuri. Filosofia lui Titu Maiorescu (2002).  În acest interval, deşi în mai mică măsură, 
s-a folosit însă şi expunerea prioritar logică. Printre cei care s-au distins în această 
privinţă sunt de menţionat Alexandru Boboc cu cartea sa Confruntări de idei în filosofia 
contemporană (1983), Gheorghe Vlăduţescu cu Introducere în istoria filosofiei 
Orientului antic (1980) şi regretatul nostru coleg şi prieten Viorel Colţescu cu lucrările 
Filosofia şi istoria ei (1996) şi Immanuel Kant. O introducere în filosofia critică (1999).  
La rândul meu, am aplicat maniera prioritar logică în lucrarea Filosofie antică, 
medievală, renascentistă (1995), în monografia De la mythos la logos (1997), consacrată 
analizei principalelor teme ale filosofiei presocratice, în cartea Specificul filosofiei 
franceze: Maurice Merleau-Ponty (2001), o prezentare monografică, în principalele sale 
teme, a concepţiei celui mai important filosof fenomenolog francez, şi, recent, într-o 
Introducere în filosofie (2002), de înţelegere a filosofiei ca totalitate a concepţiilor 
filosofice şi, deci, de redare a istoriei filosofiei pe etape şi pe temele majore, repetabile de 
la o etapă la alta. 
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Revenind la motivele care impun o anumită modalitate de expunere, iată de ce 
consider că  motivele expunerii logice sunt mai tari şi, ca urmare, prioritare, subsumân-
du-le oarecum pe cele ale unei expuneri istorice.  

În ce priveşte specificul filosofiei, oricâte variaţii ar comporta filosofia unui 
gânditor, aceasta  presupune un ansamblu coerent şi relativ constant de probleme şi idei 
care se degajă din toate lucrările autorului respectiv, iar gândirea filosofică a unei întregi 
etape se constituie nu ca simplă succesiune, ci ca unitate organică, tematică şi ideatică, a 
tuturor concepţiilor componente, ceea ce impune o prezentare logică, tematizată.  

Cât priveşte scopul cercetării, chiar şi atunci când se urmăreşte redarea unei 
concepţii în istoricitatea ei integrată în epoca sa cultural-istorică în vederea  mai bunei 
înţelegeri a acelei epoci, indirect şi implicit se vizează şi  valorizarea acelei concepţii în 
vederea lărgirii şi adâncirii actualului orizont filosofic. Acest ultim scop trece pe prim 
plan mai ales atunci când se analizează nu o singură concepţie filosofică, privită în 
orizontul ei singular, ci o întreagă etapă a istoriei filosofiei sau chiar procesul istori-                      
co-filosofic în ansamblul său, altfel spus, în cazul în care orice concepţie filosofică este 
considerată numai ca un „moment” al istoriei filosofiei. În acest caz, aşa cum observa                       
Ion Petrovici despre filosofia kantiană, „la cursul de istoria filosofiei, expunerea doctrinei 
lui Kant – ca a oricărui alt cugetător – face parte dintr-un ansamblu şi se va raporta cu 
precădere la acele idei care au avut o înrâurire maximă asupra evoluţiei filosofice 
ulterioare, precum şi la acele atitudini ce şi-au păstrat prospeţimea chiar în atmosfera 
actualităţii.”3 Aşadar, un curs şi, prin extensiune, o lucrare de istoria filosofiei urmăresc 
mai ales semnificaţiile actuale ale concepţiilor filosofice, ceea ce înseamnă că acest scop 
îl subsumează pe cel al valorizării în vederea relevării importanţei cultural-istorice.  

Or,  dacă scopul contemporaneizării devine principalul ţel al cercetării istori-                     
co-filosofice,  atunci  expunerea  logică este incomparabil mai fructuoasă decât cea 
istorică. Într-adevăr, gândirea filosofică actuală trece printr-un marcat proces de 
diferenţiere, de aprofundare a domeniilor deja clasicizate şi de cristalizare a unor noi 
domenii de cercetare şi, deci, are nevoie ca achiziţiile anterioare pe care se sprijină să fie 
reconstituite şi incluse în  ariile distincte ale reflecţiei filosofice. În plus, pentru orizontul 
filosofic contemporan prezintă importanţă problemele şi ideile viabile, pe care le relevă 
expunerea logică, iar nu conotaţiile lor concret-istorice. 

Expunerea logică este preferabilă nu numai întrucât este mai adecvată specificului 
filosofiei şi scopului de a valoriza istoria filosofiei pentru actualul orizont filosofic, ci şi 
pentru că este mai avantajoasă pentru realizarea celorlalte sarcini urmărite de orice 
istoric: cercetarea şi interpretarea procesului istorico-filosofic. 

 În ce priveşte cercetarea filosofiei, care, prin natura ei, este preponderent istorică, 
modalitatea expunerii tematizate are meritul de a-i spori valenţele logice.    

 În primul rând, expunerea tematizată  permite în mai mare măsură decât altele să 
se identifice temele şi problemele prezente într-o concepţie filosofică sau la nivelul unei 
întregi etape de gândire tocmai pentru că aceste teme şi probleme vor constitui, de la 
început, obiectivul de urmărit. Într-adevăr, mai uşor găseşti ceva atunci când ştii ceea ce 

 
3 Ion Petrovici, Douăsprezece prelegeri universitare despre Kant, Iaşi, Editura 

Agora, 1994, p. 11. 
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cauţi, decât în cazul în care nu ştii. În fond, ştii că urmăreşti temele şi problemele 
filosofiei aşa cum s-au cristalizat ele în decursul gândirii filosofice. Ele se degajă tot din 
cercetările istorico-filosofice, dar, pe măsură ce sunt descoperite, constituie o grilă pentru 
alte investigaţii. 

De regulă, grila tematică prin care istoricul filosofiei îşi filtrează obiectul său este 
constituită de structura tematică a ceea ce se cheamă philosophia perenis. El cercetează 
modul în care philosophia perenis se concretizează atât tematic, cât şi ideatic într-o anumită 
concepţie filosofică sau în cele care aparţin unei întregi etape de gândire. În acest ultim caz, 
formula filosofie antică, sau medievală, sau modernă, sau contemporană este preferabilă 
celei de istoria filosofiei antice, sau medievale etc. tocmai pentru a marca şi terminologic 
faptul că perspectiva istorico-filosofică nu este una istoristă, ci este una esenţialmente 
logică, recompunând, de fapt, filosofia într-una din concretizările sale istorice.  

Dat fiind faptul că, filosofic, maxima diversitate tematică aparţine prezentului, 
rezultă că istoricul filosofiei se va  raporta la trecut mai ales din perspectiva prezentului. 
Or, din această perspectivă, este probabil, dacă nu chiar sigur, că el va  reuşi să descopere 
în filosofiile trecutului unele motive tematice şi ideatice care, fie şi embrionare, le 
anticipează pe cele prezente şi pe care nu le-ar fi sesizat în lipsa unei grile tematice 
contemporane. 

Aşadar, prin prisma tematică şi ideatică prin care se raportează la concepţiile 
analizate, istoricul filosofiei, chiar şi al celei antice, pleacă  de la  cunoaşterea 
problemelor şi ideilor specifice filosofiei în genere, ca sistem, inclusiv a celor 
caracteristice prezentului filosofic. În consecinţă, istoria filosofiei este o ramură a 
filosofiei la fel de profundă ca şi celelalte, începând cu ontologia şi epistemologia ca 
ramuri generale şi continuând cu cele aplicative, fără de care nici nu s-ar putea constitui.  

Mai mult, întrucât studiază probleme perene şi idei paradigmatice, istoria filosofiei 
exercită o influenţă inversă  şi constituie un temei de neînlocuit  al ontologiei, sau al 
epistemologiei, sau al celorlalte  ramuri filosofice în configuraţia lor actuală. În acest 
sens, profesorul universitar clujean Vasile Muscă, cunoscut istoric al filosofiei antice, 
afirma: „Istoria filosofiei rămâne şi astăzi, în continuare, disciplina filosofică de bază, 
oferind pe mai departe fundamentul ultim pe care se clădeşte întreg ansamblul 
filosofiei.”4 Voi adăuga însă că, după aprecierea mea, istoria filosofiei constituie un 
fundament pentru celelalte discipline filosofice nu numai prin problemele ei perene, ci şi 
prin conţinuturile de idei care străbat secolele, căci, aşa cum preciza şi filosoful Lucian 
Blaga, orice problemă se distinge atât printr-o arie, cât şi printr-o zare interioară, 
„întotdeauna într-un mare grad indeterminată”5, adică prin anumite idei de maximă 
generalitate (categorii), implicate de întrebările filosofiei, în măsura în care „totdeauna în 
punerea unei probleme se anticipează întrucâtva asupra soluţiei ce i se va da.”6  

 În al doilea rând, modalitatea prezentării tematizate influenţează benefic procesul 
cercetării filosofice şi prin faptul că permite să se deceleze mai cuprinzător atât 
continuităţile, cât şi discontinuităţile, atât ideile  repetabile, cât şi sporul de idei într-un 

 
4 Vasile Muscă, Filosofia ca istoria filosofiei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 6. 
5 Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică, Craiova, Editura Facla, 1974, p. 68. 
6 Ibidem, p. 63. 
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domeniu tematic sau altul, de la o lucrare filosofică la alta ale aceluiaşi autor, sau, în 
cazul unor autori diferiţi, de la o  concepţie filosofică la alta, căci tema fixată te 
constrânge să nu pierzi din vedere nici una din ideile care i se circumscriu.  

Dimpotrivă, în expunerea istorică, tocmai pentru că urmăreşti să redai toate 
problemele şi ideile, şi pe cele principale şi pe cele secundare, în succesiunea lor şi cu  
eventualele lor variaţii, se întâmplă să nu le reţii pe toate, între care chiar pe unele din cele 
esenţiale. În consecinţă, expunerea tematizată este mai adecvată decât modalităţile  care 
recompun  concepţia de ansamblu a unui filosof prin simpla însumare a lucrărilor sale, 
sau care prezintă o întreagă etapă de gândire prin simpla adiţiune a concepţiilor aşa cum 
s-au înseriat ele cronologic. Fidelitatea istoristă a cercetării şi expunerii poate oferi 
numeroase detalii, ajungând, la limită, chiar la reproducerea unei opere prin citate 
abundente şi explicitarea acestora, dar în detrimentul reconstituirii structurii ei teoretice. 

În ce priveşte interpretarea filosofiei, modalitatea expunerii tematizate permite, 
într-o măsură incomparabil mai mare decât expunerea istorică, stabilirea  specificului şi  
noutăţii unei anumite filosofii în raport cu altele,  explicarea  acestui specific şi noutăţi  şi  
analiza acelei filosofii din perspectiva altei orientări filosofice, actuale, de exemplu, din 
perspectivă analitică, structuralistă, fenomenologică etc. 

Expunerea logică ajută în mai mare măsură decât cea cronologică la stabilirea 
specificului şi noutăţii unei filosofii sau a unei etape filosofice prin compararea lor cu 
altele,  prin faptul că favorizează nu numai analiza logică intrinsecă a concepţiei sau a 
etapei respective, ci şi analiza comparativă cu unele concepţii sincrone ori învecinate în  
timp sau, respectiv, cu alte etape de gândire apropiate. Desigur, hermeneutul poate să 
compare şi concepţii sau etape de gândire îndepărtate în timp, dar numai cu grija de a nu 
sacrifica specificul fiecărei maniere de a gândi şi de a argumenta, care, necesarmente, 
poartă pecete istorică.  

Aceeaşi metodă a expunerii logice permite apoi şi explicarea unei concepţii atât 
prin premisele sale spirituale, îndeosebi prin cele ştiinţifice, cât şi  prin cele de ordin 
social, căci explicarea vizează problemele şi  ideile principale, pe care le evidenţiază 
tocmai expunerea logică, iar nu ideile derivate, secundare sau chiar accidentale, pe care le 
urmăreşte cu asiduitate expunerea istoristă. 

În fine, expunerea logică, sistematizată, tematizată, este indispensabilă şi 
interpretării din perspectiva uneia sau alteia din orientările contemporane, pentru că 
această interpretare presupune tocmai „reducerea” prealabilă a concepţiei interpretate la 
temele, problemele şi ideile ei majore şi la conexiunile dintre ele. 

În această privinţă, mi se pare important de precizat că interpretarea  unui sistem 
filosofic prin prisma altuia, radical diferit, nu înseamnă asimilarea primului, a 
interpretatului, de către cel din urmă, de către interpretant, ci constituie maniera specifică 
în care acesta din urmă se raportează la cel dintâi, ca şi, de altfel, la oricare altă concepţie. 
De exemplu, interpretarea filosofiei hegeliene din perspectivă existenţialistă sau în 
manieră structuralistă nu trebuie să-l transforme pe Hegel într-un existenţialist sau într-un 
structuralist avant la lettre. 

Dimpotrivă, o interpretare asimilatorie este una forţată, deformatoare, care nu 
respectă şi nu reconstituie filosofia analizată în orizontul ei singular şi ireductibil. Într-o 
asemenea interpretare se vor căuta mereu „apropieri” de filosofia propusă ca model, 
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,,elemente” similare sau chiar identice, deseori artificializate, dacă nu chiar introduse 
artificial, în loc să se identifice problemele reale şi să se analizeze soluţiile şi argumentele 
oferite de înşişi filosofii interpretaţi. Astfel, într-o asemenea reconstrucţie actuală a unui 
domeniu filosofic oarecare sau într-un tratat  de filosofie defilează o mulţime de mari 
filosofi, de la Platon la Heidegger, dar nu reuşim să recunoaştem pe nici unul din ei prin 
ceea ce li se atribuie în raport cu ceea ce afirmă expres gânditorii respectivi sau cu ceea ce 
rezultă în mod licit din spusele lor.    

Consideraţiile anterioare despre expunerea filosofiei privesc mai mult lucrările de 
cercetare şi mai puţin manualele sau modalităţile de predare sau de seminarizare a istoriei 
filosofiei, deşi expunerile tematizate pot fi integrate şi în procesul didactic. Desigur, 
seminariile nu se pot desfăşura  decât prin parcurgerea succesivă a unor lucrări – şi acelea 
în mod fragmentar – şi anume, de regulă, în ordinea istorică a apariţiei lor. În schimb, 
sunt convins că un curs general de filosofie din perspectivă istorico-filosofică sau un 
manual corespunzător nu pot fi expuse într-un mod optim altfel decât potrivit metodei 
logice, prin selectarea marilor probleme ale fiecărei etape de gândire şi prin redarea 
evoluţiei ideilor în fiecare problemă în parte. Dar chiar şi un curs despre o anumită etapă 
filosofică poate fi  expus verbal sau scris nu prin trecerea în revistă a  unor concepţii aşa 
cum s-au succedat ele în timp, ci prin redarea marilor teme ale etapei respective şi a 
istoriei ideilor din aria fiecărei teme în parte.     

 
L’ÉXPOSITION DE LA PHILOSOPHIE ENTRE LA RECHERCHE 

ET L’INTERPRÉTATION 
 

RÉSUMÉ 

L’auteur analise la manière logique de présenter l'histoire de la philosophie. À son avis, la 
méthode logique présente les problèmes et les idées majeures d’une concéption ou d’une étape de 
la pensée philosophique dans leur structure et cohérence logiques, tandis que la méthode historique 
poursuivit, dans leur succéssion historique, tous les problèmes et toutes les idées, y compris les 
détails plus ou moins significatifs, les répétitions etc. 

L’auteur considère que la méthode logique est plus propre que celle historique ayant en vue 
le spécifique de la philosophie d’avoir, régulièrement, un caractère systématique et le but de 
l’histoire de la philosophie d’offrir des élèments viables aux diverses disciplines philosophiques 
contemporaines. 

Davantage, la manière logique sert aussi au procès de recherche de l’histoire de la 
philosophie par le fait que multiplie les élèments logiques de cette recherche et à l’interprétation 
des conceptions analisées par le fait que releve les problèmes et les idées principales qui seront 
interprétées par la comparaison avec leur prémisses socio-culturelles ou avec d’autres conceptions 
philosophiques.       
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FILOSOFIE ŞI FILOSOFIA ISTORIEI LA R. G. COLLINGWOOD 
 
 

Pamfil NICHIŢELEA 
 
 
 

În dezbaterile asupra operei lui R. G. Collingwood, problematica filosofiei istoriei 
constituie, dacă nu „sectorul principal”, în orice caz, sectorul lui cel mai agitat. Evident, 
explicaţia fenomenului nu constă exclusiv în însemnătatea sau originalitatea concepţiei 
acestui filosof; vedem aici şi o reflectare a însăşi situaţiei filosofiei istoriei aflată în plin 
proces de constituire ca un domeniu autonom de gândire. 

Într-adevăr, la peste două secole de când Voltaire, în celebrul Essai sur le moeurs 
et l’esprit des nations (1796) a lansat, cu prestigiul său, termenul de filosofie a istoriei, 
această disciplină – născută la intersecţia şi din întrepătrunderea filosofiei cu istoria – 
continuă să lupte pentru a-şi delimita obiectul, pentru a-şi găsi metodele proprii şi pentru 
a-şi cuceri o recunoaştere a legitimităţii şi utilităţii ei. În operele lui Vico, Herder, Kant, 
Hegel, Comte, Spengler pot fi găsite aproape toate argumentele în favoarea unei filosofii 
a istoriei; în acelea ale lui Schelling, Schopenhauer, Dilthey – aproape toate argumentele 
împotriva ei. 

Încă din perioada timpurie a activităţii sale ştiinţifice, R.G. Collingwood s-a 
implicat în dezbaterile privind filosofia istoriei, urmărind să descifreze, din studiul 
aprofundat asupra gândirii despre istorie, cauzele eşuării tentativelor de până la el de a 
elabora o filosofie a istoriei autentică. El şi-a dat seama, după cum o dovedesc expunerile 
ample făcute într-o suită de eseuri, printre care The Nature and Aims of a Philosphy of 
History (1924-1925), The Theory of Historical Cycles (1927), The Philosophy of History 
(1930) şi altele, că slăbiciunea esenţială a încercărilor precursorilor constase în caracterul 
lor speculativ. Pe bună dreptate, Collingwood a supus criticii concepţia teologică care a 
redus filosofia istoriei la „o descifrare a unui plan care a fost el însuşi elaborat în afara 
procesului istoric”1.  

De asemenea, în repetate rânduri, Collingwood a demonstrat inconsistenţa 
încercărilor gânditorilor pozitivişti de a ştiinţificiza istoria prin aplicarea arbitrară a 
metodelor valabile în alte domenii ale realităţii sau de a confecţiona pretinse ,,legi 
naturale” care nu-şi găseau nici un corespondent în procesul istoric real. Filosoful englez 
respinge „spiritul absolut” al lui Hegel, dar îmbrăţişează multe dintre ideile acestuia, 
încât este adesea considerat, ca şi Croce, un „neohegelian”; combate marxismul, 
negându-i, la un moment dat, însăşi calitatea de filosofie, dar are cuvinte de apreciere la 
adresa lui K. Marx; critică subiectivismul lui Berkeley şi aşa-zisa „şcoală a analizei 
logice”, dar nu ezită, când este cazul, să-şi sprijine argumentele pe aceste concepţii.  

 
1 R. G. Collingwood, Essays in The Philosphy of History, New York-Toronto-

London-Sidney, University of Texas Press, 1966, p. 36. 
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În polemica lui Collingwood atât cu predecesorii, cât şi cu contemporanii săi, unde 
face o adevărată risipă de erudiţie şi idei originale, se conturează concepţia proprie în 
domeniul filosofiei istoriei; în eseul Croce in Philosophy of History – teza că interrelaţia 
dintre filosofie şi istorie nu poate justifica identificarea lor; în Are History and Science 
Different Kinds of Knowledge? – ideea că istoria este o ştiinţă, deşi prezintă o serie de 
trăsături specifice; în The Limits of Historical Knowledge – afirmarea hotărâtă a 
posibilităţii cunoaşterii istorice; în The Philosophy of History – prima schiţă dezvoltată 
care prefigurează The Idea of History de mai târziu, care reprezintă un punct de vedere 
ultim şi imaginea cea mai completă despre filosofia istoriei la Collingwood. 

Filosofia istoriei constituie, în fond, o aplicare a filosofiei la domeniul istoriei sau, 
în terminologia folosită de Collingwood, ea este o ştiinţă filosofică specială.  

Nu orice generalizare poate fi considerată, desigur, filosofie, şi nu tot ceea ce există 
în realitate poate deveni obiect al filosofiei. Collingwood a atras atenţia asupra 
vulgarizării ideii de filosofie prin tentativele de a se constitui tot felul de filosofii 
particulare. „Filosofia a ceva, este o expresie legitimă - scrie el - numai când acel ceva nu 
este doar fragmentul unei lumi, ci este un aspect al lumii ca totalitate – o caracteristică 
necesară şi universală a lucrurilor”2.  

Concepţia lui Collingwood despre filosofie se întemeiază pe experienţa sa de om 
de ştiinţă şi pe o clasificare proprie a acestora. După Collingwood, ştiinţele pot fi 
clasificate în două mari categorii: ştiinţe de gradul I, în care el include astronomia, 
biologia, psihologia şi altele similare; ştiinţe de gradul II, printre care filosofia, logica, 
teoria ştiinţei, etc. Primele sunt specii deosebite ale gândirii care studiază specii deosebite 
ale obiectului; ultimele sunt specii deosebite ale gândirii care studiază gândirea în 
corelaţie cu obiectul ei. Ca urmare, consideră Collingwood, „filosofia este reflectivă. 
Mintea care filosofează nu gândeşte niciodată doar despre obiect, ci întotdeauna, gândind 
despre un obiect, gândeşte despre propria idee privitoare la acest obiect”3. De aceea 
„filosofia nu s-a interesat niciodată de gândire în sine; ea s-a interesat întotdeauna de 
relaţia acesteia cu obiectul ei, şi deci s-a interesat exact în aceeaşi măsură de obiectul ei, 
ca şi de gândire”4. În concluzie, „filosofia nu poate separa studiul cunoscătorului de 
studiul a ceea ce este cunoscut. Această imposibilitate decurge în mod direct din ideea de 
filosofie ca gândire de la doilea grad”5.  

Din perspectiva unei asemenea concepţii despre filosofie, a demonstra posibilitatea 
unei filosofii a istoriei înseamnă, în primul rând, potrivit opiniei lui Collingwood, a 
demonstra că istoria satisface condiţiile necesare pentru a fi obiect al unei ştiinţe 
filosofice speciale, sau, cu alte cuvinte, că ea constituie o caracteristică universală şi 
necesară a lumii privită în totalitatea ei ca unitate. Nu vom reţine acum demonstraţiile 
complicate făcute de Collingwood în această direcţie. Mai importantă este, credem, 
încheierea la care el a ajuns: două sunt condiţiile pe care istoria le satisface pentru a 
constitui obiect al unei ştiinţe filosofice: istoricitatea şi capacitatea ei de a fi o formă de 

 
2 R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford, University Press, 1946, p. 122. 
3 Ibidem, p. 1. 
4 Ibidem, p. 2. 
5 Ibidem, p. 3. 
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cunoaştere. „Istoria, apreciază filosoful englez, este studiul trecutului; a fi istoric 
înseamnă a cunoaşte cum au ajuns lucrurile să fie ceea ce sunt. Dar totul are un trecut; 
totul a ajuns, într-un fel sau altul, să fie ce este şi, deci, aspectul istoric al lucrurilor este 
un aspect universal şi necesar al lor. Decurge, de asemenea, că sarcina unei filosofii a 
istoriei este de a descoperi trăsăturile esenţiale ale acestei forme a cunoaşterii”6. 

Între filosofie şi filosofia istoriei există, deci, un raport ca de la gen la specie. 
Filosofia istoriei nu poate fi dispersată în teoria generală a cunoaşterii, pentru că 
dezvoltarea gândirii istorice a atins un asemenea grad şi a luat o asemenea amploare încât 
problematica ei nu-şi poate găsi soluţionarea în cadrul altor forme de gândire care 
constituie, ele însele, obiect al reflectării filosofice. Cu deplin temei, Collingwood 
demonstrează nu numai posibilitatea unei filosofii a istoriei ci şi necesitatea acesteia, ca 
un „corp al gândirii organizat potrivit propriilor sale legi şi recunoscut ca formând un 
domeniu special de studiu”7.  

Aşadar, după Collingwood, obiectul filosofiei istoriei îl reprezintă studiul gândirii 
şi cunoaşterii istorice. „Dacă poate să fie o filosofie a istoriei, conchide el, aceasta poate 
să fie numai o reflectare filosofică asupra efortului istoricului de a ajunge la adevăr, nu 
asupra unui adevăr care nu a fost obţinut. Filosofia istoriei este, deci, studiul gândirii 
istorice; nu numai analiza psihologică a procedeului său mintal, ci şi analiza idealului pe 
care ea şi-l pune în faţă”8.  

 
a. Filosofia istoriei şi ştiinţa istoriei 

În mai mare măsură, însă, decât raportul filosofie - filosofie a istoriei l-a preocupat 
pe R.G. Collingwood raportul dintre filosofia istoriei şi ştiinţa istoriei. Implicaţiile pe 
diverse planuri ale acestui raport sunt evidente. În primul rând, dificultăţile cele mai 
serioase privind delimitarea obiectului filosofiei istoriei nu se ivesc înlăuntrul corpului 
filosofiei însăşi, ci tocmai în sfera interferentă filosofie - istorie. Pentru că în timp ce 
diversele ramuri ale filosofiei studiază diverse compartimente ale lumii, cu graniţe mai 
mult sau mai puţin riguros trasate, filosofia istoriei şi ştiinţa istoriei îşi trag seva şi 
prelucrează, în fond, chiar dacă sub raporturi diferite, aceeaşi lume a istoricităţii, ca 
trăsătură universală şi necesară a lumii în unicitatea ei. Ce sarcini revin filosofului istoriei 
şi ce sarcini istoricului? Concepţiile vehiculate de o serie de filosofi ai istoriei dovedesc, 
în fapt, că întrebarea poate primi răspunsuri care implică fie suprapunerea acestor sarcini, 
fie substituirea muncii filosofului în locul muncii istoricului, fie crearea unei rupturi între 
cele două activităţi. Cercetarea gândirii filosofice oferă exemple concludente în toate 
sensurile. În al doilea rând, valoarea însăşi a filosofiei istoriei depinde substanţial de 
raporturile ei cu istoria, în ambele înţelesuri ale cuvântului: de procesualitate obiectivă şi 
de cercetare ştiinţifică a acestei procesualităţi. Ruperea de istorie duce la sterilitate, 
substituirea, la pierderea calităţii de filosofie. Nu este întâmplător că numeroşi istorici 
privesc cu o considerabilă doză de neîncredere utilizarea eforturilor depuse pentru 

 
6 Ibidem, p. 124. 
7 Idem. 
8 R. G. Collingwood, Essays in The Philosphy of History, New York-Toronto-

London-Sidney, University of Texas Press, 1966, p. 44. 
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dezvoltarea filosofiei istoriei considerându-le, în cel mai bun caz, o treabă care nu-i 
priveşte. Scepticismul acestor istorici nu este, desigur, întemeiat, dar nimeni n-ar putea 
afirma că în lumina prea multelor speculaţii teoretice care le-au fost servite drept 
„filosofie a istoriei” acest scepticism nu ar fi, în parte, scuzabil.  

Deopotrivă filosof şi istoric, R. G. Collingwood a realizat mai profund decât mulţi 
alţi gânditori mecanismul interrelaţiilor obiectelor celor două ştiinţe. El a respins ca 
absurde, de pildă – şi poate că istoricul îşi pleda în acel moment propria-i cauză –, 
tentativele de a reduce munca istoricului la simpla culegere şi determinare a faptelor, 
sarcina generalizării şi interpretării lor urmând să fie îndeplinită de filosof. „Determinarea 
faptelor şi folosirea lor ca material pentru generalizări – susţine Collingwood – nu sunt 
două activităţi separate şi independente, una istorie şi cealaltă filosofie a istoriei; ele sunt 
două elemente care se cuplează şi interacţionează în istorie însăşi. Printr-o atenţie 
adecvată acordată propriului său element de generalizare, istoria devine ştiinţifică; pe 
când prin încercarea de a separa cele două elemente şi de a da unul istoricului şi pe 
celălalt omului de ştiinţă, obţinem o istorie care este scandalos de neştiinţifică şi o ştiinţă 
(care se poate numi filosofie dacă îi place) care este scandalos de neistorică”9.  

Odată stabilit că obiectul istoriei este „gândire despre gândirea istoricului”, 
Collingwood consideră că lămurirea raporturilor dintre aceasta şi ştiinţa istoriei 
echivalează cu a da răspunsuri la patru întrebări fundamentale: ce este istoria? care este 
obiectul istoriei? în ce constă metoda istoriei? la ce serveşte istoria? Aceasta deoarece 
multora dintre argumentele aduse împotriva filosofiei istoriei trebuie căutate în atacurile 
la care a fost şi continuă să fie supusă istoria însăşi. 

Aserţiunile potrivit cărora istoria şi ştiinţa sunt specii deosebite ale aceluiaşi gen – 
cunoaşterea – se întemeiază, după părerea lui Collingwood, pe teza că istoria ar trebui să 
reprezinte o „cunoaştere a generalului”. De aici au izvorât însă toate confuziile asupra 
naturii istoriei şi ştiinţei, pentru că „oriunde oamenii au clasificat ştiinţa şi istoria ca specii 
deosebite ale cunoaşterii, ei au tins să o degradeze pe una la poziţia unei 
pseudocunoaşteri şi să o înalţe pe cealaltă la rangul de unică cunoaştere autentică”10. 
Practic, aşa cum a demonstrat întreaga experienţă a trecutului, nu s-a putut menţine 
niciodată un echilibru echitabil între cele două specii.  

Pledând cauza istoriei ca ştiinţă autentică, prin nimic inferioară ştiinţelor naturii, 
Collingwood a relevat însemnătatea luării în consideraţie atât a asemănărilor, cât şi a 
deosebirilor dintre istorie şi ştiinţă: „Ele sunt deopotrivă forme ale cunoaşterii, implicând 
observaţia şi gândirea şi necesitând metode tehnice superioare”11. Dar există şi deosebiri 
care fac din istorie o ştiinţă de un gen aparte, specific pe care filosoful englez îl sesizează 
printr-o precizare extrem de importantă. „În ştiinţă, scrie el, faptul individual are 
importanţă numai în măsura în care ilustrează o lege generală. Legea este scopul, faptul 
este modul de atingere a lui. Dacă mărul lui Newton a căzut sau nu, aceasta nu are 
importanţă de  vreme ce noi am înţeles legea gravitaţiei a lui Newton. În istorie, opusul 

 
9 Ibidem p. 36. 
10 Ibidem, pag. 24. 
11 Ibidem, p. 132.  
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este adevărat. Faptul individual este scopul, iar legea generală are importanţă numai în 
măsura în care ne face capabili să determinăm faptul”12.  

Din aceste particularităţi ale istoriei ca ştiinţă rezultă şi raporturile dintre istorie şi 
celelalte ştiinţe sau dintre gândirea istorică şi celelalte forme de gândire.  

 
b. Faptul istoric (teoria interior-exterior) 

Cum era şi firesc, antrenat în dispute cu adversarii ştiinţei istorice şi, totodată, pentru 
a determina natura istoriei, Collingwood a acordat un loc important faptului istoric.  

Într-adevăr, indiferent din ce punct şi sub ce unghi ar privi problematica istoriei, 
orice gânditor este silit, mai devreme sau mai târziu, să coboare până la faptul istoric 
elementar: atât de simplu în aparenţă, dar care vădeşte un mare grad de complexitate 
atunci când se trece de la întrebarea „ce s-a petrecut?” la chestiuni care implică 
investigaţii mai aprofundate: „când s-a petrecut?”, „cum s-a petrecut?”, „ce consecinţe a 
avut?” şi aşa mai departe. Pentru a releva complexitatea faptului istoric, Collingwood 
face o analiză a ceea ce el numeşte, „exteriorul” şi „interiorul” unui eveniment. Definiţia 
acestor termeni este dată în următorii termeni: „Prin exteriorul unui eveniment înţeleg tot 
ceea ce îi aparţine şi poate fi înfăţişat în termenii corpurilor şi ai mişcărilor lor: trecerea 
lui Cezar, însoţit de anumiţi oameni, peste un râu numit Rubicon, la o anumită dată sau 
vărsarea sângelui său în incinta clădirii senatului, la o altă dată. Prin interiorul unui 
eveniment înţeleg acea parte a acestuia care poate să fie înfăţişată numai în termenii 
gândirii: sfidarea de către Cezar a legii republicane sau conflictul în problemele politicii 
constituţionale dintre el şi asasinii săi”13.  

El precizează că, spre deosebire de omul de ştiinţă, istoricul nu studiază niciodată 
evenimente „pure”, adică evenimente care au numai „exterior”, ci evenimente care au un 
„interior” şi un „exterior”, pe care istoricul este obligat să le cerceteze deopotrivă. 
Unitatea exterior-interior a unui eveniment istoric reprezintă, în concepţia lui 
Collingwood, o acţiune, iar a studia o acţiune este sinonim cu a distinge gândirea 
agenţilor care au efectuat-o.  

Aceasta nu înseamnă că toate acţiunile umane pot constitui obiect pentru istorie. 
După Collingwood, deosebirea dintre acţiunile umane istorice şi acţiunile umane                      
non-istorice este uşor de făcut dacă se analizează factorii ce determină acţiunile 
respective. Acţiunile istorice sunt numai acelea în care se exprimă gândirea, iar acţiuni 
non-istorice sunt acelea determinate de „natura animală” a omului. „Astfel, istoricul nu 
este interesat de faptul că oamenii mănâncă, dorm şi fac dragoste, satisfăcându-şi în acest 
chip poftele lor naturale; dar el este interesat în obiceiurile sociale pe care oamenii le 
creează prin gândirea lor ca un cadru înăuntrul căruia aceste pofte îşi găsesc satisfacerea 
în modurile sancţionate de către convenţiune şi moralitate”14.  

Dintre tezele formulate de filosoful englez, patru au stârnit în mod deosebit, şi 
continuă să stârnească, obiecţii aproape unanime: 1) că descoperirea gândirii exprimate 
într-un eveniment istoric ar fi sinonimă cu înţelegerea evenimentului respectiv („După ce 

 
12 Idem. 
13 R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford, University Press, 1946, p. 213. 
14 Ibidem, p. 216-217. 
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istoricul a stabilit faptele, nu mai există nici un proces ulterior de cercetare în direcţia 
cauzelor lor. Când el cunoaşte ce s-a petrecut, cunoaşte de ce s-a petrecut”); 2) că toate 
procesele istorice ar fi procese de acţiuni care au o latură internă ce constă din procese ale 
gândirii („Orice istorie este istoria gândirii”); 3) că istoricul nu s-ar preocupa deloc de 
evenimente ca atare, ci numai de acele evenimente care sunt expresia conştientă a 
gândirii; 4) că sarcina istoricului s-ar reduce la descoperirea gândirii exprimate în 
evenimentele petrecute în trecut, iar această descoperire nu s-ar putea face decât prin 
„reconstituirea” sau „regândirea” experienţei trecute în mintea istoricului. 

Numeroşi gânditori, chiar dintre aceia care înclină să accepte, fie şi numai în parte, 
punctul de vedere al lui Collingwood, i-au reproşat totuşi că prin multe din tezele sale a 
restrâns considerabil, voluntar sau involuntar, domeniul cunoaşterii istorice. Teza potrivit 
căreia istoria se identifică cu istoria gândirii, de exemplu, lasă în afara preocupărilor 
istoricului toate evenimentele care nu sunt de natură intelectuală (un cutremur produs la o 
anumită dată, efectele tirului artileriei asupra zidurilor unei cetăţi duşmane etc.). În mod 
şi mai restrictiv, aserţiunea lui Collingwood că istoricul regândeşte (reconstituie) doar 
„gândirea reflectivă” exclude din câmpul istoric acţiunile pasionale, impulsive, obsesive, 
eronate, sentimentale şi altele similare, precum şi statele, culturile, societăţile, instituţiile 
care, evident „nu gândesc”. Prin toate acestea – susţin criticii respectivi – obiectul istoriei 
este supraintelectualizat, lăsându-se în afara lui evenimentele şi procesele naturale, cele 
determinate psihologic de comportamentul uman, precum şi structura şi dezvoltarea 
instituţiilor. 

Arnold Toynbee, care în multe probleme dă o bună apreciere contribuţiei lui                       
R. G. Collingwood la dezvoltarea filosofiei istoriei, ţine să precizeze însă că ”în viaţa reală, 
gândirea nu se găseşte niciodată despărţită de şuviţele non-intelectuale în frânghia compusă 
a experienţei umane; şi dacă Collingwood are dreptate – şi el are dreptate – să pună în 
vederea istoricului că trebuie să pătrundă în experienţele altor oameni şi să le parcurgă, el 
greşeşte dând indicaţii istoricului să ignore toate celelalte şuviţe de experienţă cu excepţia 
şuviţei intelectuale”15.  De asemenea, Arnold Toynbee demonstrează inconsistenţă tezelor 
autorului lucrării The Idea of History conform cărora sarcina istoricului ar fi să „retrăiască” 
experienţa trecută; o asemenea performanţă nu este posibilă nici ca trăire reală, în ambianţa 
altor locuri şi timpuri istorice, nici ca trăire imaginativă16.  

 
c. Istorie „foarfece - şi - pastă”, istorie „critică” şi istorie „sertar” 

Dezbătând probleme fundamentale ale gândirii istorice, R. G. Collingwood nu 
trece cu vederea problemele privind aspectele teoretice şi metodologice ale istoriei. El 
analizează critic diverse tipuri de cercetare istorică, pe care le numeşte „foarfece – şi – 
pastă”, istorie „critică” şi istorie „sertar”, fiecare dintre acestea constituind faze succesive 
în dezvoltarea gândirii metodologice a istoriei, care au precedat şi, într-un anume sens, au 
pregătit trecerea la concepţia modernă, ştiinţifică a istoriei. Denumirile specifice date 
teoriilor cu care polemizează sugerează deja conţinutul acestora. 

 
15 Arnold Toynbee, A Study of History, vol. IX, London-New York-Toronto, Oxford 

University Press, 1955, p. 737. 
16 Idem. 
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Istoria „foarfece - şi - pastă” a fost expresia gândirii şi metodei istorice din epoca 
lumii greco-romane târzii şi a evului mediu, până în secolul al XVII-lea. A întocmi istoria 
unui eveniment, însemna, în acea epocă, a selecţiona şi tria mărturiile scrise sau orale 
lăsate de diferite autorităţi, sarcina istoricului limitându-se apoi la simpla combinare şi 
rescriere a istoriei evenimentului dat din mărturiile respective. „Istoria construită prin 
extragerea şi combinarea mărturiilor diferitelor autorităţi eu o numesc istorie «foarfece – 
şi – pastă»”17. Abia în secolul al XVII-lea, în mare măsură sub impulsul dezvoltării 
ştiinţelor naturii – consideră Collingwood – istoricii au început să devină conştienţi de 
limitele gândirii din faza anterioară. În aceste condiţii au luat naştere două orientări, care, 
în fond, urmăreau să realizeze depăşirea limitelor istoriei „foarfece – şi – pastă”: prima în 
direcţia examinării sistematice a autorităţilor, pentru a stabili relativa lor credibilitate; a 
doua – în direcţia extinderii bazelor istoriei, prin luarea în consideraţie a surselor 
neliterare (monede, inscripţii, vestigii ale culturii materiale, etc.).  

Prima orientare, arată Collingwood, deşi nu a depăşit limitele istoriei „foarfece – şi 
– pastă”, i-a modificat necontenit caracterul. S-a ajuns la înţelegerea faptului că o 
declaraţie a unui anumit autor nu trebuie niciodată acceptată ca adevăr istoric atâta vreme 
cât verosimilitatea autorului respectiv, în general, şi a declaraţiei respective în special, nu 
au fost cercetate şi dovedite. „Documentul numit în trecut autoritate a căpătat un nou  
statut, exprimat în mod propriu prin denumirea de sursă, cuvânt ce indică doar că el 
conţine o declaraţie, fără implicaţii în privinţa valorii ei. Valoarea este sub judice; şi cel 
care o judecă este istoricul. Aceasta este istoria critică, aşa cum a fost elaborată începând 
din secolul al XVII-lea şi proclamată oficial în secolul al XIX-lea drept apoteoza 
cunoaşterii istorice”18.  

Ca o reacţie împotriva istoriei „foarfece - şi - pastă” şi a neajunsurilor istoriei 
„critice”, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea au apărut primele încercări de a sistematiza 
materialul faptic în mod logic, de a-l aranja potrivit unei concepţii oarecare în anumite 
tipare şi scheme. Vico este reprezentantul cel mai de vază al epocii începuturilor acestor 
istorii „sertare”; Oswald Spengler şi Arnold Toynbee ai crepusculului lor. 

Deşi produse ale unor gânditori străluciţi, aceste istorii „sertare”, apreciază 
Collingwood, n-au putut pune bazele unei istorii ştiinţifice, deoarece au căutat să 
îngrămădească faptele în tipare apriorice şi, totodată, s-au întemeiat pe presupunerea că 
cercetarea de către istorici a faptelor respective fusese, în prealabil, încheiată. 

Spaţiul larg acordat de R. G. Collingwood problematicii evoluţiei gândirii şi ştiinţei 
istorice îşi găseşte explicaţia, îndeosebi, în faptul că istoriografia din primele decenii ale 
secolului nostru şi, cu precădere, sistemul de învăţământ rămăseseră tributare în mare 
măsură concepţiilor, metodelor şi practicilor proprii etapelor trecute denumite ironic de 
către filosoful englez „foarfece - şi - pastă”, „critică” şi „sertar”. El polemiza nu cu 
umbrele înaintaşilor – sau nu în primul rând cu acestea –, ci cu istoricii contemporani lui 
care, mai ales ex cathedra, se dovedeau adeseori incapabili să depăşească limitele gândirii 
anterioare şi să imprime investigaţiilor din acest domeniu rigurozitatea caracteristică 
stadiului atins în dezvoltarea celorlalte ştiinţe. Aceia care vor ajunge la concluzia că 

 
17 R. G. Collingwood, The Idea of History, p. 257. 
18 Ibidem, p. 259. 
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polemicile şi criticile lui Collingwood au fost mult prea aspre şi uneori nedrepte faţă de 
anumiţi predecesori, nu au decât să privească la situaţia de astăzi a ştiinţei istorice, din 
care nu au dispărut cu totul nici idolatrizarea autorităţilor, nici fetişizarea documentelor, 
nici factologia ucigătoare de idei sau conjuncturismul. 

 
d. Metoda întrebării şi răspunsului 

Ceea ce urmăreşte, în cele din urmă, Collingwood este să fundamenteze o istorie 
ştiinţifică, opusă istoriografiei precedente. Acest nou tip de istorie – în viziunea 
filozofului englez – nu îşi propune, cum cerea Leopold von Ranke, să redea „trecutul aşa 
cum a fost”, ci să interpreteze, să supună urmele trecutului unei analize critice profunde. 
Pentru gândire, trecutul care nu a lăsat urme este non-existent şi, ca atare, incognoscibil.  

Collingwood este convins că prin folosirea metodei întrebării şi răspunsului, 
istoricul se transformă, dintr-un colecţionar de fapte pe baza mărturiilor gata-făcute,                  
într-un anchetator şi judecător care este independent faţă de sursele sale. Stabilind 
subiectul pe care vrea să-l cunoască şi formulându-l sub forma unei întrebări, el se 
adresează apoi surselor sale prin mijloace adecvate care să constrângă aceste surse să-i 
furnizeze răspunsul. Cunoaşterea istorică, susţine Collingwood, înaintează astfel treptat, 
printr-un lanţ de întrebări pe care istoricul şi le pune lui însuşi, căutând să găsească 
răspunsuri în masa surselor, spre a dezvălui nu numai ceea ce aceasta consemnează în 
mod explicit, ci şi sensurile nemărturisite şi ascunse ale faptelor relatate. 

În concepţia lui R.G. Collingwood, istoricul şi gândirea lui au un rol activ în 
reconstituirea trecutului – reconstituire altfel imposibilă, dat fiind caracterul fragmentar al 
vestigiilor istorice şi al mărturiilor care au supravieţuit curgerii timpului. Acest rol se 
manifestă într-un dublu sens: pe de o parte, prin faptul că gândirea produce liantul 
necesar reunirii într-un tablou armonios, unitar din punct de vedere logic, a fragmentelor 
disparate; pe de altă parte, prin umplerea petelor albe existente în acest tablou, aşa cum 
procedează , de pildă, cei ce restaurează obiectele descoperite de arheologi. Filosoful 
englez ilustrează această idee prin următorul exemplu. Dispunem de mărturii certe că, la 
o dată anumită, Iulius Cezar  s-a aflat cu armatele sale în Galia. Izvoarele nu ne mai spun 
nimic despre el un interval oarecare de timp, dar din alte mărturii ştim că, la o dată 
ulterioară, Cezar a trecut în fruntea armatelor sale Rubiconul, îndreptându-se spre Roma. 
Ce a făcut Cezar între data la care mărturiile îi atestă prezenţa în Galia şi data la care ni-l 
înfăţişează trecând Rubiconul? Un răspuns nu ne oferă nici vestigiile arheologice, nici 
alte mărturii. Dar, comparând mărturiile existente, recurgând şi la alte date şi realităţi ale 
lumii romane din epoca lui Cezar (de pildă, situaţia mijloacelor de transport ale armatei 
romane), istoricul poate ajunge la concluzia certă că, între cele două date, Cezar s-a aflat 
în drum spre Italia, unde intenţiona să intervină pentru tranşarea contradicţiilor politice în 
folosul său. Prin urmare, apreciază Collingwood, drumul parcurs de Cezar din Gallia 
până în Italia nu este dat nemijlocit în izvoare, ci reconstituit de gândirea istoricului. O 
dată mai mult se relevă înrudirea sa spirituală cu Hegel şi Croce, cu toate eforturile pe 
care în mod vizibil le-a făcut pentru a se departaja de ei. 

 
* 

*             * 
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Filosofia istoriei elaborată de R. G. Collingwood se înscrie, indiscutabil, printre 
cele mai reprezentative produse ale gândirii istorice contemporane. Ea s-a cristalizat, pe 
parcursul unui sfert de secol, în strânsă legătură cu preocupările istorice ale autorului. 
Aceasta explică în mare măsură caracterul aplicativ al filozofiei istoriei lui Collingwood 
care se constituie într-un răspuns original la întrebările, nedumeririle, incertitudinile, 
dificultăţile apărute în activitatea practică a istoricului. El a afirmat în repetate rânduri 
nobleţea şi marea responsabilitate a profesiunii de istoric. Pentru Collingwood, istoria nu 
este produsul unei simple curiozităţi a oamenilor dornici să cunoască faptele dramatice 
ale trecutului, ci răspunde unui interes uman general şi permanent, pentru că ea este o 
formă a cunoaşterii, organic integrată ţelurilor devenirii sociale. „Răspunsul meu – afirmă 
Collingwood referitor la problema valorii istoriei – este că istoria serveşte autocunoaşterii 
umane. … Valoarea istoriei, deci, constă în faptul că ea ne învaţă ce au făcut oamenii şi, 
prin aceasta, ce sunt oamenii”19.  

 
PHILOSOPHY OF HISTORY AT R.G. COLLINGWOOD 

ABSTRACT 

The present study debates the problematic of philosophy of history in the                       
R.G. Collingwood’s work. It is analyzed the English philosophy concept concerning the 
relationship between philosophy and philosophy of history and that between philosophy of 
history and history science too. It was concomitantly approached some theoretical and 
methodological aspects regarding history science, with focalize on method of question and 
answer that was proposed by R.G. Collingwood. 

 
 

 
19 Ibidem, p. 10. 
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R. G. COLLINGWOOD ŞI HERMENEUTICA CONTEMPORANĂ 
 
 

Sergiu BĂLAN 
 
 
 

1. Intenţia acestei lucrări este aceea de a pune în lumină anumite aspecte ale operei 
filosofului britanic Robin George Collingwood, aspecte care constituie contribuţii la 
problematica hermeneuticii contemporane şi care au influenţat într-o măsură 
semnificativă o serie de gânditori preocupaţi de această disciplină filosofică. Acest lucru 
poate părea dificil, la o primă vedere, dacă se ţine seama de faptul că filosoful britanic nu 
a dedicat nici o lucrare specială acestui domeniu şi, mai mult decât atât, el nu face nicăieri 
vreo referire explicită la obiectul şi problematica hermeneuticii. Preocuparea esenţială a 
întregii opere collingwoodiene este filosofia istoriei, în centrul atenţiei fiind problema 
raportului dintre filosofie şi istorie. Vom încerca să arătăm cum tocmai această filosofie a 
istoriei este aceea care conţine o serie întreagă de idei fertile în domeniul hermeneuticii, 
întrucât, după cum s-a mai observat de către alţi exegeţi, pentru Collingwood, „filosofia 
istoriei nu se preocupă de structuri, tendinţe sau teorii explicative, ci este mai degrabă un 
demers critic, o hermeneutică”.1 

2. În esenţă, concepţia lui R.G. Collingwood asupra raporturilor dintre filosofie şi 
istorie şi a statutului acestora pare să prezinte două momente distincte: o primă etapă, în 
care cele două discipline sunt considerate ca fiind autonome şi o a doua etapă, în care 
filosofia începe să fie tot mai mult subordonată istoriei. După unii interpreţi, se poate 
vorbi chiar de trei etape : o primă etapă, de tinereţe, caracterizată de „scepticism” şi 
materializată în lucrarea Speculum Mentis, o a doua perioadă, în care încercarea de a 
realiza apropierea dintre istorie şi filosofie conduce la o perspectivă echilibrată asupra lor, 
evidentă mai ales în An Essay on Philosophical Method şi o a treia etapă, materializată în 
Autobiografie, The Idea of History şi în An Essay on Metaphysics, caracterizată de un 
istoricism radical.2 

Lăsând la o parte, pentru moment, problema „periodizării”, trebuie spus că, în 
ansamblul său, gândirea lui Collingwood este o „hermeneutică a culturii”3, al cărei scop 
este o integrare şi o înţelegere unitară a experienţei şi cunoaşterii umane, demers esenţial 
pentru însăşi supravieţuirea culturală a civilizaţiei occidentale. Concepţia filosofului 
englez se integrează aceleiaşi linii de gândire, reprezentată şi de Hegel, Dilthey, Bradley 
şi Croce. Considerând că raţionalitatea umană are un caracter esenţialmente istoric, 

 
1 J.P. Hogan, Collingwood and Theological Hermeneutics, University Press of America, 

1989, p. 21. 
2 T.M. Knox, Editor’s Preface, în R.G. Collingwood, The Ideea of History, Oxford 

University Press, 1951, p. VII. 
3 J.P. Hogan, op. cit., p. 9. 
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Collingwood, asemenea lui Dilthey, arată că, după cum ştiinţele pozitive ne dau 
posibilitatea de a explica natura, trebuie să facem un apel la filosofie pentru a înţelege 
istoria; rolul filosofiei ar fi, ca şi la Bradley şi Croce, acela de a propune o epistemologie 
a cunoaşterii istorice. El afirmă, asemenea lui Hegel, că istoria este o revelare a 
absolutului; realitatea ultimă poate fi cunoscută prin intermediul artei, religiei, ştiinţei şi 
filosofiei, însă acestea au, întotdeauna, un caracter istoric. Întreaga cunoaştere este astfel 
afectată de caracterul istoric al gândirii. De aceea, sarcina principală a filosofiei secolului 
al XX-lea ar fi edificarea unei „critici a raţiunii istorice”, care „să facă pentru conştiinţa 
istorică de azi ceea ce analitica transcendentală a lui Kant a făcut pentru conştiinţa 
ştiinţifică a secolului al optsprezecelea”4. Se ridică astfel întrebări precum: Ce este 
istoria? Care este scopul ei? Cum putem cunoaşte ceea ce s-a întâmplat în trecut? Dată 
fiind istoricitatea minţii umane, asupra căreia Collingwood atrage atenţia încă din 
lucrările sale de tinereţe, aceste întrebări capătă un caracter „radical, critic şi 
hermeneutic”5. Lucrul acesta se întâmplă datorită modului diferit în care este concepută 
hermeneutica în secolul XX, în raport cu perioada anterioară. Acum, hermeneutica nu 
mai este înţeleasă, în maniera lui Schleiermacher sau Dilthey, ca o metodologie a 
înţelegerii, de factură istorică, lingvistică sau psihologică, ci tinde să devină o examinare 
întemeiată ontologic a procesului de înţelegere însuşi. Acest lucru este evident în scrierile 
lui Gadamer, după cum subliniază Heinz Kimmerle, care arată că „această cotitură 
ontologică a hermeneuticii conduce la abandonarea hermeneuticii înţelese ca artă sau 
metodologie. Teoria înţelegerii devine o problemă filosofică centrală.”6 

În general, se consideră că, pentru a fi înţeles, un produs spiritual (un text scris sau 
orice alt produs al ideaţiei umane) trebuie supus interpretării. Aceasta presupune un 
demers de „apropiere” dinspre interpret către obiectul interpretării sale, sau, cum se 
exprimă Gadamer, aruncarea unei punţi care să surmonteze intervalul temporal dintre 
subiectul şi obiectul interpretării.7 Această mişcare nu este însă suficientă pentru a avea o 
reconstrucţie hermeneutică completă, având nevoie de un demers complementar, adică 
unul dinspre produsul ideatic înspre evenimentul care l-a inspirat. Sub acest aspect devine 
interesantă concepţia collingwoodiană asupra istoriei, care încearcă o clarificare a celui 
de-al doilea pas al demersului hermeneutic. Aceasta deoarece, pentru Collingwood, 
istoria nu este o simplă ştiinţă, ci o formă generică de cunoaştere, care le uneşte pe cele 
particulare. Scopul cercetării istoriei este „cunoaşterea de sine a omului. Valoarea ei 
constă în aceea că ne arată ce a înfăptuit omul şi astfel, ceea ce este omul.”8  

Dacă pentru Gadamer, limbajul este locus-ul unde are loc fuziunea dintre trecut şi 
prezent, făcând posibilă înţelegerea ca proces istoric activ ce are loc la nivelul unei 
conştiinţe operative în plan istoric, pentru Collingwood istoria însăşi, înţeleasă ca 
domeniu al acţiunii umane, este acest spaţiu. De aceea, interesul cade pe cercetarea 
evenimentelor istorice, prin care filosoful britanic înţelege exclusiv faptele umane 

 
4 R.G. Collingwood, The Ideea of History, Oxford University Press, 1951, p. 232-233. 
5 J.P. Hogan, op. cit., p. 21. 
6 H. Kimmerle, Hermeneutical Theory or Ontological Hermeneutics, în History and 

Hermeneutics, ed. Robert. W. Funk, New York, Harper Torchbooks, 1967, p. 113. 
7 Vide H.-G. Gadamer, Truth and Method, Continuum, New York, f.a., p. 330sq. 
8 R.G. Collingwood, op. cit., p. 10. 
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intenţionale, adică acelea care au la bază intenţii conştiente, gânduri. Aceste gânduri 
reprezintă cauzele ce determină apariţia produselor ideatice, deci spre ele trebuie să se 
îndrepte pasul al doilea al demersului hermeneutic despre care am vorbit. Întrucât 
acţiunile umane reprezintă dezvăluiri ale gândirii, exteriorizări în plan istoric ale spiritului 
celor care le-au înfăptuit, singura metodă de a ajunge la cauzele lor este, după 
Collingwood, una istorică, anume re-actualizarea (re-enactment) gândirii trecute. Aceasta 
reprezintă „cunoaşterea a ceea ce a înfăptuit mintea în trecut şi, în acelaşi timp, 
reînfăptuirea acelui lucru. Obiectul ei nu este un simplu obiect, situat în afara minţii care 
îl supune cunoaşterii, ci o activitate a gândirii”9. Legătura dintre aspectul exterior al unui 
eveniment istoric (acţiunea istorică) şi cel interior (gândul care a inspirat respectiva 
acţiune) este astfel reconstituită în plan teoretic. 

Pentru a putea înţelege cum funcţionează acest mecanism de reconstituire este 
necesar să prezentăm câteva dintre aspectele cele mai originale ale concepţiei lui 
Collingwood, care, aflate într-o strânsă legătură, constituie contribuţiile principale ale 
gânditorului englez la dezvoltarea hermeneuticii: a) logica întrebării şi răspunsului;                      
b) teoria presupoziţiilor absolute; c) ideea trecutului încapsulat în prezent şi d) teoria re-
actualizării gândirii trecute. 

3. Ideea logicii întrebării şi răspunsului – care, după cum vom vedea, nu este o 
logică în sensul propriu al termenului, ci o metodologie, adică o teorie asupra metodei de 
achiziţionare de cunoştinţe – s-a născut, după cum mărturiseşte autorul în Autobiografia 
sa, o dată cu conştientizarea importanţei activităţii interogative în cercetările de 
arheologie, care au ocupat un loc deosebit de important în creaţia lui Collingwood. La 
baza ei se află convingerea filosofului britanic, după care, „un corp de cunoaştere nu 
constă în «propoziţii», «enunţuri», «judecăţi» sau orice alt nume folosesc logicienii 
pentru a desemna actele de gândire asertive ‚... ci în acestea împreună cu întrebările la 
care trebuie să se răspundă“10. 

Orice propoziţie care se exprimă ca o judecată, consideră Colingwood, reprezintă 
un răspuns la o întrebare şi nu poate fi înţeleasă în mod adecvat decât în relaţie cu 
întrebarea la care răspunde. Întrebarea este întotdeauna anterioară din punct de vedere 
logic răspunsului, iar dacă ne aflăm în domeniul gândirii ştiinţifice, atunci anterioritatea 
logică este dublată şi de o anterioritate temporală. Ca răspunsuri enunţate la întrebări, 
propoziţiile au calitatea de a fi adevărate sau false, însă valoarea lor de adevăr poate fi 
stabilită numai dacă ştim cu precizie la ce întrebare răspund ele.11 Alături de propoziţii şi 
întrebările la care acestea răspund, un corp de cunoaştere conţine şi ceea ce Colingwood 
numeşte „presupoziţii”. „Fiecare întrebare implică o presupoziţie”12, din care se naşte 
sau, cum se exprimă autorul britanic, „se ridică“ (rise). De exemplu, propoziţia: 
„Evenimentul E are cauza C” este răspuns la întrebarea: „Care e cauza evenimentului                     
E?” şi se naşte din presupoziţia: „Toate evenimentele au cauze”. Presupoziţiile sunt 
anterioare logic întrebării şi nu au toate valoare de adevăr. Ele pot fi relative sau absolute: 

 
9 Ibidem, p. 218. 
10 R.G. Colingwood, O autobiografie filosofică, trad  rom. F. Lobonţ şi C. Mesaroş, 

Bucureşti, Edit. Trei, 1998, p. 58. 
11 Idem, An Essay on Metaphysics, Oxford, Clarendon Press, 1957, p. 23-24. 
12 Ibidem, p.25. 



 

 104

                                                

sunt relative acele presupoziţii care stau ca presupoziţii faţă de anumite întrebări, dar şi ca 
răspuns în raport cu altele, şi sunt absolute acelea care stau doar ca presupoziţii, nefiind 
niciodată răspunsuri pentru vreo întrebare. Nefiind răspunsuri pentru nici o întrebare, 
presupoziţiile absolute nu au valoare de adevăr: nu sunt nici adevărate, nici false, nu sunt 
verificabile şi, prin urmare, nu are sens să se pună problema adevărului sau falsităţii lor. 
Operaţia prin care gândirea formulează presupoziţii se numeşte asumare (assumption), 
înţeleasă ca act prin care mintea face supoziţii (suppose) în mod liber. Valoarea cognitivă 
a presupoziţiilor constă în „eficacitatea lor logică“ (logical efficacy), id est capacitatea lor 
de a „ridica” întrebări, adică de a face să apară, să se nască întrebări noi. Ea nu depinde de 
adevărul presupoziţiilor, ci doar de faptul dacă ele sunt sau nu presupuse.13 

Cercetarea presupoziţiilor absolute este, după Collingwood, obiectul metafizicii.14 
În acest sens, sarcina metafizicianului este de a întreprinde analiza metafizică, ce constă 
într-un demers de detectare a presupoziţiilor absolute care subîntind diversele domenii ale 
tuturor ştiinţelor naturale, prin distingerea acestora în raport cu presupoziţiile relative. 
Metafizicianul, practicând această analiză, se află mereu în faţa întrebării: „Este relativă 
această presupoziţie sau este absolută ?”15 

După cum am văzut, presupoziţiile sunt rezultate ale unui act liber al minţii, prin 
care aceasta alege să „adere” la una sau alta dintre presupoziţii. Dacă adăugăm la aceasta 
faptul că presupoziţiile absolute nu au valoare de adevăr, atunci rezultă imediat că, pe de 
o parte, metafizicianul nu trebuie să caute să impună o anume presupoziţie absolută, 
întrucât  nici nu poate face acest lucru şi, pe de altă parte, nu trebuie să caute să determine 
valoarea de adevăr a acestora, sau temeiurile pe care cineva s-ar gândi să le furnizeze 
pentru a demonstra o susţinere în legătură cu această valoare de adevăr. Nerespectarea 
acestei cerinţe, la care se ajunge datorită convingerii greşite că presupoziţiile absolute pot 
fi calificate ca adevărate sau false, conduce la ceea ce Colingwood consideră: „un fel de 
non-sens pe care îl numesc pseudo-metafizică”.16 

În concluzie, metafizica, în calitate de ştiinţă a presupoziţiilor, constă din analiza 
destinată să identifice presupoziţiile absolute aflate în spatele gândirii ştiinţifice sau 
comune. Sarcina metafizicianului „nu este să postuleze presupoziţii absolute ‚... care sunt 
prezente implicit în legile şi teoriile ştiinţifice, problema sa fiind să le identifice şi să le 
facă explicite.”17 

În viziunea lui Collingwood, presupoziţiile absolute alcătuiesc o „constelaţie” în 
care nu sunt organizate deductiv. Aceste constelaţii nu au, în genere, un caracter absolut, 
ci aparţin unei anumite epoci sau civilizaţii. De exemplu, procedând la analiza metafizică 
a presupoziţiilor absolute ale fizicii după criteriul ideii de cauzalitate, metafizicianul 
descoperă că de-a lungul timpului concepţia asupra ideii de cauzalitate a suferit 
modificări însemnate. Astfel, această analiză ne ajută să descoperim că: (i) fizicienii 
newtonieni consideră că unele evenimente au cauze; (ii) fizicienii kantieni consideră că 

 
13 Ibidem, p. 26-28. 
14 Ibidem, p. 41. 
15 Ibidem, p. 40. 
16 Ibidem, p. 48. 
17 C. Damian, Ştiinţă şi metafizică la Collingwood, în ,,Revista de filosofie”, nr 1-2, 

1997, p. 77. 
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toate evenimentele au cauze şi (iii) fizicienii einsteinieni consideră că nici un eveniment 
nu are cauză.18 

Acest lucru se întâmplă, după Collingwood, deoarece presupoziţiile absolute au un 
caracter istoric determinat, ele schimbându-se în timp, astfel încât obiectul de studiu al 
metafizicianului nu este redus numai la presupoziţiile absolute ale prezentului, ci şi la 
cele ale trecutului mai mult sau mai puţin îndepărtat. Această istoricitate a presupoziţiilor 
absolute determină caracterul de ştiinţă istorică al metafizicii: scopul metafizicianului se 
nuanţează în mod semnificativ, el având drept obiectiv a descoperi dacă presupoziţiile 
absolute sunt formulate izolat sau în grup, dacă diferitele colectivităţi umane formulează 
diferite presupoziţii absolute în diverse ocazii sau dacă aceleaşi presupoziţii absolute au 
fost formulate semper ubique et omnibus.19  

Această idee ridică o nouă problemă, şi anume aceea a modului în care o 
constelaţie de presupoziţii absolute este înlocuită de o alta. Din păcate, Collingwood nu 
insistă suficient asupra sarcinii metafizicianului de elucidare a acestor mecanisme ale 
substituirii presupoziţiilor sau constelaţiilor de presupoziţii. El vorbeşte de faptul că 
această schimbare este un fenomen necesar, care nu face obiectul alegerii libere, ci se 
produce datorită apariţiei unor tensiuni în interiorul structurii alcătuite din presupoziţii 
absolute, tensiuni care sunt receptate în diferite moduri, dar nu pot fi niciodată anihilate. 
Dacă tensiunile devin prea mari, afirmă filosoful britanic, atunci structura suferă un 
colaps şi e înlocuită de o alta, în care vechile presiuni nu mai sunt prezente. Modificarea 
aceasta, accentuează Collingwood, nu este conştientă, ci e produsul unui proces de 
gândire inconştient. 

În situaţia în care nu putem descoperi mecanismul schimbării constelaţiilor de 
presupoziţii, nu ne rămâne decât să încercăm să descoperim care au fost presupoziţiile 
absolute ale diverselor perioade istorice. Scopul acestui demers este o reconstituire a 
orizontului de gândire al unei anumite preioade a trecutului, iar reconstrucţia şi 
interpretarea devin unul şi acelaşi lucru. Faptul este posibil datorită existenţei unui orizont 
de gândire care nu e discontinuu şi care uneşte trecutul cu prezentul, lucru exprimat 
prin ideea „trecutului viu” sau încapsulat în prezent. Întrebările cercetătorului 
vizează un trecut dispărut, însă care lasă anumite urme în prezent, ceea ce 
înseamnă că procesele istorice nu au un început şi un sfârşit absolut, ci trec unele în 
altele. „Sfârşitul” unui proces istoric p1 nu este nimic altceva decât începutul 
procesului p2, astfel că acestea se întrepătrund şi sunt inseparabile. Înţelegerea are 
loc, deci în cadrul unei tradiţii împărtăşite, adică, în termenii lui Gadamer, atunci 
când există o interpenetrabilitate sau o continuitate a universurilor de discurs.20 
Fuziunea dintre prezent şi trecut are loc atunci când interpretul surprinde structurile 
aflate la baza gândirii şi acţiunii actorilor istorici investigaţi. În viziunea lui 
Collingwood, aceasta înseamnă a reconstrui întrebările şi, în ultimă instanţă, a 
descoperi presupoziţiiile absolute ce subîntind respectivul univers de discurs. 

Considerat în sine, trecutul nu este, în opinia gânditorului englez, pe deplin 
accesibil cunoaşterii niciodată, deoarece, în calitatea sa de re-actualizare în prezent a 

 
18 R.G. Collingwood, op. cit., p. 49-51. 
19 Ibidem, p. 47. 
20 H.-G. Gadamer, op. cit., p. 337sq. 
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gândirii trecute, istoria se schimbă de la o generaţie la alta, fiecare interpret păstrând 
intenţia actorului istoric deschisă către noi interpretări, care depind de modul în care 
trecutul îşi dezvăluie „încapsularea în prezent”. Istoria este, de fapt, istoria gândirii şi 
istoricul încearcă să re-actualizeze un gând din trecut încapsulat într-un context de 
gânduri ale prezentului. Conceptul de re-actualizare presupune o înţelegere din interior a 
gândirii actorilor istorici, idee de mare importanţă în istoria hermeneuticii, deşi la 
Collingwood ea pare să se refere doar la reconstituirea intenţiilor conştiente, în timp ce 
domeniul intenţiilor inconştiente ale actorilor istoriei beneficiază doar de o atenţie 
secundară. 

O altă contribuţie importantă a lui Collingwood la dezvoltarea hermeneuticii o 
constituie demonstrarea caracterului iluzoriu al distincţiei dintre trecut şi prezent: nu 
poate exista reconstrucţie istorică în absenţa traducerii sensului, care înseamnă scoaterea 
lui din „încapsularea” în care, ca trecut, se găseşte încorporat în prezent. 

Cu toate că ideile lui Collingwood nu pot fi invocate nemijlocit ca fundament al 
vreunui curent consacrat în hermeneutica contemporană, reprezentând o poziţie 
contextualistă (preocupată de intenţia originară a subiectului investigat şi pe trecutul ca 
atare), ele trimit dincolo de clivajul dintre text şi context, oferind puncte de plecare 
pentru dezvoltarea ulterioră a hermeneuticii iniţiată de către Gadamer. 

 
BIBLIOGRAFIE 

Boucher, D., Connely, J., and Modood, T. (eds.), Philosophy, History and Civilization. Interdisciplinary 
Perspectives on R.G. Collingwood, Cardiff, University of Walles Press, 1995. 

Collingwood, R.G., An Essay on Philosophical Method, Oxford, Clarendon Press, 1950. 
Collingwood, R.G., The Idea of History, Oxford, Clarendon Press, 1951. 
Collingwood, R.G., Speculum Mentis or the Map of Knowledge, Oxford, Clarendon Press, 1956. 
Collingwood, R.G., An Essay on Metaphysics, Oxford, Clarendon Press, 1957. 
Collingwood, R.G., O autobiografie filosofică, trad. rom. F. Lobonţ şi C. Mesaroş, Bucureşti, Edit. 

Trei, 1998. 
Damian, C., Ştiinţă şi metafizică la Collingwood, în „Revista de filosofie”, tomul XLIV, nr. 1-2, 

1997, p. 75-82. 
Donagan, A., The Later Philosophy of R.G. Collingwood, Oxford University Press, 1962. 
Hogan, J.P., Collingwood and Theological Hermeneutics, University Press of America, 1989. 
Mink, L.O., Mind, History and Dialectic: The Philosophy of R.G. Collingwood, Bloomington, 

Indiana University Press, 1969. 
Rubinoff, L. Collingwood and the Reform of Metaphysics. A Study in the Philosophy of Mind, 

University of Toronto Press, 1970. 
 

R.G. COLLINGWOOD AND CONTEMPORARY HERMENEUTICS 
 

ABSTRACT 

The aim of this article is to present the contribution of British philosopher Robin George 
Collingwood in the field of the twentieth century hermeneutics. It is an interesting and somehow difficult 
task, since Collingwood did not dedicate any special work to this philosophical domain. So, I tried to 
reconstruct his point of wiew starting with the ideas presented in his works The Ideea of History and An 
Essay on Metaphysics. In the later one, Collingwood conceives metaphysics as the doctrine of absolute 
presuppositions. This theory, alongside with the ideea of the historical caracter of conciousness and with 
the logic of question and answer inspired later some of the great contributors at the development of 
contemporary hermeneutics, as Gadamer, Ricoeur and Pannenberg. For these reasons, I tried to 
emphasize the idea that Collingwood is one of the important forerunners of this philosophical discipline. 
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PRINCIPIUL CONVENIENŢEI  ÎN  SISTEMUL   
FILOSOFIC LEIBNIZIAN 

 
 

Delia-Ana ŞERBESCU 
 
 
 

Meritându-şi  numele de filosof al principiilor1, Leibniz face nu doar uz, ci şi abuz 
de principii. Deşi apelează la un mare număr de principii în sens strict, adică de maximă 
generalitate, majoritatea fiind introduse în filosofie chiar de el, deşi se referă la ele în mod 
constant în scrierile sale, gânditorul german nu poate evita acuzaţia adusă de José Ortega 
y  Gasset: „Leibniz se joacă cu principiile, le iubeşte (los quiere), dar nu le respectă”2.  

Este, oare, el un Don Juan al principiilor, sau inconsecvenţele sale nu sunt (nici 
ele!) lipsite de raţiune ? I s-a reproşat: 1) că foloseşte formule „diverse pentru un acelaşi 
principiu, iar termenii nu sunt aproape niciodată riguroşi”3, ceea ce nu se întâmplă în 
restul operei sale: celelalte concepte ale lui sunt riguroase în grad foarte înalt 4; şi 2) că nu 
stabileşte raporturile dintre principii5. Criticii săi presupun însă prea mult: că „jocul” lui 
Leibniz cu principiile are valenţe negative.  

Am putea spune, dimpotrivă, că el reprezintă o precondiţie a elaborării unui sistem 
filosofic matur, scrierile leibniziene putând fi privite şi sub un aspect nou, acela de 
cercetare a principiilor. S-ar putea astfel să descoperim că ceea ce trece de secole drept 
„sistemul leibnizian” nu este, riguros vorbind, decât un „proiect de sistem”6, nu 
reprezintă decât preliminariile necesare în vederea constituirii sistemului, sau, pentru a 
folosi o sintagmă frecvent vehiculată în filosofia actuală, un „program de cercetare”. S-ar 
putea. Pentru aceasta însă trebuie să ne aplecăm cu atenţie asupra textelor sale încercând 

 
1 Ideea îi aparţine lui José Ortega y Gasset, care îl numeşte „om al principiilor” prin 

excelenţă (hombre de los principios) în lucrarea sa La idea de principio en Leibniz . . .,                   
p. 12. Aici şi în continuare, traducerea în limba română îmi aparţine. În caz contrar, se 
menţionează autorul versiunii româneşti. 

2 Op. cit., p. 13-14. 
3 Op. cit., p. 13. 
4 Ibidem. 
5 Op. cit., p. 14. 
6 „Sistemul meu … nu este un corp complet de filosofie şi nu pretind nicidecum să 

dau seama de tot ceea ce alţii au pretins să explice”, afirmă Leibniz într-o scrisoare către 
Des Billettes (GP VII, 451), citată de Hidé Ishiguro în Leibniz’s  Philosophy of Logic & 
Language, Londra, 1972; traducerea îi aparţine lui Anton Dumitriu (Istoria logicii, vol. III, 
p. 160). Ishiguro respinge interpretarea, consacrată de Russell şi Couturat, a filosofiei 
leibniziene ca panlogism, el susţinând că, dimpotrivă, nu s-ar putea vorbi de „vreun sistem 
unitar de filosofie” în cadrul operei leibniziene cunoscute (op. cit., p. 9, apud Anton Dumitriu, 
op. cit., p. 160-161). 
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să clarificăm rolul fiecărui principiu leibnizian în cadrul sistemului său filosofic. Şi cum 
Leibniz afirmă că „dacă cineva înţelege bine unul dintre principiile mele, atunci le-a 
înţeles pe toate”7, ne putem concentra cercetarea asupra unuia dintre cele mai importante 
şi în acelaşi timp mai puţin studiate şi înţelese, principiul convenienţei. 

Rolul lui în cadrul sistemului leibnizian este, am putea spune într-o primă 
aproximaţie, acela de a explica aspectele discontinue ale universului. Într-o lume supusă 
principiului continuităţii pare bizar să existe aspecte discontinue şi, totuşi, ele nu pot fi 
eludate. De pildă, în regnul animal lipsesc anumite specii intermediare faţă de cele 
existente. Absenţa lor poate fi explicată cu ajutorul principiului convenienţei. El oferă 
raţiunea  pentru care aceste  specii lipsesc din lumea noastră. 

Principiul raţiunii, enunţat în forma: nihil est sine ratione, este atotputernic în 
sistemul leibnizian. El joacă rol de meta-principiu şi se instanţiază în domeniul 
„adevărurilor raţiunii” (adevăruri necesare) ca principiu al raţiunii suficiente, iar în 
domeniul „adevărurilor de fapt „ (adevăruri contingente) ca principiu al convenienţei                
(v. Couturat, reluat de J. Jalabert şi B. Russell)8. „Adevărurile raţiunii” sunt cele al căror 
opus este imposibil, iar „adevărurile de fapt” sunt cele al căror opus este posibil, deoarece 
respectă principiul non-contradicţiei. 

Principiul convenienţei (numit şi „principiu al celui mai bun” - în fr., „principe du 
meilleur”) oferă, aşadar, raţiunea existenţei atât a lumii actuale, cât şi a fiecărui individ în 
parte (v. Ortega y Gasset 9): potrivit lui, lumea actuală este creată de către Dumnezeu 
pentru că e cea mai bună (,,cea mai perfectă”) dintre toate lumile posibile. O lume 
posibilă e o colecţie de indivizi posibili care sunt totodată composibili. Posibil este, 
evident, ceea ce respectă principiul non-contradicţiei, iar doi indivizi sunt composibili 
dacă pot exista într-o aceeaşi lume. Incomposibilitatea indivizilor pare a fi fondată pe 
incomposibilitatea dintre un adevăr de fapt şi opusul său. Nu toţi posibilii sunt 
composibili, aşadar, de unde pluralitatea lumilor posibile. 

Posibilii se ierarhizează în funcţie de gradul lor de perfecţiune (esenţă sau realitate), un 
individ posibil fiind cu atât mai perfect cu cât este composibil cu mai mulţi indivizi posibili 
(GI, §§73-74). Ca şi indivizii, lumile posibile au grade diferite de perfecţiune. O lume posibilă 
este cu atât mai bună (,,mai perfectă”)  cu cât îndeplineşte în mai mare măsură anumite criterii 
de  perfecţiune (MON, §54). Leibniz presupune implicit că nu toţi posibilii sunt composibili 
cu acelaşi număr de alţi posibili, deoarece în caz contrar toate lumile posibile ar fi în egală 
măsură composibile, ele având toate acelaşi grad de perfecţiune. Nu ştim însă dacă el a oferit 
sau ar fi putut oferi un temei în favoarea acestei susţineri10. 

 
7 José Ortega y Gasset, Del optimismo en Leibniz, p. 354, 357. 
8 V. Louis Couturat, Sur la métaphysique de Leibniz, p. 16, Jacques Jalabert, La 

théorie leibnizienne de la substance, p. 85, Bertrand Russell, La philosophie de Leibniz,               
p. 34; v. şi PNG § 11. 

9 José Ortega y Gasset, Del optimismo en Leibniz, p. 354. 
10 G.H.R. Parkinson observă, în acelaşi sens, că „nu este clar cum pot fi lumi posibile 

incomposibile între care Dumnezeu să poată alege (Logic and Reality in Leibniz’s 
Metaphysics, p. 84). Potrivit lui Russell, necesitatea unor legi generale face ca unii posibili 
să nu fie composibili (op. cit., p. 74-75). La fel de neclară este însă şi incomposibilitatea 
diverselor sisteme de legi generale. 
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Criteriile de perfecţiune ale lumilor posibile sunt: 1) varietatea11 şi 2) simplitatea 
(D. Blumenfeld)12. Ele sunt înţelese surprinzător de diferit, astfel : 

1) Unii interpreţi13 le consideră opuse, maximum de varietate necesitând un 
minimum de simplitate şi, invers, maximum de simplitate implicând un minimum de 
varietate. Cea mai bună lume posibilă este aceea care admite maximum de varietate 
obţinută cu minimum de mijloace, lumea existentă fiind aleasă printr-un „mecanism 
metafizic”, ea fiind soluţia unei probleme de maximum, de unde şi denumirea de 
„principiu minimax” dată de Rutherford principiului convenienţei14. Confuzia în această 
privinţă e destul de mare, Ortega y Gasset considerând că avem de-a face cu două 
principii diferite:” principiul minimului efort sau al formelor optime” şi principiul 
convenienţei15, cele două combinându-se, probabil, pentru a oferi soluţia problemei 
de maximum, iar J. Jalabert consideră că „principiul economiei”, cum numeşte el 
„principiul minimax”, este doar „un aspect al principiului convenienţei”16. Prin 
această interpretare, Jalabert tinde să se apropie de cea de-a doua poziţie, ilustrată 
aici de abordarea lui D. Blumenfeld17. 

2) Blumenfeld observă însă că, în numeroase texte, cele două criterii nu sunt deloc 
opuse, maximum de varietate fiind compatibil cu maximum de simplitate 18. Mai mult, 
„simplitatea este mijlocul pentru a obţine varietatea”19, simplitatea legilor alese de 
Creator fiind chiar necesară pentru obţinerea diversităţii celei mai bune lumi posibile. 
Aceasta deoarece, după cum demonstrează Blumenfeld 20, prin „simplitate” Leibniz nu 
înţelege  puţine legi, aşa cum credeau adepţii „principiului minimax”, ci legi simple, cu 
alte cuvinte, economia de mijloace nu priveşte numărul de legi, ci calitatea acestora. 

Oricum ar fi interpretat principiul convenienţei, principala sa dificultate rămâne şi 
ea este augmentată de exemplele  alese de Leibniz pentru ilustrarea tezei că nu toţi 
posibilii sunt composibili: un naufragiu în care barca de salvare nu poate duce toţi 
pasagerii sau un număr limitat de medicamente, insuficiente pentru a trata toţi bolnavii21. 
Aceasta însă implică (presupun) finitudine – ceea ce în limbaj economic s-ar traduce prin 

 
11 Jean Baruzi reia un fragment leibnizian relevant atât cu privire la dificultăţile 

create de ideea selecţiei lumii cu cea mai mare varietate posibilă, cât şi cu privire la                    
non-antropocentrismul lui Leibniz: „Dumnezeu dă mai multă importanţă unui om decât 
unui leu; totuşi, nu ştiu dacă putem fi siguri că Dumnezeu preferă un singur om întregii 
specii de lei în toate privinţele” (GP, VI, 169, reluat de Baruzi în Leibniz, p. 95). 

12 David Blumenfeld, Perfection and happiness in the best possible world, p. 383. 
13 Couturat, op.cit., p. 18; v. şi Koslowski, Gottes Zweck der Maximierung von 

Existenz bei Leibniz, p. 134. 
14 V. şi Couturat, op. cit., p. 183: „Creaţia este soluţia unei probleme de maximum”. 
15 José Ortega y Gasset, La idea de principio en Leibniz, p. 13. 
16 Jacques Jalabert, op. cit., p. 86. 
17 David Blumenfeld, Perfection and happiness in the best possible world, p. 386-387. 
18 Blumenfeld, op. cit., p. 408, n. 26. 
19 Blumenfeld, op. cit., p. 388. 
20 Blumenfeld, op. cit., p. 389. 
21 Pornind de la analiza acestor exemple, Martine de Gaudemar conchide că 

principiul convenienţei se mai poate traduce şi prin alegerea celui mai mic rău posibil 
(Ethique et morale chez  Leibniz, p. 74-75; v. şi Leibniz, DM, § 4). 
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raritatea resurselor, generatoare de concurenţă. Or, Dumnezeu e infinit, la fel şi numărul 
monadelor posibile. De unde provine atunci limitarea resurselor divine şi nu reiese oare 
din aceasta că Dumnezeu e imperfect? Nu este oare Dumnezeu nu doar autorul alegerii 
lumii actuale ca fiind cea mai bună dintre lumile posibile, ci chiar al posibilităţii însăşi, 
după cum observă deja Schopenhauer 22? 

C.H.R. Parkinson23 sugerează că un răspuns ar fi posibil interpretând în manieră 
maniheistă anumite fragmente leibniziene, potrivit cărora sursa imperfecţiunii lucrurilor 
finite este nimicul, totul provenind din „Fiinţa pură”, adică  Dumnezeu şi nimicul, care 
constituie, în acest sens, „primele două principii”24. Leibniz respinge însă interpretarea 
maniheistă, ceea ce lasă deschisă problema, cu atât mai mult cu cât el se vede nevoit să 
afirme că „sursa incompatibilităţii conceptelor «nu este cunoscută încă omului»”25. 
Considerăm că s-ar putea  clarifica această problemă în sensul propus de  Parkinson, 
urmând o sugestie heideggeriană (reluată de R. Cristin26) de lectură a lui nihil est sine 
ratione accentuând pe nihil, principiul raţiunii devenind astfel totodată un principiu 
despre Nimic, Nimicul singur fiind fără raţiune. Şi am putea să mai învăţăm ceva. Să 
învăţăm să-l considerăm pe Leibniz nu doar filosof al principiilor, ci în acelaşi timp şi 
„jongleur cu principii”, angrenat într-un joc ale cărui mize sunt, poate, altele decât ne-am 
obişnuit să credem. 
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THE PRINCIPLE OF CONVENIENCE  
IN LEIBNIZ’S PHILOSOPHICAL SYSTEM 

 
A B S T R A C T 

Exploring an idea suggested by José Ortega y Gasset, who views Leibniz as a sort of 
Don Juan with regard to his ambivalent attitude towards principles, I focus here on one of 
the most important and still the least studied and understood principles, the principle of the 
best. Although this article is just a  preliminary sketch of a more extended study, I hope to 
have outlined conveniently enough several old and new problems related to this principle 
and the manner in which Leibniz tries to handle them, suggesting in the meanwhile a few 
ways out of some difficulties that confront interpreters of his work. The complete 
elaboration of my view on all these should nevertheless ask for a more detailed treatment of 
the issues mentioned here, yet it promisses to unveil a somehow unexpected facet of 
Leibniz, more of a gambler than of an architect, embracing the ortegian suggestion but 
rejecting its negative valences. 
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Parmenides din Eleea este considerat, în mod obişnuit, primul metafizician în 
adevăratul sens al cuvântului1, însă naşterea problemei fundamentale a metafizicii, aceea 
a temeiului lumii, se originează în concepţiile cosmologice ale filosofilor ionieni din 
Şcoala milesiană, cei dintâi care s-au preocupat de descoperirea substanţei prime din care 
au fost generate întreg Universul şi lucrurile din care acesta este constituit. Căci ideea 
parmenidiană a Fiinţei nenăscute şi nepieritoare nu este altceva decât axioma unanim 
acceptată de milesieni a substanţei primordiale necreată şi eternă. Drumul lui Parmenides 
de la cosmologie la metafizică este unul raţional: fizicienii, nefiind concurenţi în ceea ce 
priveşte natura acelei substanţe prime (şi unice) din care ar fi urmat să fie generate 
multitudinea de individuale, au sfârşit prin a se nega unii pe ceilalţi prin elaborarea unor 
teorii contradictorii; aceasta a dus la apariţia doctrinei parmenidiene a Fiinţei, care nu este 
decât precipitatul dezintegrării spontane a doctrinelor substanţei primordiale.2 În 
încercarea de a da o consistenţă logică cosmologiilor de dinaintea sa şi observând că 
principala problemă a predecesorilor era aceea a generării individualelor, prin 
schimbările succesive ale substanţei primordiale (asumate ca temei), Parmenides, 
analizând acest concept al generării, îl găseşte contradictoriu şi îl îndepărtează (ca 
iluzoriu).3 Raţionamentul ar fi următorul: dacă presupunerea milesienilor că există o 
substanţă primordială a tuturor lucrurilor este corectă, atunci nu există schimbare. 

Prin negarea schimbării Parmenides ajunge la cele două axiome ale concepţiei sale 
metafizice: Fiinţa este (echivalenta formulei Fiinţa este nenăscută şi nepieritoare) şi 
Nefiinţa nu este (echivalenta lui din Nefiinţă nu se naşte nimic).4 Concepută astfel, 
materia primă a milesienilor devine gândire la filosoful eleat  (E totuna a gândi şi a fi5), 

 
1 Marin Ţurlea, Destinul filosofiei ca metafizică, în „Analele Universităţii Spiru 

Haret, Studii de filosofie”, nr. 1, 1999, p. 14-15. 
2 Theodor Gomperz, Les penseurs de la Grèce, trad. Aug. Reymond, vol. I, Paris, 

Felix Alcan, 1908,  p. 184-185. 
3 W.T. Jones, A History of Western Philosophy, vol. I, New York, Harcourt, Brace & 

Company, 1952, p. 42. 
4 Fragmentele eleaţilor, ed. bilingvă, trad. D.M. Pippidi, Bucureşti, Editura Teora, 

1998, fr. B4, p. 120-121. 
5 Ibidem, fr. B5. 
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care e totuna cu realitatea (E totuna a gândi şi gândul că ceva este6) şi care exprimă 
Fiinţa, ca obiectivare a acesteia (…fără fiinţa în care e exprimat, nu vei găsi niciodată 
gândul7). Se instituie prin aceasta o unitate între fiinţă şi gândire, între care există 
raportul de la ceea ce este la ceea ce este exprimat, unitate posibilă doar în plan logic 
unde exprimarea şi exprimatul coincid8, dar, totodată, are loc o identificare a fiinţei 
(exprimabilă prin gândire) cu realitatea (metafizică). 

Se trece, în felul acesta, în modalitatea de concepere a principiului lumii, din planul 
fizic al milesienilor în cel logic şi, în acelaşi timp, metafizic, parmenidian. De la 
στοχειον, termen întrebuinţat de Tales pentru a denumi acel ceva primordial care este 
cauza tuturor lucrurilor lumii9, termen tradus printre altele şi ca element, se ajunge odată 
cu Anaximandros la αρχη (principiu, început, substanţă subiacentă, ultimă), diferenţiat 
calitativ de existenţa fizică a celorlalte elemente ca fiind nedeterminat (απειρον)10, şi de 
aici la ον (fiinţă)11,care s-ar putea spune că reprezintă στοιχειον-ul radical şi absolut.12 

Definit raţional însă, Universul parmenidian (acelaşi cu Fiinţa) are ca însuşiri 
unicitatea, continuitatea, imobilitatea şi omogenitatea, având forma unei sfere, forma 
geometrică perfectă în antichitatea greacă.13 Or, printr-un asemenea Univers (logic) 
Parmenides ajunge să nege realitatea  a tocmai ceea ce trebuia explicat: varietatea 
lucrurilor, individualul, problema de la care plecaseră milesienii.14 Diversitatea lucrurilor 
se scufundă aşadar în adâncul Unului-Tot (al Fiinţei), singura realitate existentă, care 
odată admisă trimite individualul în iluzoriu. Aceasta duce la contrapunerea planului fizic 
(al individualelor) celui metafizic-logic (al Fiinţei). Cele două planuri devin astfel diferite 
din punct de vedere al realităţii ontologice, realitate la care doar cel de-al doilea are acces, 
primul fiind contradictoriu, şi de aceea supus aparenţei. Se produce, lipsindu-se 
individualul de metafizic (deci, de Fiinţă), paradoxul existenţei (fiinţării) acestuia, 
întrucât, din perspectiva filosofiei parmenidiene, individualul nu este posibil.15 Fiind 
contradictorie, lumea individualelor se supune altor legităţi decât cele logice, putând fi 
cunoscută doar prin intermediul simţurilor, cunoaştere care nu este decât plauzibilă sau 
acceptabilă, spre deosebire de cea fundată pe raţiune care exprimă adevărul veritabil.16 
Diferenţa dintre cele două cunoaşteri rezultă pentru Parmenides din rigurozitatea 
demonstraţiei (stabilită în funcţie de forţa gândirii); în timp ce Fiinţa este întemeiată pe o 

 
6 Ibidem, fr. B8, p. 126-127. 
7 Ibidem. 
8 Gh. Al. Cazan, Introducere în filosofie, Bucureşti, Editura Actami, 1999, p. 90. 
9 Ion Banu, Studiu istoric, în Filosofia greacă până la Platon, vol. I, partea 1, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, p. LXII,  şi Francis E. Peters, Termenii 
filozofiei greceşti, trad. D.Stoianovici, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997, p. 255. 

10 Ion Banu, op. cit., p. LXIII-LXV,  şi Francis E. Peters, op. cit., p. 44. 
11 Francis E. Peters, op. cit., p. 202. 
12 Ibidem, p. 256. 
13 Fragmentele eleaţilor, op. cit., fr. B8, p. 124-129. 
14 Wilhelm Windelband, A History of Philosophy, trad. James H. Tuffs, vol. I, New 

York, Harper Torchbooks, 1958, p. 38. 
15 Gh. Vlăduţescu, Filosofia în Grecia veche, Bucureşti, Editura Albatros, 1984, p. 82. 
16 Theodor Gomperz, op. cit., p. 194. 
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demonstraţie noncontradictorie, individualele, fenomenele particulare nu sunt 
susceptibile de o asemenea demonstraţie, explicarea lor întemeindu-se pe probabilitate 
(aparenţă), nu pe certitudine (realitate).17 Ca atare, observând că este imposibil de ajuns 
la certitudinea fizicului printr-o explicaţie monist-logică a fenomenelor, Parmenides  
consideră metafizicul şi fizicul ca absolut diferite, incomunicabile, atât din punct de 
vedere ontologic, cât şi gnoseologic. 

Cu o formulă plastică, Gomperz îl numeşte pe filosoful eleat noul Icar18 care, 
avântându-se dincolo de domeniul sensibilului, spre orizonturile subtile ale esenţei pure, 
îl părăsesc forţele la jumătatea drumului şi se încurcă în regiunile banale ale existenţei 
corporale. 

 

*   *   * 
 

Poziţia filosofică parmenidiană se opune însă nu doar pozitivismului ionian19, ci şi 
celeilalte concepţii raţionaliste prezente la vremea aceea în spaţiul gândirii filosofice al 
Greciei antice, pythagorismul. Că Parmenides a beneficiat de ideile învăţăturilor 
pythagoreice aflăm de la Diogene Laertios, care ni-l prezintă pe eleat ca fiind 
continuatorul lui Ameinias pythagoricul20, dar şi de la neopythagoreicul Iamblikos, 
pentru care Zenon şi Parmenides sunt adepţii doctrinei lui Pythagoras.21 Dar cel ce 
ilustrează cel mai bine ideea că doctrina Fiinţei parmenidiene însemna mai ales o critică a 
filosofiei pythagoreice este Zenon, o dată cu formularea de către acesta a argumentelor 
împotriva multiplicităţii şi mişcării. 

Afirmaţiile pythagoreicilor că temeiul lumii îl constituie principiile matematice şi 
că lucrurile sunt alcătuite din numere, implicau conceperea Universului fizic (format din 
numere materiale) ca având infinitate spaţio-temporală şi, totodată, admiterea realităţii 
pluralităţii de individuale. Or, asemenea ipoteze nu puteau fi integrate Fiinţei 
parmenidiene. Tocmai imposibilitatea acceptării acestor ipoteze ca idei ale doctrinei 
parmenidiene va demonstra Zenon prin aporiile sale, apărându-şi în acelaşi timp 
maestrul, aşa cum sugerează Platon.22 

Metoda utilizată de Zenon în demonstraţiile sale este cea a reducerii la absurd.23 
Plecând de la ipoteza pythagoreicilor (şi totodată negaţia celei parmenidiene), ajunge la 
demonstrarea contradicţiei şi, de aici, la inversarea semnelor celor două ipoteze: negarea 
celei pythagoreice şi afirmarea celei parmenidiene. Redăm în continuare raţionamentul a 
două argumente formulate de Zenon împotriva pluralităţii. 

 
17 Paul Tannery, Pour l’histoire de la science hellène, Paris, Gauthier-Villars, 1930, 

p. 230. 
18 Theodor Gomperz, op. cit., p. 184. 
19 Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, vol. I, Paris, PUF, 1960, p. 65. 
20 Diogene Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filozofilor, trad. C.I. Balmuş, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1963, p. 429. 
21 Iamblikos, Viaţa lui Pythagoras, în Fragmentele eleaţilor, op. cit., p. 80-83. 
22 Platon, Parmenides,128a, trad. S. Vieru, în Opere VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 

şi Enciclopedică, 1989. 
23 Athanase Joja, Zenon şi logica probabilului, în Probleme de logică, vol. I, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1968, p. 12-14. 
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[1] Dacă lucrurile sunt multiple, atunci acestea vor fi fie mari, fie mici, mari până 
ating o mărime nesfârşită, mici până a nu mai avea mărime. Dar ceea ce nu are mărime şi 
ceea ce are o mărime nesfârşită constituie o contradicţie, anulând existenţa mărimii ca 
atare. Aşadar, lucrurile nu sunt multiple.24 

[2] Dacă lucrurile sunt multiple, atunci ele trebuie să fie tot atâtea câte sunt, deci 
într-un număr finit. Fiind multiple însă, înseamnă că între ele vor exista întotdeauna 
altele, iar printre acestea, altele, ş.a.m.d., devenind infinite. Afirmând că lucrurile sunt în 
acelaşi timp finite şi infinite, se produce iarăşi o contradicţie, care conduce spre aceeaşi 
concluzie: pluralitatea lucrurilor este imposibilă.25    

Argumentele zenoniene împotriva mişcării, prezentate de Aristotel26, se bazează pe 
acelaşi mecanism şi au ca punct de plecare ipoteza infinităţii spaţio-temporale a 
Universului. Spaţiul şi timpul pythagoreic arătându-se contradictoriu, se afirmă Universul 
parmenidian nespaţial şi atemporal. 

Ceea ce întreprinde Zenon prin formularea aporiilor sale putem numi critica 
parmenidiană a pythagorismului, abordarea, cu mijloace parmenidiene, a filosofiei 
pythagoreice. Paradoxurile rezultate semnifică opoziţia dintre cele două reprezentări 
raţionaliste27 în explicarea Universului, dintre continuitatea sferei parmenidiene şi 
discontinuitatea lumii pythagoreice. 

Zenon demonstrează, în fapt, imposibilitatea reducerii Universului matematic (şi în 
acelaşi timp fizic) al pythagoreicilor la Universul logic (raţional) parmenidian. Putem 
accepta astfel afirmaţia lui Gomperz28 că Parmenides, considerându-se în mod natural 
discipol al lui Pythagoras, tinde să construiască, după deducţii riguroase, ştiinţa 
matematicii în conformitate cu teoria Unului absolut, dar direcţia ulterioară spre care se 
îndreaptă se datorează conţinutului inadecvat planului său al filosofiei pythagoreice. Ca 
urmare, din matematica pythagoreică, prin idealizare, ia naştere logica parmenidiană, 
negându-se realitatea materială a punctului, liniei, suprafeţei, şi afirmându-se realitatea 
inteligibilă a acestora. Pentru istoria matematicii acest moment se constituie ca punct de 
plecare în stabilirea distincţiei dintre geometria aplicată şi geometria pură, dintre ειδη 
αισθητά  şi ειδη μαθηματικα.29  

Dar aporiile zenoniene mai au o semnificaţie: ele probează cum nu se poate mai 
bine imposibilitatea logică a individualului parmenidian, căci negarea realităţii pluralităţii 
echivalează cu negarea realităţii individualului. Unul logic, noncontradictoriu nu poate da 
seama de individualul empiric, inconsistent. 

 

* 
 

Prin încercarea sa de a subsuma existenţa fizică unor principii logice, Parmenides 
poate fi considerat întâiul logicist autentic, iar doctrina sa, prima tentativă de a realiza o 

 
24 Simplicius, Physica, în Fragmentele eleaţilor, op. cit., fr. B2, p. 172-175. 
25 Ibidem, fr. B3, p. 174-175. 
26 Aristotel, Fizica, 233a, 239b, trad. N.I. Barbu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966. 
27 Émile Bréhier, op. cit., p. 65-66. 
28 Theodor Gomperz, op. cit., p. 180-181. 
29 Paul Tannery, op. cit., p. 267. 
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construcţie logică a lumii.30 Cum lumea pythagoreică era una matematică, putem adăuga 
că doctrina parmenidiană este totodată şi prima încercare de logicizare a matematicii, de 
reducere a infinităţii nedeterminate a numerelor pythagoreice la Unul logic parmenidian. 

Ajunşi la această concluzie este, credem, inevitabilă comparaţia tentativei eleate cu 
programul logicist, iniţiat de Frege şi Russell, de a fundamenta matematica (redusă la 
numere) pe baza principiilor logice, altfel spus, de a deduce principiile matematice din 
cele logice. Acest program este ocazionat în special de realizările din domeniul 
matematicii, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, realizări cu semnificaţii 
fundaţionale neobişnuite: aritmetizarea analizei şi algebrizarea geometriei. (…) Într-un 
asemenea context, devenea evident că fundarea analizei şi geometriei depinde de 
fundarea aritmeticii;31 or, fundarea aritmeticii echivala cu construirea unei aritmeticii a 
infinitului pe temeiul unor principii logice. Iar acest lucru este în bună parte realizat prin 
teoria cantoriană a mulţimilor; Cantor propune o aritmetizare a infinitului prin 
introducerea numerelor transfinite (cardinale şi ordinale), matematică transfinită naivă 
încorporată aproape în întregime în sistemul logicist Principia Mathematica creat de 
Russell şi Whitehead.32  

Aritmetica transfinită cantoriană este fundamentată însă pe o nouă înţelegere a 
înfinitului matematic, numit de Cantor infinit propriu-zis, care este conceput ca fiind 
determinat, spre deosebire de infinitul impropriu, nedeterminat, arătând totodată că 
numerele întregi reale infinite au caracteristicile primului tip de infinit.33 Această nouă 
concepţie asupra infinitului este ceea ce se va numi infinit actual, care se referă la 
colecţii, mulţimi, considerate în mod complet încheiate, ca entităţi având toate 
elementele coexistente, fiind în general determinate prin indicarea unei proprietăţi 
caracteristice satisfăcută de toate elementele. 34 

Pentru o mai clară idee asupra concepţiei cantoriene despre infinitul actual, 
echivalat  cu transfinitul, să analizăm pe scurt, în cadrul teoriei sale, natura numerelor 
ordinale. Astfel, numerele determinat infinite sunt formate cu ajutorul a două principii de 
generare şi unul de îngrădire. Primul principiu de generare impune ca fiecărui număr deja 
existent să i se adauge o unitate, ceea ce duce la apariţia unui nou număr.35 În felul acesta 
ia naştere şirul numerelor naturale pozitive 1, 2, 3, …, ν, …, unde ν este numărul infinit al 
acestei clase de numere de ordinul întâi, ordin în care nici un număr nu este cel mai mare. 
Intervine apoi, principiului al doilea de generare, conform căruia dacă există o succesiune 
oarecare determinată de numere reale întregi definite, dintre care nici unul nu este cel 
mai mare, atunci (…) se creează un nou număr care este gândit ca limită a acelor 

 
30 Alexandru Surdu, Probleme logiciste, formaliste şi intuiţioniste în filozofia greacă, 

în Probleme de logică, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei, 1975, p. 145-147. 
31 Marin Ţurlea, Filozofia matematicii, Bucureşti, Editura Universităţii, 2002, p. 259. 
32 Stephan Körner, Introducere în filozofia matematicii, trad. Al. Giuculescu, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965, p. 83-84. 
33 Georg Cantor, Fundamentele unei teorii generale a varietăţilor, în Oskar Becker, 

Fundamentele matematicii, trad. Al. Giuculescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 330. 
34 Ilie Pârvu, Infinitul şi infinitatea lumii, Bucureşti, Editura Politică, 1985, p. 20-21. 
35 Georg Cantor, op. cit., p. 330. 
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numere, adică este definit ca cel mai mare număr imediat după toate aceste numere.36 
Se naşte aşadar primul număr întreg transfinit, ω, care urmează după totalitatea infinită a 
numerelor ν. Aplicându-se combinat cele două principii se formează toate numerele 
transfinite, ierarhizate pe tipuri ordinale, între care însă nici unul nu este cel mai mare: ω, 
ω+1, ω+2,…,ω+ν,…/ 2ω, 2ω+1, 2ω+2,…,2ω+ν,…/ …/ μω, μω+1, μω+2, 
…,μω+ν,…/…/ . Formarea de noi numere nu are, după cum se vede, nici un sfârşit; 
urmând ambele principii de producere se obţin totdeauna iarăşi noi numere şi şiruri de 
numere care au o succesiune complet determinată.37 Cel de-al treilea principiu care 
defineşte obţinerea numerelor transfinite, cel de îngrădire, este răspunzător de 
ierarhizarea, într-o ordine determinată, a claselor de numere (tipurile ordinale), de la cele 
de ordinul întâi (de tipul ν), apoi începând cu ω, clasele de ordinul al doilea, al treilea, 
etc.38 Apare însă o dificultate atunci când imaginăm numărul tuturor numerelor 
(ordinalul tuturor ordinalelor), dificultate sesizată de matematicianul Burali-Forti. Deşi 
posibil de gândit, acest număr al tuturor numerelor apare ca fiind contradictoriu 
(paradoxal) întrucât, dacă el poate fi imaginat, atunci nu este cel mai mare deoarece este 
supus aceluiaşi principiu al creşterii cu o unitate.Este ceea ce s-a numit paradoxul lui 
Burali-Forti.39 Soluţia cantoriană a acestui paradox este negarea realităţii aşa-numitului 
număr absolut, considerându-l ca inconsis 40

Bertrand Russell şi A.N. Whitehead, autorii principalei construcţii logiciste, 
Principia Mathematica, definesc numărul în funcţie de teoria logică a claselor (datorată 
îndeosebi lui Boole), identificând-o cu teoria matematică a mulţimilor (plecând de la 
realizările lui Cantor), şi considerând că orice propoziţie a matematicii aritmetizate se 
poate deduce în sistemul logicist amintit.41 Dar dificultăţile întâlnite în teoria cantoriană a 
mulţimilor sunt transferate teoriei logice a claselor, apărând şi aici antinomii de genul 
paradoxului clasei tuturor claselor care nu se conţin pe ele însele ca elemente.42 Pentru 
evitarea antinomiilor Russell propune o soluţie ad-hoc concretizată în aşa-numita teorie a 
tipurilor logice. După opinia filosofului englez, paradoxurile apar ca urmare a unui cerc 
vicios, provenit din presupunerea că o colecţie de obiecte (actual infinită) poate conţine 
membrii care nu pot fi definiţi decât prin intermediul colecţiei luată în totalitatea sa.43 
Prin urmare, având un grup de obiecte considerate ca totalitate actuală, nici unul din 
membrii acestei totalităţi nu trebuie definit prin termeni ce implică totalitatea însăşi 
întrucât aceasta duce la apariţia paradoxului. Afirmaţiile privind totalitatea (actual 

 
36 Ibidem, p. 331. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, p. 314-315, 332. 
39 Anton Dumitriu, Soluţia paradoxelor logico-matematice, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică, 1966, p. 38,  şi Bertrand Russell, Principles of Mathematics, New York, Norton 
& Company, f.a. , p. 323. 

40 Georg Cantor, op.cit.,p.340-341, şi Jean-Pierre Belna, Cantor, Paris, Les Belles 
Lettres, 2000, p.140-141 

41 Gh. Enescu, Logică şi adevăr, Bucureşti, Editura Politică, 1967, p. 21. 
42 Stephan Körner, op. cit., p. 60-61. 
43 Bertrand Russell, La theorie des types logiques, în „Revue de Métaphysique et de 

Morale”, 1910, p. 263. 
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infinită) trebuiesc privite ca lipsite de semnificaţie.44 Revenind la cantorianul ordinal al 
tuturor ordinalelor, fiind definit prin intermediul totalităţii actual infinite a numerelor, şi 
reprezentând în acelaşi timp un membru al acestei totalităţi, trebuie respins ca lipsit de 
sens. Generalizând restricţia definirii după principiul cercului vicios, Russell propune, prin 
teoria tipurilor logice, o ierarhizare a individualelor în obiecte, clase de obiecte, clase de cla-
se de obiecte, etc.45 interzicând definirea unei clase prin intermediul uneia de tip superior. 

Este evidentă similitudinea soluţiilor date paradoxurilor apărute în teoriile proprii 
de către Cantor şi Russell în încercarea lor de logicizare a infinitului (nedeterminat): 
ambii propun ierarhizarea în tipuri ordinale (clase de numere), respectiv tipuri logice, 
respingând concomitent realitatea totalităţilor absolute (numărul tuturor numerelor, clasa 
tuturor claselor). Numărul transfinit ω este considerat de Cantor  de un tip superior  
numerelor de ordinul întâi tocmai spre a se evita paradoxul celui mai mare număr de 
ordinul întâi. Totdeauna cel mai mare număr al unui tip ordinal este situat la nivelul 
imediat superior, însă acest număr nu este şi cel mai mare număr ordinal, căci, la nivelul 
tipului din care face parte, el este cel mai mic. 

 

* 
 

Comparând poziţia ontologică a lui Parmenides cu cea a logicismului în cadrul 
ontologiei matematicii se pot descoperi analogii semnificative. Ambele consideră                       
ca realitate unică entităţi nespaţiale, atemporale şi neempirice. Pentru filosoful eleat, 
Fiinţa-Unu constituie realitatea (ontologică) de natură logică, fiind veşnică, deci 
atemporală, ocupând întreg spaţiul şi identică cu ea însăşi, nici limitată, nici nelimitată, 
deci nespaţială, posibil de cunoscut doar prin gândire, deci neempirică. Pentru punctul de 
vedere logicist, obiectele matematice sunt caracterizate ca fiind, în plus, ne-mentale şi                
ne-lingvistice46, ceea ce înseamnă că nu sunt rezultatul subiectivităţii individului 
(individualului), iar formulele matematice nu fac atceva decât să descrie respectivele 
obiecte. Aceste două ultime caracteristici pot fi deduse însă şi în cazul Fiinţei 
parmenidiene, care nu este produsul individualelor, ci realitatea primă, nici al limbajului 
acestora, ci, dimpotrivă, exprimarea redă (descrie) întocmai logica Unului-Fiinţă. 

Cât priveşte soluţiile date paradoxurilor de către cele două doctrine, deşi au acelaşi 
numitor comun (restricţia ontologică la eleat, şi cea logică la logicişti), ele diferă prin 
statutul acordat individualului. În acest sens, Parmenides şi logicismul se situează pe 
poziţii diametral opuse. Datorită proprietăţilor logice ale infinitului actual unul şi 
pluralitatea nu pot avea realitate (cu sensul de adevăruri necesare) în acelaşi timp. Tocmai 
în această alegere (cine beneficiază de realitate ?) apare distincţia. 

Unul parmenidian sub forma logicului nu este altceva decât infinitatea actuală, 
continuă şi noncontradictorie. Dimpotrivă, individualul parmenidian este contradictoriu 
şi, în consecinţă, lipsit de realitate. În cazul logicismului infinitatea actuală este 
ierarhizată pe nivele (tipurile ordinale cantoriene sau tipurile logice russelliene), dar de 
data aceasta ea este reprezentată de pluralitatea individualelor (numerele sau clasele) 

 
44 Ibidem, p. 264. 
45 Gh. Enescu, op. cit., p. 176-177. 
46 Ilie Pârvu, Introducere în epistemologie, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p. 144. 
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cărora li se acordă realitate. Ceea ce este aici respinsă ca inconsistentă (lipsită de sens) 
este tocmai Unitatea absolută (echivalenta Unului parmenidian).  

Aşadar, în timp ce Parmenides consideră ca reală Unitatea logică şi inconsistentă 
pluralitatea, logicismul acordă realitate pluralităţii (ceea ce duce la o logicizare a 
pluralităţii) şi respinge ca inconsistentă Unitatea absolută a acestei pluralităţi. Dacă 
individualul parmenidian este contradictoriu (paradoxal), individualul logicist e 
noncontradictoriu (logic). Altfel spus, între cele două entităţi există o incompatibilitate 
ontologică identică incompatibilităţii logice dintre unul şi multiplu în cazul unei totalităţi 
infinit actuale. 

 
THE PARMENIDIAN MAN AND THE ACTUAL  INFINITIES PARADOXES 

ABSTRACT 
Visible especially in the paradoxes presented by Zeno, the Parmenide’s individual issue 

distinguishes the actual infinite type, in the aspect of Being-One, for the first time in the history of 
philosophy. Much later Georg Cantor uses this type of infinite in mathematics, building on it 
transfinite set theory. The paradoxes appeared in Cantor’s theory will be taken over by the logicist 
doctrine, initiated by Frege and Russell, whose programme suggests the mathematics’ deduction 
from the logical principles. 

Though the solutions of the paradoxes (given by Parmenides and the logicism) have the 
same device, the restriction (the ontological restriction, respectively the logical restriction), they 
differ as regards the results of this restriction. 

The actual infinite paradoxes set face to face one and plurality. From the point of view of 
this infinite type these two entities can not have reality together. Precisely the recognition of one or 
another as real differs in resolving the paradoxes by the two philosophical doctrines. While 
Parmenides accepts the reality of one (Being) and rejects plurality (individuals) as apparent, Cantor 
and the logicism concede the reality to plurality (numbers, classes), which leads to a hierarchy of 
the infinite (the ordinal types at Cantor, the logical types at Russell), and characterize one as 
contradictory. 
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Logică şi epistemologie 
 
 

DIMENSIUNI ALE ADEVĂRULUI ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
ŞI ÎN COMUNICAREA UMANĂ 

 
 

Acsinte  DOBRE 
 
 
 
Problematica deschisă, mereu actuală, a adevărului – ca scop al cunoaşterii şi ca 

valoare centrală pentru om – constrânge cunoaşterea ştiinţifică, oricât de specializată, de 
relativ-autonomă faţă de filosofie, să reîntâlnească gândirea filosofică integratoare. Altfel, 
orizontul ştiinţei s-ar îngusta nepermis de mult, reducându-se la un utilitarism dominat de 
valori-mijloc, cu consecinţe limitative şi chiar obstaculare. 

Ca valoare-scop, filosofică şi ştiinţifică, adevărul va implica deschiderea 
permanentă către infinitatea lumii şi a omului. Astfel, potrivit viziunii epistemologice a 
lui Constantin Noica, adevărul trebuie privit larg, ca fiind „adecvaţia infinităţii  
intelectului, în exerciţiul lui aplicat, cu infinitatea lucrului, totul sub infinitatea legii, pe 
care o află intelectul în lucru”1. 

Există o îmbinare mai strânsă, în deceniile din urmă, între ştiinţa fundamentală – 
vizând adevăruri generale, legi şi concepte de bază, pe de o parte, şi tehnologiile 
aplicative, în rapidă expansiune, pe de altă parte. Intr-un interviu acordat revistei  „La 
Recherche”, deţinătorul premiului Nobel pentru  fizică pe 1998, H. Störmer, arăta2 în 
acest sens, cum  o aceeaşi înnoire din fizică – extindere a Efectului Hall cuantic, la 
materiale magnetice cu dopaj modulat – a însemnat şi un premiu Nobel în ştiinţa 
fundamentală (vizând mai ales evidenţierea în condiţii extreme şi unor cvasiparticule cu 
sarcina egală cu o treime din cea a electronului), dar şi o perfecţionare majoră a 
tranzistorilor din telefoanele  celulare, atât de solicitate în practica zilnică. 

Cercetări de istoria ştiinţei au arătat – ţinând seama şi de interpretările notorii ale lui 
Th. Khun – că între teoriile şi paradigmele ce se succed într-o disciplină sau alta apar 
opoziţii puternice, deşi fiecare teorie, la timpul ei, avea numeroase evidenţe ca suport şi 
multe predicţii reuşite, care, în ansamblu, o acreditau ca adevărată. Teoria lui Newton, de 
exemplu, aserta prin fundamentele ei că spaţiul şi timpul sunt absolute, că forţa 
gravitaţională acţionează la distanţă, iar masa inerţială este constantă. In lumina teoriei lui 
Einstein, asemenea postulate newtoniene apăreau eronate. Totuşi, în ansamblu, fizica 
newtoniană era adecvată realului şi oferea numeroase predicţii confirmate experimental. 
Minimalizând oarecum asemenea aspecte din istoria ştiinţei, falsificaţionismul lui Popper 
invoca o justificare logic-idealizantă, după care o teorie falsă poate avea consecinţe 

                                                 
1 Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 1986, p. 97. 
2 ,,La Recherche” nr. 315, decembre, 1998. 
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adevărate, oricât de multe. Mai aproape de procesul istoric al evoluţiei fizicii,                       
John Worrall considera că există şi o continuitate în schimbarea teoriilor - de exemplu ,în 
trecerea de la teoria luminii a lui Fresnel, la noua teorie a lui Maxwell – dar continuitatea 
ar apărea la nivelul structurii, al formei celor două teorii şi nu atât la nivelul conţinutului 
lor3. Invocând şi aşa-numitul principiu al corespondenţei, la limită, între teorii opuse, 
Worrall preciza că dacă nu este de înţeles cum o forţă de gravitaţie, acţionând la distanţă, 
ar putea fi un caz limită pentru curbura einsteiniană a spaţio-temporalităţii, totuşi ecuaţiile 
lui Einstein permit regăsirea celor ale lui Newton, ca o instanţiere , la limită, a unor 
parametri ai primelor ecuaţii. 

Realismul structural – ca un  cadru ontologic marcând continuitatea pe direcţia 
adevărului dinamic, în succesiunea teoriilor – permite a susţine ideea că, în exemplul 
invocat, Newton a descoperit realmente relaţii de profunzime între fenomene fizice, 
relaţii conturate prin ecuaţiile şi legile de bază ale teoriei clasice. Ca adept al realismului 
structural şi critic al aşa-zisei „morţi a realismului”, Worrall va accepta, totuşi, că dacă, în 
timp, „nici o teorie ştiinţifică nu poate fi construită, care să încorporeze, fie şi în parte, 
postulatele noastre metafizice favorite (de exemplu, cele despre eter sau despre fluidul 
caloric ş. a.), atunci, oricât de consolidate anterior ar fi acele postulate şi oricât de rodnice 
s-au dovedit în trecut, ele vor fi , în cele din urmă, părăsite”4. Cadrul ontologic al teoriilor 
nu mai trebuie interpretat într-o manieră contemplativă, ca respectând un scop în sine, ca 
fiind un tablou speculativ al fiinţei şi având o unicitate şi o coerenţă dictate, implacabil, 
de însăşi unicitatea domeniului de cercetat. 

Interpretând acelaşi cadru ontologico-gnoseologic nu ca un fel de oglindă, ci 
funcţional, inclusiv ca unealtă euristică, vom înţelege mai bine şi eterogeneitatea 
respectivului cadru, prezenţa unor complementarităţi mereu reluate, de tipul: finit-infinit, 
unitate-diversitate, cauzalitate-finalitate ş.a. Se depăşeşte astfel schema raţionalist-rigidă a 
unei cunoaşteri circumscrise într-un sistem unitar şi strict-consistent din punct de vedere 
logic, pentru întreg universul. 

O critică a viziunii reducţioniste despre adevăr, ca adecvare pasivă – după modelul 
oglinzii – la lucruri, viziune tributară multor iluzii ale bunului simţ, regăsim  şi la acelaşi 
Constantin Noica. Cunoaşterea ca viaţă a spiritului, – notează autorul Devenirii întru 
fiinţă – „are desfăşurare şi dramă, nereducându-se la un tablou static, dominat de prezenţa 
obiectului extern.... Reflecţia filosofică vie va face din  evidenţele fireşti ale bunului simţ, 
probleme nefireşti ale cugetării”5; de exemplu, interogaţiile lui Zenon, reluate de Hilbert, 
despre cea mai simplă mişcare; sau construcţia şi reluarea modernă în dezbatere a aşa-
numitului paradox al mincinosului, ce problematizează adevărul, în orice limbaj natural. 
O explicitare a cunoaşterii aflate pe calea adevărului, pe baza triadei ontice: individual (I), 
determinaţii (D), general (G) arată că orice problemă de cercetare şi de ridicare la lege 
impune convertirea datelor privitoare la un lucru sau proces într-o expresie a legii lor, 

                                                 
3 John Worrall, Structural Realism: The best of both Worlds, in vol. The Philosophy of 

Science, (Editura D. Papineau), Oxford Univ. Press, New-York, 1996, pp. 139-165. 
4 Ibidem, p. 162. 
5 Constantin Noica, Schiţă pentru istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 1995, p. 325. 
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respectiv a structurii lor relativ stabile. Demersul silogistic clasic procedează în acelaşi 
sens, explicitând relaţiile între individual şi determinaţie, prin termenul mediu, ca 
expresie a generalului6. 

O viziune realistă despre adevăr, în sensul aristotelic clasic – care pleacă de la 
corespondenţa între propoziţii asertorice şi stările de fapt, corespondenţă pe care o 
explicitează prin demersuri raţional-filosofice şi de analiză a limbajului – propune John 
Searle în finalul lucrării sale The Construction of Social Reality, tradusă recent şi în limba 
română7. După Searle, afirmarea existenţei lumii în afara reprezentărilor subiectului nu 
este o simplă ipoteză – ce ar putea fi eventual falsă -, ci o precondiţie de inteligibilitate şi 
de comunicare între oameni. Viziunea ontologică a realismului extern, promovată de 
Searle, aparţine nu atât unei teorii – ca o componentă ce ar putea fi dedusă, eventual, din 
alte componente ale respectivei teorii -, ci aparţine unui fundal experienţial, solidar cu 
structuri neurofiziologice ce funcţionează cauzal, producând împreună stări şi 
reprezentări mentale intenţionale. Există la nivelul fundalului amintit şi stări şi capacităţi 
conştiente. De exemplu, şi într-un mediu radical nou pentru un european, cum ar fi jungla 
braziliană, acesta – ca subiect – are o anumită familiarizare cu râurile, oamenii, locuinţele 
şi veşmintele lor insolite, percepându-le – chiar dacă într-o ipostază nouă – ca râuri, 
locuinţe, veşminte. Posibilitatea percepţiei conştiente presupune o familiaritate cu un set 
de concepte ce conturează cadrul larg al experienţei. Capacitatea de a pune în lucru 
asemenea concepte sau categorii clasificatoare este, după Searle, de asemenea o 
capacitate de fundal. Astfel, dorinţele şi convingerile noastre îşi stipulează condiţiile de 
împlinire numai în virtutea unui fundal de capacităţi şi dispoziţii comportamentale, care 
nu sunt, în sine, tot dorinţe şi convingeri. Aşa cum raţionalitatea nu poate fi dovedită prin 
argumente logice uzuale, deoarece argumentele presupun, ele însele, cadrul raţional, ca 
deja admis, analog nu se poate demonstra că afirmaţia: există o lume externă (numită şi 
principiul realismului) ar corespunde felului în care sunt lucrurile în lumea externă. 
Principiul realismului extern nu stabileşte cum sunt lucrurile, ci, mai curând, delimitează 
un spaţiu de posibilităţi şi de condiţii de inteligibilitate şi comunicare. Tocmai pentru că 
ne adresăm interlocutorilor noştri, presupunem deja reperul comun al lumii externe  şi va 
fi oarecum circular şi de prisos, efortul de a demonstra existenţa a ceea ce presupunem 
deja. Analog, se comite un paradox pragmatic, ce blochează înaintarea gândirii, din 
partea unui subiect care ar afirma: „eu nu exist”; şi aceasta întrucât, chiar respectiva 
afirmaţie este făcută posibilă prin existenţa subiectului în cauză. 

Variate teorii ale limbii, literaturii sau istoriei, ce vizează o aşa-numită depăşire a 
conceptelor tradiţionale de adevăr, obiectivitate epistemică, raţionalitate aduc multe 
pseudoargumente împotriva principiului realismului, mai ales prin interpretarea acestuia 
în maniere ad-hoc. Contra unor asemenea teorii şi construcţii subiectiviste, Searle va 
susţine că „primul pas în combaterea iraţionalităţii – nu şi singurul – este respingerea 
argumentelor împotriva realismului extern şi elucidarea statutului acestuia ca presupoziţie 
implicită fundamentală în arii largi ale ştiinţei şi comunicării umane”8. Plecând de la 

 
6 Constantin Noica, Devenirea întru fiinţă, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 

1981, p. 262. 
7 John Searle, Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iaşi, 2000. 
8 Ibidem, p. 157. 



 

 124

                                                

critica lui P.F. Strawson a teoriei corespondenţei cu privire la adevăr, Searle va respinge 
şi el – deşi susţine adevărul-corespondenţă –, interpretarea wittgensteiniană (din 
Tractatus) a corespondenţei dintre enunţuri adevărate şi fapte, ca o proiecţie izomorfă. 
Faptele nu sunt obiecte strict externe, cu totul independente de limbaj. Mai curând 
termenul „fapt” conţine, implicit, o relaţionare a sa cu lumea.  

Searle va repune în discuţie două bine-cunoscute criterii ale adevărului: cel numit 
al parafrazei şi notat cu T (exprimat uzual astfel: propoziţia „p” este adevărată dacă şi 
numai dacă are loc p); apoi cel al corespondenţei, care, în bună măsură, se suprapune cu 
primul, cu condiţia de a da accepţiile corecte noţiunilor de „fapt” şi de „corespondenţă”. 
Prelungind idei aristotelice, Searle remarcă: „Adevărul este un termen de evaluare aplicat 
enunţurilor care implică încredere, iar parafraza oferă şi un criteriu de credibilitate. In 
engleză, «truth» (adevăr) şi «trust» (încredere) au o aceeaşi rădăcină, provenind din 
etimonul indoeuropean «deru», ce înseamnă copac şi sugera verticalitate şi credibilitate9. 
O afirmaţie este credibilă când ea face ceea ce susţine că face, respectiv afirmă corect 
care este starea de fapt. In acest sens sunt admise şi aşa-zisele fapte „negative”. De 
exemplu, faptul că nu există pisici cu şapte capete este admis ca fapt în aceeaşi măsură ca 
şi faptul că: pisica se află în camera mea. 

Datorită conexiunii stabilite prin definiţie, între fapt şi afirmaţie (sau negaţie) 
adevărată, nu va apărea o incompatibilitate între cele două criterii de adevăr, respectiv cel 
al corespondenţei şi cel al parafrazei. Pentru orice afirmaţie adevărată (aproximativ) 
există un fapt corespunzător, pentru că aşa se definesc în metalimbaj, cuvintele 
„adevărat”, „fapt” şi „corespondenţă (nestrictă)”. Mulţi teoreticieni ai adevărului acceptă 
această metanoţiune, oarecum redundantă, de „adevăr”, despre afirmaţiile corecte, 
susţinând că afirmaţiile adevărate (de tipul: iarba e verde, zăpada e albă ş. a.) nu au nimic 
în comun, cu excepţia caracteristicii că toate aceste afirmaţii respectă criteriul T, al 
parafrazei. In ciuda aparenţei de redundanţă din criteriul parafrazei, faptele – delimitate ţi 
cu ajutorul limbajului – nu sunt acelaşi lucru cu afirmaţiile adevărate. Afirmaţiile au 
nevoie de fapte pentru a fi adevărate; invers, faptele au însă o relativă independenţă faţă 
de diversele lor expresii în limbaj (chiar şi pentru un acelaşi fapt avem mai multe 
expresii). Apoi faptele sunt vizate ca funcţionând complex-cauzal, fără a putea spune că 
şi afirmaţiile adevărate corespunzătoare ar funcţiona cauzal (aici funcţionând, însă, 
înlănţuiri logice-inferenţiale).Au apărut, în plus, dispute filosofico-epistemologice despre 
natura faptelor. De exemplu, despre faptele în care intervin aşa-zisele calităţi secundare, 
precum culorile; de asemenea, sunt dispute despre natura şi structura unor fapte sociale şi 
instituţionale, cum ar fi: utilizarea banilor de hârtie, a actelor de proprietate ş. a. , fapte la 
constituirea cărora subiectivitatea, mai ales cea a colectivităţii, contribuie definitoriu. 

O viziune distinctă asupra adevărului, în contextul evoluţiei gândirii filosofice a 
secolului XX şi al raporturilor ei dinamice cu ştiinţa, dar şi cu politica şi cu domeniul 
artei, propune Richard Rorty, în eseurile sale, din volumul Pragmatism şi filosofie                 
post-nietzscheană. Plecând de la remarca lui Nietzsche asupra adevărului, ca o „armată 
mobilă de metafore”, Rorty o explicitează pe direcţia potrivit căreia propoziţiile sunt 
singurele ce pot fi adevărate sau false; apoi se constată că repertoriul nostru de propoziţii 

 
9 Ibidem, p. 166. 
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se dezvoltă istoric, o dată cu societatea, iar această dezvoltare este, în mare parte, o 
problemă de răspândire şi literalizare a unor metafore noi. A înţelege pe această direcţie 
adevărul şi nu numai ca rezultat al demersurilor inductive şi deductive, într-un spaţiu 
logico-lingvistic deja dat, este – după Rorty – un prilej de a trece de la o imagine 
carteziano-kantiană a progresului intelectual, ca adecvare crescândă între spirit şi lume, 
spre o imagine darwiniană, ca abilitate crescândă de a modela uneltele necesare pentru a 
ajuta specia să supravieţuiască, să se transforme adaptativ.10 

Rorty nu consideră că, în abordarea sa pragmatistă, nonreprezentaţională, a 
adevărului, noţiunile de „referinţă”, „corespondenţă” şi „adecvare” ar fi doar iluzii ale 
vechii filosofii, ci numai că ele ar fi concepte, de care, în anumite contexte, ne putem 
dispensa în mod util. El se situează, aici, în opoziţie categorică cu viziunea lui Searle, 
pentru care corespondenţa şi principiul realismului extern erau un fel de invarianţi, de 
condiţii sine-qua-non, ale inteligibilităţii şi comunicării. Accentuând asupra coerenţei 
reţelei noastre dinamice de credinţe şi dorinţe, pragmatistul va admite – ca şi realistul – că 
există obiecte cauzal-independente de credinţele şi dorinţele umane, fără a afirma o 
relaţie de reprezentare între cele două planuri existenţiale. In afară de relaţiile de coerenţă 
justificativă între credinţele noastre şi relaţiile de cauzalitate între acestea din urmă şi 
restul universului, nu ar mai fi nevoie de alte relaţii între spirit şi lucruri, între limbaj şi 
lume. Scopul cercetării, în noua viziune pragmatistă, nu ar mai fi reprezentarea 
obiectelor, ci promovarea coerenţei credinţelor. Printr-o asemenea „naturalizare” 
nedualistă, a teoriei cercetării şi cunoaşterii s-ar ocoli, crede Rorty, exigenţele obiectului, 
iar cercetarea s-ar orienta prin scopuri de eficacitate, altfel spus, spre un gen de adevăr- 
unealtă, într-un context etico-politic şi nu într-un context metodologico-ontologic. 

În desfăşurarea cercetării inovative, omul gândeşte alte regiuni ale ţesăturii de 
credinţe – prin metafore cel mai adesea – pentru a ajunge să eliminăm tensiunile 
reziduale, ce se manifestă în regiunea aflată, acum, sub o anumită presiune. Demersurile, 
în planul discursului, în raport cu vechile „obiecte”, vor apărea în noua viziune, transpuse 
într-un discurs purtând doar asupra recompunerii credinţelor şi implicînd 
recontextualizări, prin adăugarea de noi credinţe. Aşadar, noi credinţe pot fi adăugate 
celor anterioare, cu consecinţa de a restructura reţeaua de credinţe şi dorinţe; şi aceasta se 
realizează fie prin achiziţii perceptive, fie prin inferenţe logice, fie, mai ales, prin 
introducerea de metafore. Primele două căi nu schimbă limbajul nostru, ci doar valorile 
de adevăr ale propoziţiilor din repertoriul existent. In schimb, metaforele, ca a treia sursă 
de credinţe, vor face să considerăm limbajul, spaţiul jocului de inferenţe şi sfera lui de 
posibilitate, nu ca epuizabile, ci ca nelimitate. Rorty – în opoziţie cu realismul filosofic 
clasic – nu acceptă ideea scientistă, zice el, după care unele construcţii intelectuale (de 
exemplu un cadru ontologic, categorial) ar putea dezvălui un fel de matrice neutră şi 
permanentă a cercetării, matrice care va trebui doar completată prin muncă sistematică, 
eventual în echipe de cercetare. Dimpotrivă, reţeserea reţelei de credinţe ale comunităţii 
de cercetare nu se poate face sistematic şi nici nu poate fi înscrisă într-un program 
privilegiat şi oarecum complet de cercetare. Se admite astfel că, „termenii în care ne  

 
10 Richard Rorty, Pragmatism şi filosofie post-nietzscheană, vol.2, Editura Univers, 

Bucureşti, 2000. 
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afirmăm convingerile şi speranţele noastre sunt condamnaţi la învechire şi vom avea 
mereu nevoie de noi metafore, de noi spaţii logice ..., că nu va exista niciodată un loc 
final de odihnă a gândirii”11. 

Pornind de la opţiuni ontologico-metodologice distincte radical, de la viziuni 
asupra cunoaşterii şi asupra limbajului, de asemenea clar diferite, inclusiv prin modul de 
a interpreta tradiţia gnoseologică mai îndepărtată sau mai apropiată, cei doi gânditori 
americani, Searle şi Rorty ne oferă o imagine dinamică, vie şi nuanţată, a problematicii 
ample privind adevărul ca valoare filosofico-epistemologică centrală, ce poartă inevitabil 
şi pecetea istoricităţii creaţiei umane. Si totuşi, ca valoare-scop, adevărul va implica, prin 
deschiderea sa către infinitatea lumii şi a omului, un statut superior, dincolo de alternativa 
simplificatoare în raport cu demnitatea cunoaşterii: adevăr-oglindă sau adevăr-unealtă. 

Ideea adevărului – ca valoare centrală – rămâne, aşadar, un ghid fundamental, ce 
orientează destinul omului prin secole şi milenii. Un mare slujitor al adevărului ştiinţific, 
Stephen Hawking, se pronunţa în acelaşi sens, în lucrarea sa Scurtă istorie a timpului: 
„Descoperirea unei teorii unificate complete (despre Univers) poate să nu ajute la 
supravieţuirea speciei umane ... Dar chiar de la începuturile civilizaţiei, oamenii nu erau 
mulţumiţi să vadă evenimentele fără legătură şi inexplicabile. Ei au dorit cu ardoare 
înţelegerea ordinii fundamentale a lumii ... Dorinţa cea mai profundă a umanităţii de a 
cunoaşte reprezintă o justificare suficientă a căutării noastre continue.” 12. 

 
DIMENSIONS DE LA VÉRITÉ DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 

DANS LA COMMUNICATION HUMAINE 
 

Resumé 
L’idée de la vérité comme valeur centrale de la connaissance et de la création 

humaine constitue un guide fondamental qui oriente la destinée de l’homme à travers les 
sieècles et les millénaires, malgré les nombreuses controverses philosophiques qu’elle ne 
cesse d’engendrer. 

Dans cette étude on envisage surtout une pareille opposition philosophico-
méthodologique visant le statut de la vérité en partant des idées et des arguments bien 
fondés et promus par John Searle, de la perspective réaliste, et par Richard Rorty, d’une 
position pragmatico-antireprésentationiste. 

Les deux chercheurs américains, en partant des options ontologiques distinctes, des 
visions sur la connaissance de même que sur le langage, totalement opposées (y cómpris 
par la manière d’interpréter la tradition gnoséologique plus ou moins éloignée) mettent en 
oeuvre des conceptions nuancées, sur la problématique de la vérité et aussi sur son 
historicité. 

Outre l’argumentation riche pour l’une ou l’autre position philosophique, dans cet 
ouvrage on met en relief le statut de valeur – but de la vérité; ce qui, par ses ouvertures 
vers l’infinité du monde et de l’homme, dépassera l’alternative simplifiante vérité-miroir 
ou vérité – outil, alternative qui diminue la dignité de l’esprit et de la connaissance.          

 
11 Ibidem, p. 36. 
12 Stephen Hawking, Scurtă istorie a timpului, ediţia a 3-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 

2001, p. 27.   
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NOI  FUNDAMENTE  PENTRU LOGICA DEONTICĂ (II)* 
    
 

Cornel POPA 
 
 

 
Scheme de inferenţă în logica deontică dinamică 

 În logica deontică clasică s-a păstrat o anumită ambiguitate asupra obiectelor 
vizate de operatorii deontici O, F sau P, astfel că Op putea să însemne că starea descrisă 
de propoziţia p este obligatorie sau conduita descrisă de propoziţia p este obligatorie sau 
amândouă la un loc. 

 Noi vom face o distincţie netă între obligaţia unui agent de a atinge o anumită stare 
ţintă desemnată prin variabila p şi obligaţia aceluiaşi agent de a urma o anumită conduită 
u încheiată cu o anumită stare t în care este satisfăcută propoziţia p. 

 O stare ţintă poate fi atinsă, de regulă, prin mai multe căi. Pe de altă parte, o 
conduită, care durează în timp, poate trece prin mai multe stări intermediare şi se poate 
termina, după un interval, într-o stare ultimă, intenţionată sau nu. Un scop al lucrării de 
faţă este de a opera o distincţie dintre aceste două specii de operatori deontici, unii 
definiţi pe stări finale şi alţii definiţi pe conduite şi de a determina nişte reguli de trecere 
de la unii la alţii. 

Pentru început ne vom ocupa de reprezentarea conduitelor prin arbori etichetaţi. 
Reprezentarea pe arbori sau pe grafuri a conduitelor umane introduce o relaţie de 

ordine strictă şi nu lasă spaţiu de îndoieli şi ezitări, cum se întâmplă cu ordinea unor 
mulţimi de formule ce descriu acte. Două conduite alcătuite din aceleaşi acte elementare, 
dar în ordine diferită, nu mai sunt, ca în logica deontică, standard echivalente. „A murit şi 
l-a îngropat” nu mai e tot una cu „L-a îngropat şi a murit”. 

 Reprezentând conduitele prin drumuri etichetate ajungem să reprezentăm o 
conduită prin etichetele arcelor, respectiv prin secvenţa numelor actelor elementare. 
Fiecărei conduite îi corespunde un cuvânt scris în alfabetul actelor elementare. 

 Aceasta ne permite, între altele, să redăm structura unei conduite u într-o manieră 
inductivă, asemeni unei liste dintr-un program în Prolog. 

 Din motive de comoditate în redactare, în cele ce urmează nu vom nota conduitele 
prin litere din alfabetul elen α, β, χ, δ, γ, etc. şi vom folosi pentru acestea litere de la 
mijlocul sau sfârşitul alfabetului ca: u, v, t, h, q. 

 u = [h | q]        (1) 
unde h stă pentru primul act sau „capul” conduitei (head) şi q stă pentru restul celorlalte 
acte sau „coada” (queue). 

 
* Partea I a acestui studiu a apărut în Analele Universităţii Spiru Haret. Studii de 

filosofie nr. 4, 2002, p. 101-117. 
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 Pe această cale obligaţia de a realiza o conduită u se reduce la obligaţia de a realiza 
actul iniţial h şi apoi în starea rezultată din execuţia acestuia obligaţia de a executa restul 
celorlalte acte. Dar restul celorlalte acte este şi el un cuvânt u1 care şi el are un „cap”, să 
zicem, h1 şi o „coadă”, să zicem, q1. Şi procedeul de analiză se repetă. Cum numărul 
actelor este finit, să presupunem de cardinal n+1, vom ajunge la un cuvânt care are drept 
„cap” pe hn şi drept „coadă” pe qn+1 = φ. 

 Obligaţia de a executa o secvenţă de acte sau o conduită se reduce la obligaţia de a 
executa, în ordine, fiecare act din care este alcătuită conduita. 

 Ou ≡ O(h;q) ≡ Oh ∧[h]Oq      (2) 
 Dar expresia (2) coincide cu formula 4 din capitolul 2 (vezi prima parte). 

Echivalenţa (2) poate fi parcursă analitic sau reductiv, de la complex spre elementar şi 
poate fi parcursă sintetic sau constructiv de la simplu la complex. 

 O analiză similară putem întreprinde şi pentru interdicţia unei secvenţe de acţiuni. 
 Fu ≡ F(h;q) ≡ [h] Fq        (3) 
 O secvenţă de acte sau o conduită este interzisă, dacă şi numai dacă, după 

executarea „capului” secvenţei (a primului act al conduitei)este interzisă executarea 
restului conduitei.  

 O conduită este permisă dacă este permis primul act al conduitei (,,capul”) şi după 
execuţia acestuia este permisă executarea restului (a „cozii”). 

Pu ≡ P(h;q) ≡ Ph∧[h] Pq       (4) 
Nu am considerat necesar să mai stipulez posibilitatea acţională a lui h, deoarece în 

viziunea noastră logica deontică, ca şi teleologica se edifică pe infrastructura logicii 
modalităţilor acţionale sub forma sa de logică dinamică acţionalistă cu modele pe grafuri 
sau automate nedeterministe, apte de a fi transpuse în instrucţiuni Prolog. 

Ne-am referit până acum la compunerea secvenţială şi am considerat doar formule 
în care operatorii deontici determinau secvenţe sau conduite. 

Este nevoie să cercetăm relaţia dintre formulele deontice ce determină secvenţe sau 
conduite şi cele care determină stări sau rezultate obţinute ca urmare a execuţiei 
conduitelor şi să cercetăm interacţiunile dintre aceste două specii de formule deontice. 

Vom scrie mai întâi o schemă de inferenţă care conduce de la o modalitate 
acţională la o modalitate stare rezultat(şi sub ea o teoremă inter-modală. (notată prin cs, 
dacă descrie o trecere de la o  modalitate conduită la o modalitate stare şi sc dacă trecerea 
este invers. 

⎨O(x, u), u∈Ab(x), [u]p⎬ ⇒ O(x, p)   (5) 
(O(x, u) ⊃ O(x, p) ), dacă [u]p      (5cs) 
Formula (5) se citeşte: Dacă un agent x apt de a executa conduita u este obligat să o 

execute şi aceasta are ca rezultat starea p, atunci agentul x este obligat să realizeze starea p. 
Obligaţiile de conduită se propagă în obligaţii de stări rezultate. Invers, interdicţia 

de a atinge anumite stări conduce la interdicţia tuturor conduitelor ce au ca rezultat acea 
stare. În speţă, dacă îi este interzisă unui agent o stare rezultat, atunci i se interzice orice 
conduită a sa ce conduce la starea prohibită. Dacă am interzis o stare rezultat, interzic 
toate mijloacele de a o atinge. 

⎨F(x, p), [u]p ⎬ ⇒ F(x, u)      (6) 
(F(x, p) ⊃ F(x, u) )        (6sc) 
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Dăm o regulă pentru tranziţia de la conduite permise la stări permise. 
⎨[u]p, P(x, u) ⎬ ⇒ P(x, p)           (7) 
(P(x, u) ⊃ P(x, p), unde p este rezultatul executării lui u)  (7cs) 
 
Dacă îndeplinirea conduitei u duce întotdeauna la starea p, atunci permisiunea de a 

executa u implică permisiunea de a atinge starea p. In loc de „starea p” este mai potrivit 
să spunem „o stare in care p este adevărat” sau o „stare ce satisface p”. Implicaţia inversă 
nu este valabilă. Dacă este permisă atingerea stării p nu înseamnă că aceasta este permisă 
pe orice cale ce duce la p. Unele conduite ca mijloace de a atinge o stare rezultat pot 
denatura însăşi scopul prin daunele pe care le pot provoca metoda sau calea de realizare. 

  
Conduitele pot fi interpretate ca metode, proceduri, tehnologii. Nivelul de 

performanţă al unui agent depinde de mulţimea conduitelor sale încheiate cu stări rezultat 
relevante pentru comunitatea din care face parte. Orizontul posibilului acţional poate fi 
relativizat la un agent individual, la o echipă, la o întreprindere, la o corporaţie sau la 
societatea umană dintr-o epocă dată. De la posibilul acţional putem trece la stări rezultat. 

⎨M(x, u), [u]p⎬⇒ M(x, p)          (8 ) 
 (M(x, u) ⊃ M(x, p) dacă [u]p)            (8cs) 
Dacă un agent poate înfăptui o conduită care are ca rezultat starea p, atunci acesta 

poate realiza starea p. Avem de a face cu o tranziţie de la o conduită la o stare rezultat 
ambele marcate de operatorul  posibil M (Mai exact ar fi să scriem in loc de M, Ma 
simbolul posibilului acţional.) 

Dăm o schemă în care intervine operatorul Done(x, u) care se citeşte: „Agentul x a 
realizat conduita p”. (Acesta este evident înrudit cu operatorul Do din logica execuţiei sau 
performantică ca o teorie logică modală a actelor executive în care Do prefixează formule 
de logică dinamică [26] ) 

⎨[u]p, Done(x, u) ⎬⇒ Done(x, p)        (9) 
(Done (x, u) ⊃ Done (x, p) , dacă [u]p)      (9cs) 
Din  Done(x, p) se poate conchide Ma(x, p). Realizarea efectivă a unei performanţe 

atestă irefutabil abilitatea sau posibilul acţional al agentului. 
 O conduită este interzisă, dacă are o sub-conduită interzisă. Invers, o sub-conduită 

este obligatorie, dacă conduita ce o cuprinde este obligatorie. Avem schemele: 
 ⎨sc(v, u), Fv ⎬ ⇒ Fu           (11) 
 Formula (11) afirmă că o conduită ce are un act interzis este şi ea interzisă. 
⎨sc(v, u), Ou⎬ ⇒ Ov            (12)  
 Formula (12) conchide de la caracterul obligatoriu al unei conduite la caracterul 

obligatoriu al fiecărei sub-conduite componente. 
 Un agent poate cunoaşte sau ştii să execute un program (K(x, u) ). Dacă un agent 

ştie să execute o conduită ştie să execute, a fortiori , orice sub-conduită a acesteia. 
 ⎨ K(x, u), sc(s, u) ⎬ ⇒ K(x, s)              (13) 
 Din contrapoziţia lui (13) rezultă: 
 ⎨ -K(x, s), sc(s, u) ⎬ ⇒ -K(x, u)        (14) 
 Introducem o schemă ce priveşte învăţarea unui agent z de la alţi doi precursori ai 

săi x şi y. 
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 ⎨ K(x, u), K(y, v), t = u;v , K(z, K(x, u)), K(z, K(y, v)), K(z, t = u;v) ⎬ ⇒ K(z, t).
                 (15) 

 Dăm în continuare câteva scheme despre compunerea în paralel a unor acţiuni. 
  Două conduite sunt paralele dacă sunt concepute a fi executate simultan sau 

efectiv sunt executate simultan de acelaşi agent sau de agenţi diferiţi ce se află între ei în 
raporturi de cooperare sau competiţie.  

 Dacă o secvenţă dintr-o compunere în paralel a două sau mai multe secvenţe este 
interzisă, atunci compunerea în întregul ei este interzisă. 

 ⎨ (u & t), Fu ⎬ ⇒ F(u & t)        (16) 
 Fie secvenţele u1,u2,…, un compuse in paralel, respectiv (u1&u2&…  & un). Atunci 

din obligaţia compunerii în paralel a acestor secvenţe (conduite) rezultă caracterul 
obligatoriu al fiecărei secvenţe (conduite). 

 ⎨O(u1&u2&…  & un) ⎬ ⇒ Oui,        1 ≤ i ≤ n.           (17) 
 Dacă este permisă o compunere paralelă a unor conduite este permisă fiecare 

dintre conduitele paralele.  
 ⎨P(u1&u2&…  & un) ⎬ ⇒ Pui,        1 ≤ i ≤ n.     (18) 

  
Dăm, în sfârşit, câteva scheme despre alegere sau decizie. 
. P(s ∪ t)  ⇔ (Ps ∨ Pt)         (19) 
(Os ∨ Ot ) ⇒ O(s ∪t)         (20) 
⎨P(s ∪ t), Fs⎬ ⇒ Pt          (21) 
F(s ∪ t) ⇔ (Fs ∧ Ft)          (22) 
 
Acestea spun: 
Alegerea între mai multe conduite este deductiv echivalentă cu disjuncţia dintre 

permisiunea fiecăreia dintre ele (19). 
Dacă într-un nod de decizie una dintre alternative este obligatorie, atunci decizia 

este obligatorie. De fapt, obligaţia anulează pentru un agent conformist libertatea de 
alegere (20). 

Permisiunea de a alege între două alternative şi interdicţia unei dintre ele, conduce 
la permisiunea celeilalte (21) 

Interdicţia unei alegeri este logic echivalentă cu interdicţia tuturor alternativelor (22). 
 

Logica acceptării ca teorie a judecăţilor de valoare 

Logica acceptării cercetează judecăţile de valoare emise de agenţi despre mai 
multe specii de propoziţii ce descriu decizii sau atitudini ale agenţilor. 

 Domeniul de definiţie a logicii acceptării va putea fi: produsul cartezian:                       
Ag × W × D , unde D poate fi oricare dintre subdomeniile D1 –D20 din tabelul 1, iar Ag 
este mulţimea agenţilor şi W mulţimea situaţiilor acţionale sau lumilor posibile. 
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D1. Opinii; D11. Ordine; 
D2. Judecăţi de valoare; D12. Sfaturi; 
D3. Propuneri; D13. Scuze; 
D4. Oferte; D14. Decizii; 
D5. Pretenţii; D15. Argumente; 
D6. Programe; D16. Justificări; 
D7. Metode; D17.Ipoteze; 
D8. Norme; D18. Soluţii; 
D9. Rugăminţi; D.19. Concluzii; 
D10. Conduite; D20. Rapoarte. 

Table 1. Specii de acte ce pot fi evaluate 
 

 Fie L limbajul logicii predicatelor şi AP un alfabet de atomi într-un astfel de 
limbaj, W o mulţime de lumi, stări sau situaţii acţionale 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 V2 = {c, a, d, r, s} 
val3 : Ag × W × AP → V3, cu V3 = {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. 

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”  („cu indignare”), iar a, d şi r îşi păstrează înţelesurile anterior introduse . 

Admitem că p, q, r sunt variabile propoziţionale care descriu enunţuri sau acte de 
vorbire, propuneri, etc ce pot fi acceptate: v(p)=a; respinse: v(p)=r, rămase indecise: 
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 

Table 2. Definirea negaţiei în logica acceptării 



 

 132

P1.  p = a ∨ p = r ∨ 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 sau 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    P7 Dp ≡ -Ap ∧ -Rp  
P5. Ap ⊃-Dp    P8. Tp ≡-Rp ≡ Ap ∨ Dp 

          P6. Rp ⊃-Dp         P9. Cp ≡Ap ∨ Rp (commitment ) 
P10 –(Ap ∧ A-p) (Princip. Noncontr).    (angajare ) 

 

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 

Table 3. Definirea conectivelor binare în logica trivalentă a acceptării 

 
Pe coloanele 2-3 din tabelul nr. 1 sunt date cele 9 atribuiri de valori posibile pentru 

două variabile într-o logică trivalentă. În coloanele 4 şi 5 am definit negaţiile lui p şi a lui 
q. În coloanele 6-10 sunt definite valorile conectivelor binare: conjuncţie, disjuncţie, 
implicaţie, implicaţie 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 opusa celeilalte. Negaţia unei 
propoziţii îndoielnice este tot o propoziţie îndoielnică. 
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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 ½ 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 
aceasta 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 
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, ½, 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) 
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Definiţia implicaţiei  

Acceptând a =1, d = ½ 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). 
I8. A(p ⊃q) ≡ (A-p ∨ Aq). 
I9. 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. 

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. 

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

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. 

  În logica acceptării putem lua ca primitiv Ap = se acceptă p şi defini ca derivaţi pe 
ceilalţi operatori. 

 
D1. Rp =df A-p (respingere) 
D2. Tp =df –Rp≡ Ap ∨ Dp (toleranţă ) 
D3. Dp =df –Ap ∧ -Rp (dubiu) 
D4. Cp =df Ap ∨ Rp (angajare ) 
D5. Ip = df –Ap (neacceptarea) 

D1. Rp = A-p 
D2. Tp = -Rp 
D3. D#p = Ap ∨ Rp  
D4. I#p = -Dp 

Table 4. Concepte derivate 
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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. D#p va însemna în acest caz decizie sau angajare doxastică în privinţa lui p, iar I#p 
din coloana dreaptă va avea semnificaţia de indecis sau în dubiu. În coloana stângă am 
notat angajarea prin C de la englezescul ‘commitment’ (vezi D4 în coloana stângă) şi 
indecizia prin I#p (vezi D4 din coloana dreaptă). 

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; 

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. 

Nu vom prezenta aici metoda de decizie prin arbori pentru această teorie modală şi 
nici cele două sisteme axiomatice expuse în două studii publicate anterior [7, 8]. 

 
Întemeierea logicii deontice pe logica acceptării 

Ne propunem în capitolul de faţă să prezentăm două tentative de fundamentare a 
logicii deontice dinamice pe logica acceptării.  

Admitem, pentru început o definiţie a interdicţiei într-o logică deontică cu agenţi de 
forma celei propuse odinioară de A.R. Anderson [1].  

D1. F(x, p) = df L(Do(x, p) ⊃ S(x, p)) 
Îi este interzisă agentului x conduita încheiată prin starea p, dacă şi numai dacă, 

săvârşirea ei reclamă, în mod necesar, sancţionarea acestuia.  
S(x, p) înseamnă aici că x va fi sancţionat pentru că a făcut p. A nu se confunda 

S(x, p) din acest context cu S(x, p) din teleologica cu agenţi unde S(x, p) semnifică faptul 
că agentul x are drept scop starea p. 

Admiţând definiţia D1 putem introduce, după o uzanţa acceptată în logica 
deontică, definiţiile pentru permisiune obligaţie, libertate şi coerciţiune: 

       D2. P(x, p) = df  -F (x, p) 
  D3. O(x, p) = df  F(x,- p) 
  D4. Liber(x, p) = df P(x, p) ∧ P(x, -p) 
  D5. Constr(x, p) = df F(x, p)∨ O(x, p). 
   
Să introducem acum în definiţiile noastre componenta logic dinamică. Admitem că 

o stare p marcată de un operator deontic este rezultatul execuţiei unei conduite sau a unui 
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program π. Atunci agentului x îi este interzisă producerea stării p, dacă şi numai dacă, 
după orice execuţie de către x a programului π ce are ca rezultat starea p îl face pe x, în 
mod necesar, sancţionabil pentru atingerea stării p. 

D1* . F(x, p) = df  [x, π]p ; S(x, p)  
 Putem construi pornind de la definiţia D1*, prin analogie cu D1 şi D2-D5 

definiţiile D2* - D5* pentru operatorii deontico-dinamici derivaţi:  
 D2* P(x, p) ≡ -F(x, p) ≡ df [x, π]p; - S(x, p)  
 D3*. O(x, p) ≡ F(x,- p) ≡ [x, π] -p; S(x, -p) 
 D4*. Liber(x, p) ≡ ([x, π]p ; - S(x, p))∧ ([x, π] -p; - S(x,- p)) 
 D5*.Constr(x, p) ≡ ([x, π]p ; S(x, p)) ∨ ([x, π] -p; S(x,- p)) 
 

Am introdus mai sus interpretarea dinamică a operatorilor deontici. Putem acum 
trece la îndeplinirea obiectivului nostru principal privind reconstruirea logicii deontice ca 
o derivare din logica dinamică şi din logica acceptării. Propunem pentru aceasta două 
versiuni ale conceptului de interdicţie, de la care pornind introducem ceilalţi operatori, 
permisiunea, obligaţia şi la nevoie, constrângerea şi libertatea. 

 
Prima versiune: V1 

 Prima definiţie a interdicţiei este mai tare decât a doua, dar a doua ne pare mai 
aproape de realitatea socială şi pe deplin concordantă cu sistemul instituţiilor 
democratice. Luăm mai întâi în considerare prima versiune. 

 Spunem că stare p rezultată din conduita α a unui agent oarecare x din 
comunitatea C este interzisă în comunitate, dacă şi numai dacă, starea p este respinsă de 
către toţi membrii comunităţii:  

DV1.1. F(x, p) ≡ ∀x∀y[(x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p) ⊃ ((y∈C ∧ y ≠ x) ⊃  R(y, p))] 
Definim, în continuare permisiunea ca non-interdicţie: 
D2V1.2. P(x, p) ≡ -F(x, p) ≡ -∀x∀y[(x∈C ∧ α∈ Ab(x) ∧ [α]p) ⊃ ((y∈C ∧ y ≠ x) ⊃  
R(y, p))] ≡ ∃ x∃ y -[ (x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p) ⊃ ((y∈C ∧ y ≠ x) ⊃  R(y, p))] ≡ ∃ x∃ 
y [(x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p) ∧ - ((y∈C ∧ y ≠ x) ⊃  R(y, p))] ≡ ∃ x∃ y [(x∈C ∧ 
α∈Ab(x) ∧ [α]p) ∧ (y∈C ∧ y ≠ x)) ∧ - R(y, p)] 
 
D2V1.2 poate fi redată, pe scurt, ca: 
D2V1.2 P(x, p) ≡ ∃ x∃ y [(x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p) ∧ (y∈C ∧ y ≠ x)) ∧ - R(y, p)] 
 
DV1.2 afirmă că o stare p a unui agent din C rezultată din conduita sa α este 

permisă acestuia de către comunitate, dacă şi numai dacă, există în C un alt agent care îi 
tolerează starea p. 

 Potrivit definiţiei D2 din tabelul 4 cap. 6, tolerabilitatea este tot una cu 
nerespingerea unei stări atinse prin conduită şi are două forme: acceptarea stării şi  
rămânerea în dubiu faţă de acceptarea sau respingerea ei. 

 Tot pornind de la D1* introducem definiţia obligaţiei: 
DV1.3. O(x, p) ≡ ∀x∀y[(x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]-p) ⊃ ((y∈C ∧ y ≠ x) ⊃ R(y, -p))] 
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Definiţia DV1. 3 spune că o stare p rezultată dintr-o conduită α este obligatorie 
pentru un agent x, dacă şi numai dacă, contrară ei, - p, este respinsă de către toţi membrii 
comunităţi. Contrara unei stări este negaţia sau absenţa ei, respectiv neexecutarea 
conduitei ce duce la realizarea ei. 

 

Câteva observaţii finale privind versiunea V1 vor fi probabil utile. 
Obs. 1. Interdicţia, ca operator deontic ce descrie actele prohibite este definită pe 

baza unor concepte de logică dinamică relativizate la agenţi şi pe baza judecăţilor de 
valoare emise de membrii unei comunităţi. În viziunea adoptată de noi, logica deontică 
presupune logica dinamică şi teoria abilităţilor.  

În elaborarea normelor, interdicţiile şi obligaţiile impuse membrilor unei 
comunităţi trebuie să se sprijine pe teoria posibilului acţional şi pe respectarea tuturor 
condiţiilor necesare ale menţinerii vieţii. Nu putem obliga pe cineva să îndeplinească o 
sarcină peste puterile sale, şi nici să-i interzicem prin prescripţii satisfacere unor cerinţe 
vitale. 

Obs. 2. Interdicţia unui agent x de a atinge o stare p este condiţionată de 
respingerea speciei de conduită executată de el de către toţii membrii comunităţii din 
care face parte. Dacă un singur agent din comunitate i-ar tolera conduita, atunci 
interdicţia nu ar mai avea loc !. Evident, conceptul de interdicţie astfel definit este excesiv 
de tare şi se distanţează mult de practica curentă a judecăţilor de valoare din comunităţile 
umane reale. 

 În mod analog, permisiunea derivată din DV1.1 este una excesivă, foarte largă, 
neutilizabilă. Cuiva dintr-o comunitate îi este permis să execute o acţiune oarecare, dacă 
există în acea comunitate un individ care nu respinge rezultatul acţiunii săvârşite de 
acesta. 

Obs. 3. Teoria logică a normelor valabile într-o comunitate trebuie să fie, în 
viziunea noastră, dependentă de teoria judecăţilor de valoare din acea comunitate. Teoria 
valorilor stă la baza teoriei normelor. Mai mulţi filosofi au formulat de a lungul secolelor 
astfel de puncte de vedere. 

 
A doua versiune: V2 

Avem nevoie de un concept mai slab de interdicţie care să nu se întemeieze pe 
respingerea de către toţi, ci doar pe respingerea de către majoritatea membrilor 
comunităţii. Dacă o anumită conduită este respinsă de către majoritatea membrilor, 
înseamnă că dintre ceilalţi, mai puţin de 49 la %, o parte o acceptă şi alta rămân indecişi 
în privinţa ei. Căci, nu trebuie să uităm că în logica acceptării avem ca teoremă: 

    A(x, p) ∨ R(x, p ∨ D(x, p)  (vezi şi P3 din cap. 3) 
Conceptul slab de interdicţie susţine că o stare p rezultată din conduita α a 

agentului este interzisă, dacă şi numai dacă, ea este respinsă de majoritatea membrilor 
comunităţii. 

Introducem cea de a doua variantă, notată prin V2, a reducerii conceptelor logicii 
deontice dinamice la logica acceptării. Dăm, mai întâi, definiţia formală a interdicţiei 
„slabe”.  
DV2.1 F(x, p) ≡ ∀x∀y[(x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p) ⊃ (y≠ x ⊃  | ⎨ x∈C:R(y, p) ⎬ | ≥ | C | / 2 ] 
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 O stare terminală p rezultată din conduita α a unui agent oarecare din C este 

interzisă, dacă şi numai dacă, majoritatea membrilor din C diferiţi de x , resping starea p. 
Aceasta este redată în definitor prin faptul că numărul cardinalului mulţimii celor ce 
resping starea p este cel puţin egal cu numărul ce descrie jumătate din cardinalul 
comunităţii. 

Putem defini majoritatea ca un predicat binar: 
DMaj  maj(B,C) ≡ | B| ≥ | C| / 2 
Spunem că mulţimea B desemnează cel puţin majoritate din mulţimea de referinţă 

C, dacă şi numai dacă, cardinalul lui B este mai mare sau egal cu jumătatea cardinalului 
lui C. În definiţia interdicţiei în versiunea V2(vezi, mai sus, DV2.1 ) mulţimea celor ce 
resping starea rezultată din conduita α, starea în care este adevărat p are cardinalul mai 
mare sau egal cu jumătate din cardinalul lui C, mulţimea membrilor comunităţii. 
(simbolic: | ⎨ x∈C:R(y, p) ⎬ | ≥ | C | / 2 ). Astfel definită, interdicţia are un temei social, 
moral, căci se întemeiază pe atitudinea şi judecata de valoare a majorităţii membrilor unei 
comunităţi. 

Pe baza definiţiei interdicţiei slabe (vezi DV2.1), introducem definiţia permisiunii 
şi definiţia obligaţiei. 

DV2.2. P(x, p) ≡ -F(x, p) ≡ - ∀x∀y[(x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p) ⊃ (y≠ x ⊃  |                        
⎨ x∈C:R(y, p) ⎬ | ≥ | C | / 2 ] ≡ ∃ x∃ y -[ (x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p) ⊃ (y≠ x ⊃ | ⎨ x∈C:R(y, 
p) ⎬ | ≥ | C | / 2 ] ≡ ∃ x∃ y (x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p ∧ y≠ x) ∧ - (| ⎨ x∈C:R(y, p) ⎬ | ≥ | C | / 
2) ≡ ∃ x∃ y (x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p ∧   y≠ x) ∧ | ⎨ x∈C:R(y, p) ⎬ | < | C | / 2 

 
Legând direct primul termen al echivalenţei de ultimul putem scrie: 
 

DV2.2. P(x, p) ≡ ∃ x∃ y (x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]p ∧ y≠ x) ∧ | ⎨ x∈C:R(y, p) ⎬ | < | C | /2 
 
Conceptul de permisiune propus de definiţia DV2.2 (obţinută pe baza lui DV2.1) 

ne spune că unui agent din comunitatea C îi este permis să execute o acţiune α având ca 
rezultat starea p, dacă şi numai dacă, cei care resping rezultatul sau starea p sunt mai 
puţini decât jumătate din membrii comunităţii. Îţi este permis tot ceea ce nu-ţi este respins 
de majoritatea membrilor comunităţii căreia îi aparţii. 

 Definim în continuare obligaţia. 
 

DV2.3. O(x, p) ≡ ∀x∀y[(x∈C ∧ α∈Ab(x) ∧ [α]-p) ⊃ (y≠ x ⊃ | ⎨ x∈C:R(y,- p) ⎬ | ≥ | C | / 2 ] 
 
Starea –p este rezultatul omiterii sau neexecuţiei, deliberate sau din culpă de către 

agent a conduitei α ce ar fi dus la adevărul descripţiei p. 
Definiţia DV2.3. spune că starea descrisă de propoziţia p este obligatorie pentru un 

agent ce deţine capacitatea de a executa conduita α, dacă şi numai dacă, starea –p, rezultată 
din neexecuţia de către agent a lui α, este respinsă de mai mult de jumătate din numărul 
membrilor comunităţii de referinţă C. Eşti obligat să faci o acţiune deoarece starea la care se 
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ajunge prin omiterea ei de către tine este percepută de majoritatea membrilor comunităţi ca 
un neajuns, carenţă sau pierdere în buna funcţionare a comunităţii. 

Fiecare dintre versiunile cercetate întemeiază logica deontică dinamică pe teoria 
judecăţilor de valoare sau pe ceea ce noi am numit „ logica acceptării”.  

Aceasta înseamnă că putem deriva din sistemul de logica acceptării mai multe 
versiuni de logică deontică, dacă convenim să cercetăm de fapt atitudinile şi judecăţile de 
valoare ale membrilor unei comunităţi şi să formulăm nişte reguli de conduită în concor-
danţă cu acceptările şi respingerile acestora. Regulile de conduită pe care le vom formula 
vor trebui să satisfacă exigenţele tripletelor de definiţii date pentru variantele V1 şi V2. 

* 
*      * 

Logica acceptării poate fi privită ca o axiologie universală, ca o teorie generală a 
judecăţilor de valoare, esenţială pentru întemeierea raţională a unui punct de vedere, a 
unei soluţii date unei probleme, a unei decizii sau a unui program. Logica acceptării este 
o componentă sau un modul central într-un vast program de logică a acţiunii care 
cuprinde 8 sisteme axiomatice de tăria lui S5 de logici modale cu agenţi şi operatori 
iteraţi ce interacţionează între ei. Toate aceste sisteme sunt logici modale cu agenţi cărora 
le sunt asociate abilităţi, baze de cunoştinţe şi „maşini inferenţiale”. Aceste sisteme 
modale normale de nivel S5 sunt: logica acceptării, logica modală asertorică, teleologica, 
logica deontică, logica epistemică, logica doxastică, logica dinamică şi performantica. 
Sistemele au fost prezentate într-un ciclu de 7 comunicări ţinute în ultimii 2 ani la 
Academia Română, la Universitatea Politehnica şi la Facultatea de Matematici a 
Universităţii din Bucureşti, la Facultatea de Filosofie şi Jurnalistică a Universităţii                   
Spiru Haret. În multe dintre aceste sisteme, logica acceptării este o componentă 
importantă. Ea poate fi văzută ca o disciplină de nivel metateoretic, mai generală decât 
logica deontică, decât logica epistemică sau teleologica. Logica acceptării cercetează 
judecăţile de valoare, atitudinile şi evaluările făcute de către agenţi, criteriile şi temeiurile 
acestora.  

Logica acceptării stă la baza teoriei argumentării. Argumentarea este, în viziunea 
noastră, logică cu agenţi aplicată la o situaţie acţională. Agenţii dispun de baze de 
cunoştinţe standardizate, cu un nucleu comun, care permit construirea unor arbori de 
argumentare şi respectiv de derivare. 

Argumentarea ca teorie logică aplicată la o situaţie acţională se ocupă de 
întemeierea discursivă a judecăţilor de valoare făcute de către agenţi şi de disputa dintre 
interlocutori. Putem accepta o teză pentru că este adevărată, pentru că este justă sau 
echitabilă. 

 Putem accepta o soluţie pentru că este legală. Putem accepta un program pentru că 
este eficace şi accesibil nouă. Preferăm sau acceptăm cu încântare o actriţă pentru că este 
frumoasă şi talentată şi un violonist pentru că este virtuos şi sensibil. Logica acceptării are 
un spectru mai larg decât sistemele de logică clasică. Aceasta poate fi văzută şi din 
tabelul următor reprodus din lucrarea noastră [7]. 
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|= α 
|= A α 

 
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) 

2 51 3 4 6 

Table 5. Conexiuni între logica acceptării, logica clasică şi logicile modale 
 

Tabelul 5 stabileşte o punte între logica acceptării, pe de o parte şi  logica clasică, 
logicile epistemice, doxastice şi teleologică pe de altă parte. 

1. Accept α, deoarece α  este o lege logică. . 
2. Resping α deoarece este o contradicţie.  
3. Agentul x acceptă în starea w p, deoarece x ştie că în starea w că p este adevărat 

. 
4. Agentul x acceptă în starea w p, deoarece x crede in starea w că p. 
5. Dacă x crede în starea w opiniile K şi din acestea se deduce p, atunci x acceptă 

p. 
6. Dacă x îşi asumă în situaţia w scopul descris de p, atunci x acceptă în w 

propoziţia p. 
 

Concluzii 

 1. Ne-am propus în eseul de faţă o dublă întemeiere a logicii deontice. Mai întâi 
am întemeiat logica deontică pe o teorie a modalităţilor acţionale sau a posibilului 
acţional relativizat la agenţi şi la situaţii acţionale şi în al doilea rând am întemeiat logica 
deontică dinamică creată de J.J.Ch. Meyer pe logica acceptării ca o teorie generală a 
judecăţilor de valoare. 

2. Logica deontică sub forma sa standard sau sub forma sa de logica deontică 
dinamică nu poate fi legată direct de logica modală aletică, aşa cum au încercat, cu 
decenii în urmă, profesorii A.R Anderson şi Stig Kanger.  

Nu susţinem că definiţiile propuse de distinşii înaintaşi n-ar fi fost fertile şi 
instructive. Dorim doar să insistăm asupra faptului că între modalităţile deontice şi cele 
aletice se interpun modalităţile acţionale. 

 3. Logica deontică sau teoria logică a scopurilor care pot fi văzute ca auto-obligaţii 
presupun ca infrastructură o teorie a fezabilităţii sau a posibilului acţional de care au 
nevoie legiuitorii, inginerii şi managerii ce elaborează legii, planuri sau programe de 
acţiune, de care au nevoie constructorii de sisteme expert şi de programe de inteligenţă 
artificială cu aplicaţie în domeniul ştiinţelor sociale. 

4. Logica propoziţiilor asertorice de care s-a ocupat logica clasică şi logica 
matematică, logica propoziţiilor şi logica predicatelor, instrumente create pentru 
fundamentarea disciplinelor matematice nu epuizează aria disciplinelor logice necesare în 
mileniul trei. Mai mult, credem că acestea nu sunt cele mai generale şi mai profunde 
teorii logice.  
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5. Logică nu se limitează la enunţurile declarative; ea se extinde dincolo orizontul 
descripţiilor şi de valorile de adevăr 1 şi 0; ea dă seama de discursul raţional sub toate 
formele sale, se ocupă de argumentare care este logică aplicată la o situaţie acţională. 
Teoria argumentării pe care am dezvoltat-o în ultimii ani face uz de o logică 
pragmatizată, cu agenţi, situaţii acţionale, scopuri, judecăţi de valoare. Logica este astăzi 
din ce în ce mai mult interesată de lumea scopurilor şi mijloacelor, de decizii şi 
programe, de concordanţa şi conflictele dintre opinii, programe şi conduite. 

6. Logica judecăţilor de valoare, teoria acceptărilor şi respingerilor, a 
problematizării şi a dubiului, care cercetează toate enunţurile legate de acţiunile umane, 
decizii, programe, oferte etc. (vezi in Tabelul 1 cu cele 20 de specii de acte ) poate fi 
privită deopotrivă ca o teorie logică a opiniilor şi ca o teorie logică a întemeierii 
deciziilor, programelor şi conduitelor umane. Alegerea, evaluarea mediului, acceptarea şi 
respingerea sunt atribute fundamentale ale deciziilor umane şi într-o formă specifică a 
oricărui sistem viu. Structurile formale ale sistemelor de logica acceptării descriu 
mecanisme şi scheme de conduită raţională care pot apare în clase diferite de activităţi 
umane. 

7. Principalul rezultat al cercetării de faţă îl constituie construirea unei teorii 
semantice pe arbori pentru logica deontică dinamică şi pentru logica deontică pe stări 
rezultate din conduitele umane. Construcţia semantică propusă dă seama de conduitele 
umane posibile şi de stările terminale accesibile prin conduite, ca şi de stările 
intermediare. 

 8. Un rezultat minor al cercetării de faţă este descoperirea unui nou paradox ce 
apasă asupra calităţii logicii deontice standard. Important este faptul că acest paradox este 
exclus într-o logică deontică dinamică care face uz secvenţe de acte sau de conduite. 

 9. Teoria logică a posibilului acţional am dezvoltat-o în cadrul unor limbaje 
formale dezvoltate pe arbori etichetaţi şi pe baza unor limbaje formale generate de mai 
multe specii de acceptoare nedeterministe. 

 10. Atât teoria posibilului acţional cât şi variantele de logică deontică dinamică sau 
de teleologică, dată fiind semantica lor pe arbori şi pe automate nedeterministe pot fi 
convertite lesne în programe Prolog. 

 11. Teoriile logice explorate sunt teorii logice pragmatizate care asimilează 
dimensiuni şi aspecte noi ale activităţilor umane cum sunt agenţii, scopurile acestora, 
abilităţile agenţilor, relaţiile dintre scopuri şi mijloace, compunerea secvenţelor de acte in 
serie, în paralel sau analiza actelor de decizie. 

12. Am arătat că operatorii deontici pot fi definiţi pe secvenţe de stări sau conduite, 
dar şi pe stări terminale sau intermediare. Am cercetat în capitolul 5 mai multe scheme de 
inferenţă care leagă cele două clase de operatori deontici. 

13. Este ispititoare perspectiva construirii unei logici dinamice ternare având 
operatori dinamici de forma s1[π]s2, s1<π>s2, unde s1 stă pentru stare iniţială la care se 
aplică programul π sau secvenţa de acte şi s2 stă pentru starea rezultat obţinută după 
executarea programului. 

Logica deontică ternară dă seama de relaţiile dintre o stare iniţială o stare scop şi 
programul care poate transforma starea iniţială într-o stare scop. 
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Acestea pot fi legate uşor prin instrucţiuni Prolog şi descrie ceea ce noi am numit 
directive practice. 

do(x,s1, u ):- goal(x, s1, s2), u∈Ab(x), s1[u] s2 
Agentul x execută în situaţia s1 conduita u dacă x are în situaţia s1 drept scop starea 

s2  deţine abilitatea de a executa u şi conduita u duce în toate cazurile din s1 în s2.  
O logică dinamică ternară este adecvată pentru o teorie a dependenţelor necesare ca 

şi pentru o teorie a dependenţelor posibile sau probabile. 
14. Capitolul 6 rezumă câteva caracteristici ale logicii acceptărilor, prezentată de 

noi în alte articole pentru a putea fi folosită în fundamentarea axiologică a logicii 
deontice. Este un vechi deziderat ca operatorii deontici, normele de conduită, obligaţiile 
şi interdicţiile să poată fi întemeiate pe ideile de bine şi de rău. Acceptarea şi respingerea , 
dubiul sunt atitudini axiologice de bază. 

Putem trece de la un sistem ternar de logica acceptării la o teorie logica asertorică 
bivalentă. Anulăm cea de a treia valoare, dubiu şi restrângem domeniu la propoziţiile 
declarative. Mai departe, înlocuim valorile de acceptat şi respins cu cele de adevăr sau 
fals. Conjuncţia va lua valoarea minimă dintre valorile celor două „argumente”; 
disjuncţia va lua valoarea maximă dintre cele . Negaţia devine un inversor de valoare. 

15. Am văzut că logica deontică dinamică poate fi fundată pe teoria judecăţilor de 
valoare a membrilor unei comunităţi de referinţă. Putem construi sistemele de norme, de 
care dă seama logica deontică, pornind de la cunoaşterea judecăţilor de valoare ale 
membrilor unei comunităţi. Aceasta poate ridica valoarea şi calitatea instituţiilor 
democratice. Judecăţile de valoare ale membrilor unei comunităţi pot fi evidenţiate de 
anchete de psihologie socială şi prin anchete şi sondaje sociologice. Odată cunoscute 
acestea putem trece la codificarea normativă sau la formularea regulilor de conduită. 
Putem adopta versiunea V2 şi să interzicem orice conduită ce duce la stări finale respinse 
de majoritatea indivizilor adulţi din comunitate. Vor fi obligatorii toate acele conduite ce 
conduc la stări terminale a căror absenţă comunitatea o califică drept inacceptabilă şi 
demnă de a fi sancţionată. 

16. Fundamentarea propusă de varianta V2 pentru o teorie logică deontică 
dinamică este în linii mari compatibilă cu exigenţele unui sistem politic democratic, căci 
pune la baza promulgării normelor de conduită atitudinile şi opţiunile membrilor 
comunităţii de referinţă. 

17. Accentul a căzut în cercetarea de faţă pe dubla întemeiere a logicii dinamice, 
ontic acţionalistă şi axiologică şi nu pe o tratare axiomatică sau pe definirea unor 
procedee de decizie. Am propus în alte studii pentru mai multe specii de modalităţi mai 
puţin cercetate ca teleologica, logica acceptării, performantica abordări axiomatice, 
interpretări semantice şi procedee de decizie. 

18. O direcţie de cercetare atractivă este dezvoltarea pe modelul semantic                       
prezentat a unor sisteme modale mixte şi cu operatori modali iteraţi de forma                        
A(x, s,O(y, z, s1, Do(z, s2, u;t))) care spune că „Agentul x acceptă în situaţia s, ca y să 
oblige pe z în situaţia s1 ca z să execute în situaţia s2 secvenţa serială u;t.” 

 
 
 



 

 143

BIBLIOGRAFIE 

Anderson, A. R.,  A Reduction of Deontic Logic to Aletic Logic, în Mind, 67,  p. 100-103 
Barbuceanu, Mihai, Agents That Work in Harmony by Knowing and Fulfiling Their Obligations, 

American Association for Artificial Intelligence, 1998. 
Harel, David, First-Order dynamic Logic, Computer Science, Edited by G. Goos and J.Hartmanis. 
Harel, David, Kozen Dexter, Tiuryn, Jerzy, Dynamic Logic,The MIT Press Cambridge 

Massachusetts, 2000. 
Hoare, C.A.R An axiomatic basis for computer programming, Comm. Assoc. Comput. Mach. 12, 

p. 576 –580. 
Kanger, Stig, New Foundation for Ethical Theory, în Deontic Logic Introductory and Systematic 

Readings, Ed. Risto Hilpinen. D. Reidel Publishing Company 1971.  
Meyer, J. J. Ch., A Different Approach in Deontic Logic: Deontic Logic Viewed as a Variant od 

Dynamic Logic, Notre Dame Journal of Formal Logic, 1988, 29 (1), p 109-136. 
Popa, C., The Logic of Action on Decision Trees, în Revue Roumaine des Sciences, Serie de 

Philosophie et Logique, nr. 2-3, 1983, p. 208-214. 
Popa, C., Teleologica sau teoria logicã a scopului, în Revista de filosofie, nr. 5, 1978. Popa, C., 

Purposive Automata and Actional Modalities, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 1-2, 
1991, Tome 35. 

Popa, C., Goals, Norms and Finite Automata, III International Congress on Expert Systems in 
Law, Florence, 1989. 

Popa, C., Logic, Prolog and Legal Sentence, în Workshop on Legal Application of Logic 
Programming, Geneva, Italy, June 13-16, 1994, p. 112-127. 

Popa, C., Teleological Systems with Agents, Revue Roumaine des Sciences Sociales, Serie de 
Philosophie et Logique, Tome 29, nr. 1-2, 1985, p. 95-105. 

Popa, C., Temporal Teleologic Systems endowed with Agents, Filozofia şi Problematica lumii 
contemporane, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, tom 
XXXII, 1986, p. 218-224. 

Popa, C., The Logic of Operational Modalities and Artificial Intelligence, Revue Roumaine des 
Sciences Sociales, Serie de Philosophie et Logique, Tome 29, nr. 3-4, iul-dec. 1985,                          
p. 243-253. 

Popa C. Logica modalităţilor acţionale, în Logica acţiunii. Studii, Coordonator Cornel Popa, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, !983, p. 7-56. 

Popa, Cornel, Florea, Adina Magda, Human Action, Automata and Prolog, în Economic 
Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 1995, 1-4, XXIX, p. 33-54. 

Popa, Cornel, Logica acceptării, opiniile şi argumentarea, în Analele Universităţii Spiru Haret, 
Seria Studii de Filosofie, Nr. 3, 2001. 

Popa, Cornel, An Axiomatic System for the Logic of Acceptance, în Noesis, Travaux du Comite’ 
Roumain d’Histoire et de Philosophie des Sciences, XXV, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2000, p. 59-72. 

Popa, Cornel, Logica acţiunii şi calitatea actului politic în OptimumQ, Revistă de specialitate, 
cultură şi educaţie în domeniul calităţii şi fiabilităţii, vol IX, Nr. 2-3-4, 2999, p. 158-173. 

Popa, Cornel, Logica acţiunii şi calitatea actului politic II, în OptimumQ, Revistă de 
specialitate, cultură şi educaţie în domeniul calităţii şi fiabilităţii, vol XI, în curs de 
apariţie. 

Popa, Cornel, Teoria acţiunii şi logica formală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1984.  

Popa, Cornel, Norme, conduită şi legalitate I, în Studii de Drept Românesc, nr. 2, 1992,                         
p. 143-155. 



 

 144

Popa, Cornel, Norme, conduită şi legalitate II, în Studii de Drept Românesc, nr. 3, 1992,                       
p. 261-275.  

Popa, Cornel, Logic, Prolog and Legal Sentence, în Workshop on Legal Application of Logic 
Programming, Geneva, Italy, June 13-16, 1994, p. 112-127.  

Popa, Cornel, Logica acţiunii, programele şi conflictele interumane, în Revista Română de 
Informatică şi Automatică, vol10,nr.1,2000, Editura ICI p. 29-43. 

Pratt, V. R., Semantical Considerations on Floyd – Hoare Logic, Proc. 17 th IEEE Symp. On 
Foundation of Computer Science , p. 109-121. 

Segerberg, K. A, Completeness Theorem în the modal Mogic of Programs, Not. Amer. Math. Soc., 
1977, 24(6), A 525. 

 
NEW FOUNDATIONS FOR DEONTIC LOGICS 

ABSTRACT 

Deontic logics is a logical theory for moral, juridical or other kinds of norms created by 
G.H. von Wright in 1951. 

In our opinion, deontic logics is in need for new foundations. The first kind of foundation 
concerns his ontological status. The second kind of foundation is an axiological one. 

Deontic logics cannot be based directly on aletic or physical modalities as necessity, 
possibility and so on, as tried forty years ago Stig Kanger or A.R. Anderson. Obligations, 
interdictions or permissions can be founded on a theory of actional possibility for individual human 
beings or other species of agents in determined spatial and temporal conditions. J.J.Ch. Meyer’s 
deontic dynamic logics [7] is a step in a good direction. We are searching for a more pragmatic 
deontic logics making use of different classes of agents, actionnal situations, dates, time intervals, 
status and roles, knowledge bases, goals and programs. 

We have proposed in this direction a semantic  founded on trees for dynamic logic and for 
deontic dynamic logic, as well as for a logical theory of goals, programs and effecttiveness and 
legal or illegal behavior. We make a sharp distinction between an assumed goal and actual 
performance achieving a goal. In this way we make difference between conceiving a program and 
performing it. The first is an intelectual or a rational mental act; the second is a material physical 
and social one. Effectiveness is agent’s capability to make its results to coincide with its asusumed 
goal. Profitability is a financial metrical concept which supposes benefit. I have used an alphabet of 
elementary actions and labeled arches in order to describe several kind of composed actions, in 
series, in parallel or choices as well as agents abilities and agent’s actual behavior. These devices 
allowed us to describe value judgments for agent’s behavior. 

The second kind of foundation for deontic logic is a new theory of value judgments, 
which I have called logics of acceptances [17,18]. I have considered trivalent, pentavalent or n-
valent systems for logics of acceptances, as well as modal ones. Ten axiomatic normal systems 
were proposed for logics of acceptances. Other mixed modal systems involving logic of 
acceptances were considered. 

We say that an interdiction imposed for a given type of agents to achieve a generic state 
by a legislative power, e.g. the Parliament, is founded from the point of view of our logic of 
acceptance if all (our first version) or majority (our second version) of his countrymen reject any 
behavior leading to the incriminated generic state. I have done similar definitions for obligations 
and permissions. Rejection is a derived concept in the logics of acceptance. 
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CONSIDERAŢII DESPRE PROBLEMA EXISTENŢEI ÎN LOGICĂ (I) 
 
 

Dumitru GHEORGHIU 
 
 
 
După cum se ştie, o trăsătură principală a interpretării booleene a propoziţiilor 

categorice în raport cu interpretarea tradiţională a acestora constă în respingerea 
principiului subordonării particularelor, formulat de Aristotel după cum urmează: „Dacă 
ceva aparţine tuturor cazurilor, aparţine şi unora dintre ele, iar dacă nu aparţine nici unuia, 
nu aparţine nici unora” (Topica, III.6, 119a). Cu alte cuvinte, în interpretarea tradiţională, 
ceea ce se afirmă sau se neagă despre toţi membrii unei clase (extensiuni) se poate 
afirma, respectiv nega şi despre unii dintre membrii acelei clase (extensiuni). 
Respingerea acestui principiu are ca efect reducerea drastică a numărului de forme de 
argumente tradiţional valide. De pildă, în interpretarea tradiţională, dacă o propoziţie de 
forma „Toţi A sunt B” este adevărată, atunci propoziţia de forma „Unii A sunt B” este cu 
necesitate adevărată, ceea ce revine la a spune că propoziţia de forma „Unii A sunt B” 
poate fi dedusă în mod valid din propoziţia de forma „Toţi A sunt B”, luată ca singură 
premisă. Prin contrast, în interpretarea booleană, dacă o propoziţie de forma „Toţi A sunt 
B” este adevărată, propoziţia de forma „Unii A sunt B” este adevărată numai dacă 
termenul notat cu „A” este nevid, ceea ce revine la a spune că propoziţia de forma „Unii 
A sunt B” nu poate fi dedusă în mod valid din propoziţia „Toţi A sunt B” luată ca o 
singură premisă, ci din această propoziţie plus o premisă de forma „Există A”. Ce 
justificări poate oferi un adept al interpretării booleene – să-l numim „logicianul modern” 
– în favoarea pretenţiei că propoziţia „Unele balene sunt mamifere” nu decurge valid 
doar din „Toate balenele sunt mamifere”, ci din „Toate balenele sunt mamifere” plus 
premisa „Există balene” şi cum poate respinge această pretenţie un partizan al 
interpretării tradiţionale – să-l numim „logicianul tradiţional” –, la care propoziţia „Unele 
balene sunt mamifere” decurge valid din „Toate balenele sunt mamifere”, luată ca 
singură premisă? 

Logicianul modern va începe, probabil, prin a susţine că în interpretarea 
tradiţională, atât propoziţiile particulare, cât şi cele universale sunt tratate ca enunţuri de 
existenţă sau, altfel spus, sunt tratate ca enunţuri care presupun existenţa obiectelor la 
care se referă1. Desigur, foarte multe propoziţii universale pe care le folosim în mod 
obişnuit pot fi înţelese ca presupunând existenţa obiectelor la care se referă. De pildă, 

 
1 Acest punct de vedere a fost efectiv susţinut în cea de-a doua jumătate a secolului          

al XIX-lea de către o serie de logicieni, filosofi şi matematicieni interesaţi de dezvoltarea 
logicii moderne. Astfel, problema caracterului existenţial al propoziţiilor categorice este 
pusă implicit de Arthur Cayley în 1871, este discutată într-o lucrare din 1874 a lui                      
Franz Brentano şi este pusă explicit în legătură cu dezvoltarea logicii moderne de                       
C. S. Peirce în 1880 şi de John Venn în 1881. 
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spunând „Toate cămăşile din acest dulap sunt albastre” sau „Nici o cămaşă din acest 
dulap nu este albastră”, înţelegem că în dulapul respectiv există cămăşi. Totuşi, 
considerarea propoziţiilor universale ca enunţuri de existenţă conduce la unele dificultăţi, 
chiar în raport cu înţelesurile obişnuite ale cuvintelor „toţi” („toate”) şi „nici un” („nici 
o”). Astfel, adoptând punctul de vedere al logicianului tradiţional, o propoziţie universală 
poate fi adevărată numai dacă subiectul său logic este un termen nevid. De pildă, 
propoziţia „Toate stafiile sunt imateriale” este adevărată numai dacă există stafii; dacă nu 
există stafii, atunci propoziţia este falsă. Noi acceptăm, însă, unele propoziţii universale 
ca adevărate fără să presupunem existenţa obiectelor la care se referă. De pildă, 
propoziţia (banal) adevărată „Nici un cerc pătrat nu este pisică” şi obversa sa, „Toate 
cercurile pătrate sunt non-pisici”, nu cer să existe cercuri pătrate. Dacă cineva ar obiecta 
că aceste două exemple sunt artificiale, logicianul modern poate invoca drept exemplu 
principiul inerţiei („prima axiomă a lui Newton”), în formularea „Toate corpurile asupra 
cărora nu acţionează forţe exterioare îşi menţin starea de repaus sau de mişcare uniformă 
şi rectilinie”. Această propoziţie este acceptată ca adevărată în fizică, deşi pe Pământ nu 
există corpuri asupra cărora să nu acţioneze forţe exterioare. Propoziţiile menţionate nu ar 
putea fi considerate ca adevărate, dacă ar fi interpretate ca enunţând că există cercuri 
pătrate sau, respectiv, că există corpuri asupra cărora nu acţionează forţe exterioare. 
Aceste propoziţii pot fi luate ca fiind adevărate numai dacă li se dau, respectiv, 
interpretările: nu există cercuri pătrate în clasa pisicilor şi nu există corp asupra căruia 
nu acţionează forţe exterioare care să nu-şi păstreze starea de repaus sau de mişcare 
rectilinie şi uniformă. Din analiza acestor exemple reiese că propoziţiile universale nu 
presupun în mod necesar existenţa obiectelor la care se referă. Pe de altă parte, 
propoziţiile particulare sunt enunţuri de existenţă. De exemplu, spunând „Unele animale 
acvatice sunt mamifere”, înţelegem că există cel puţin un animal acvatic care este 
mamifer, iar spunând „Unii funcţionari publici nu sunt amabili”, înţelegem că există cel 
puţin un funcţionar public neamabil. Ca atare, întrucât după forma unei propoziţii 
universale nu putem şti dacă subiectul său logic denotă sau nu entităţi existente, o 
propoziţie particulară nu poate fi dedusă în mod valid dintr-o universală de aceeaşi 
calitate, având acelaşi subiect logic şi acelaşi predicat logic, luată ca o singură premisă, ci 
din respectiva universală şi o premisă suplimentară, care să aserteze existenţa entităţilor 
denotate de subiectul său logic. În plus, poate adăuga logicianul modern, dacă în logica 
tradiţională atât universalele, cât şi particularele sunt enunţuri de existenţă, atunci se 
ajunge la contradicţii de îndată ce se consideră propoziţii în care subiectul logic este un 
termen vid. 

Să presupunem, de pildă, că suntem de acord că nu există cercuri pătrate. Ce va 
spune logicianul tradiţional despre propoziţia „Nici un cerc pătrat nu este paralelogram”? 
Va spune, probabil, că această propoziţie este falsă, căci dacă nu există cercuri pătrate, 
atunci nu suntem îndreptăţiţi să spunem că întreaga clasă a cercurilor pătrate este exclusă 
din clasa paralelogramelor. Dar dacă această propoziţie este falsă, atunci contradictoria sa 
– „Unele cercuri pătrate sunt paralelograme” – este adevărată şi, întrucât logicianul 
tradiţional, ca şi cel modern, consideră că particularele sunt enunţuri de existenţă, rezultă de 
aici că există cercuri pătrate, ceea ce contrazice presupunerea iniţială. Astfel, se pretinde că 
logicianul tradiţional este condus la o contradicţie, prin următoarea serie de paşi: 
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1. Nu există cercuri pătrate (premisă) 
2. Este fals că nici un cerc pătrat nu este paralelogram 
3. Unele cercuri pătrate sunt paralelograme (echivalentă logic cu 2) 
4. Există cercuri pătrate 
 

Trecerea de la 2 la 3 se bazează pe o echivalenţă logică, iar trecerea de la 3 la 4 se 
bazează pe principiul conform căruia particularele sunt enunţuri de existenţă, astfel că 
logicianul tradiţional ar trebui să reconsidere pasul de la 1 la 2. Logicianul modern atacă 
pasul de la 1 la 2, ca nefiind logic necesar. Din „Nu există cercuri pătrate” nu decurge 
falsitatea propoziţiei „Nici un cerc pătrat nu este paralelogram”, căci în interpretarea 
booleană această propoziţie enunţă că nu există cercuri pătrate în clasa paralelogramelor. 

La toate acestea, logicianul tradiţional ar putea răspunde, în primul rând, arătând că 
logica tradiţională nu are nevoie de supoziţii de existenţă: valoarea logică a unei 
universale sau a unei particulare poate fi judecată indiferent de împrejurarea că termenii 
săi denotă sau nu entităţi existente. De exemplu, se ştie din geometrie că un poligon 
regulat cu n laturi poate fi, în principiu, înscris într-un cerc doar cu rigla şi compasul, 
numai dacă numărul n este de o anumită formă. Astfel, prin reflecţie geometrică, 
particulara „Unele poligoane regulate cu peste un milion de laturi sunt inscriptibile                  
într-un cerc numai cu rigla şi compasul” va fi judecată ca adevărată, deşi existenţa 
efectivă a poligoanelor regulate cu peste un milion de laturi este cel puţin discutabilă, în 
timp ce universala „Toate poligoanele regulate cu peste un milion de laturi sunt 
inscriptibile  într-un cerc numai cu rigla şi compasul” va fi judecată ca falsă, deşi, dacă nu 
există astfel de poligoane regulate, această propoziţie apare ca adevărată în interpretarea 
booleană. Astfel de propoziţii pot fi judecate ca adevărate sau false pe baza înţelesurilor 
geometrice, independent de orice supoziţie de existenţă. 

Aici s-ar putea ridica obiecţia că astfel de propoziţii aparţin matematicii, care are 
de-a face cu un tip special de existenţă2. Dar în acest fel, se poate răspunde, nu se vede de 
ce n-am putea considera tipuri speciale de existenţă şi pentru alte genuri de entităţi, cum 
ar fi personajele mitologice, animalele fabuloase ş.a. Într-adevăr, avem temeiuri puternice 
pentru a aprecia, de pildă, propoziţiile „Unii inorogi sunt plăsmuiri ale imaginaţiei” şi 
„Unii zei ai grecilor antici au slăbiciuni umane” ca fiind adevărate şi contradictoriile lor 
ca fiind false, deşi nu există inorogi şi, putem concede, nici zei ai grecilor antici. În plus, 
logicianul tradiţional poate arăta că şi interpretarea booleană produce unele rezultate 
bizare în raport cu felul nostru obişnuit de a gândi. În această interpretare, orice 
propoziţie universală în care subiectul logic este un termen vid este cu necesitate 
adevărată. Astfel, propoziţia „Toate cercurile pătrate sunt pisici” este adevărată şi la fel 
este „Nici un cerc pătrat nu este pisică”. 

La răspunsul logicianului tradiţional, după care logica tradiţională se poate 
dispensa de supoziţiile de existenţă, logicianul modern poate replica arătând că, potrivit 

 
2 În privinţa exemplului nostru, se arată că prin împărţirea unui cerc într-un număr de 

părţi egale şi unirea punctelor de diviziune se obţine un poligon regulat şi că prin ducerea 
tangentelor la cerc în punctele de diviziune se obţine un alt poligon regulat circumscris 
cercului. În acest fel, se conchide că este dovedită existenţa poligonului regulat cu oricâte 
laturi. 
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chiar propriilor sale principii, logica tradiţională are nevoie de astfel de supoziţii. Pentru a 
dovedi aceasta, logicianul modern poate aduce în discuţie următorul fapt curios. Multă 
vreme s-a crezut că pentru orice tip de argument valid cu propoziţii categorice, inclusiv 
pentru inferenţele imediate, este valabilă o „regulă”, conform căreia nici un termen nu 
poate să apară distribuit în concluzie, dacă nu este distribuit la nivelul premiselor3. Există, 
însă, o excepţie, semnalată de logicianul englez John Neville Keynes în 18844: în logica 
tradiţională, „Toţi A sunt B, deci unii non-A nu sunt B” este o formă validă de argument, 
deşi termenul notat cu „B” este distribuit în concluzie şi nedistribuit în premisă. Soluţia 
propusă de J. N. Keynes constă în a considera că propoziţia de forma „Unii non-A nu 
sunt B” nu decurge numai din premisa de forma „Toţi A sunt B”, ci din aceasta plus o 
premisă de forma „Nu orice este B”, în care termenul notat cu „B” este distribuit, fiind 
predicat într-o propoziţie negativă. Dar, va adăuga logicianul modern, „Nu orice este B” 
înseamnă acelaşi lucru cu „Ceva nu este B” şi mai departe cu „Ceva este non-B” sau 
„Există non-B”. Aceasta revine la a spune că propoziţia de forma „Unii non-A nu sunt B” 
nu decurge doar din premisa de forma „Toţi A sunt B”, ci din aceasta plus o premisă de 
forma „Există non-B”. Logicianul tradiţional ar putea replica arătând că, de fapt, aici este 
vorba despre următoarea alternativă: ori se reţine regula distribuirii termenilor inclusiv 
pentru inferenţele imediate şi atunci trebuie acceptată supoziţia de existenţă măcar pentru 
forma de argument menţionată, ori se acceptă că regula distribuirii termenilor nu 
funcţionează pentru inferenţe imediate, fiind valabilă exclusiv pentru silogisme. Evident, 
logicianul tradiţional va opta pentru cea de-a doua variantă. 

Pe de altă parte, logicianul modern ar putea spune că propoziţiile care au ca subiect 
logic termeni precum „stafii”, „inorogi”, „zei ai grecilor antici” etc. nu sunt, de fapt, 
propoziţii despre stafii, inorogi, zei ai grecilor antici etc., ci despre unele enunţuri sau, 
poate, despre unele idei privitoare la astfel de entităţi. Mai mult, trebuie să acceptăm că în 
diferite contexte, cuvântul „existenţă” are înţelesuri diferite şi că orice argument dat se 
raportează la un anumit „univers de discurs”, în care cuvintele „existenţă” şi „adevăr” au 
înţelesuri specifice. Logicianul tradiţional va găsi, probabil, că este vorba despre o 
complicaţie inutilă. „Existenţă”, ar putea susţine el, poate fi tratat ca un termen obişnuit, 
caz în care seria de paşi 1-4 de mai sus devine: 

 

1′.   Nici un cerc pătrat nu este obiect existent (premisă) 
2. Este fals că nici un cerc pătrat nu este paralelogram 
3. Unele cercuri pătrate sunt paralelograme 
4′.  Unele cercuri pătrate sunt lucruri existente 
 

Deşi putem accepta ca adevărată propoziţia 1′, logica tradiţională nu consideră 
drept validă trecerea de la 1′ la 2 şi nici pe cea de la 3 la 4′, deoarece în fiecare dintre 
aceşti paşi apar prea mulţi termeni, astfel că atât 1′ şi 2, cât şi 3 şi 4′ sunt, respectiv, 
independente logic. Logica nu se ocupă cu existenţa sau cu non-existenţa, ci cu 

 
3 Surprinzător, această „regulă” apare şi în unele expuneri contemporane ale teoriei 

inferenţelor imediate. 
4 Vezi J. N. Keynes, Studies and Exercises in Formal Logic, London, 1884. 
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consistenţa, inconsistenţa şi cu ceea ce este necesar pentru a evita inconsistenţa, ar putea 
adăuga logicianul tradiţional. 

Logicianul tradiţional ar mai putea invoca o dificultate privind problema existenţei 
în logica modernă, care, însă, depăşeşte cadrul discuţiei despre propoziţiile categorice. 
După cum se ştie, în logica predicatelor de ordinul I, formula Fa ⊃ ∃xFx este o lege 
logică. Această formulă enunţă că dacă un individ specificat, a, este (are proprietatea) F, 
atunci există cel puţin un individ x, astfel încât x este (are proprietatea) F. Conform 
acestei legi logice, ceea ce este adevărat despre un individ specificat este adevărat despre 
cel puţin un individ, astfel că dintr-o propoziţie de forma „Fa” decurge valid propoziţia 
de forma „∃xFx”. Aplicând această regulă de deducţie, cunoscută sub numele de 
„generalizarea existenţială”, din „Sherlock Holmes este o ficţiune” putem infera „Există 
cel puţin o ficţiune”, or prima propoziţie poate fi considerată ca fiind adevărată, în timp 
ce a doua propoziţie apare ca fiind falsă. În legătură cu această dificultate, în logica 
modernă au fost propuse mai multe soluţii. Între acestea, cea mai radicală soluţie şi care 
pare a confirma punctul de vedere al logicianului tradiţional, este oferită de logica liberă 
de supoziţii de existenţă. Vom examina această soluţie în partea a doua a acestui studiu. 

 
SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE PROBLEM OF EXISTENCE IN LOGIC 

ABSTRACT 
As it is known, at the end of the 19th century several logicians who were interested in the 

development of mathematical logic attacked the „existential import” which, they claimed, Aristotel 
attached to universal propositions, maintaining that, in contrast, all particular proposition do imply 
existence. In the modern interpretations of „all” and „some”, the traditional theory of the logical 
relationships between categorical propositions, and the theory of the syllogism undergo a 
fundamental change. In some cases, the logical necessity present on traditional interpretation 
dissapears on the new interpretations. This study examines the kinds of justification which might 
be offered in favor of the traditional or modern interpretations, weighing up the pros and cons for 
the existential import. 
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ASPECTE SINTACTIC INFERENŢIONALE ALE RELAŢIEI 

DE CONSECINŢĂ LOGICĂ 
 
 

Gabriel ILIESCU 
 
 
 
În cele ce urmează scopul asumat este de a pregăti terenul conceptual pentru 

definirea relaţiei de consecinţă logică în limbajul logicii predicatelor de ordinul 1. 
Alegerea porneşte de la observaţia că, deşi relaţia de consecinţă este prezentă în cadrul 
diferitelor metode de decizie, ea nu intervine totuşi ca un simbol distinct sau ca o regulă 
efectivă de calcul (poate cu excepţia regulii clauzei consecinţă a metodei Davis-Putnam). 
În plus, limbajul menţionat are virtutea dezambiguizării gândirii naturale şi de loc, în 
ultimul rând, pe aceea de a fi suport expresiv pentru o clasă de instrumente care sunt 
conservative de adevăr, ceea ce este intersubiectiv controlabil. S-a încercat atingerea 
scopului anunţat prin parcurgerea următoarelor puncte: 

 

1. Componente ale teoriei relaţiei de consecinţă în logica predicatelor 
2. Elemente discursive - sintaxa logicii predicatelor  
3. Elemente extradiscursive: obiect, domeniu, funcţii,  proprietăţi, stări de fapte  
4. Aspecte sintactico-semantice ale relaţiei de consecinţă 
4.1      

. Elemente de legătură discursivă - scheme de inferenţă şi metode de decizie  
Relaţia de consecinţă logică nu este o invenţie a logicienilor, ci eventual o 

descoperire a acestora, abstrasă din domeniul limbii naturale. Comunicarea cotidiană se 
întemeiază în mod curent pe relaţia de argumentare care este inversa celei de consecinţă 
logică. În timp ce, în mod clasic, redăm relaţia de argumentare prin deoarece, pentru că, 
întrucât, relaţia de consecinţă o redăm prin deci, prin urmare, aşadar, urmează că etc. 
Atât argumentarea, cât şi derivarea de consecinţe ar putea fi considerate conduite 
discursiv-simetrice care se mişcă între aceiaşi parametri: premisele şi concluzia. Ele 
diferă prin sensul în care parcurg acest drum. Astfel argumentarea purcede de la 
concluzie către premise, fiind pasibilă de reconstrucţie derivativ-inferenţională.. Relaţia 
de consecinţă purcede de la premise la concluzie şi este pasibilă de deconstrucţie 
argumentativă. Situaţia poate sugera întrebări precum: este vreuna dintre cele două mai 
naturală decât cealaltă şi dacă da atunci care dintre ele? Admiţând că se poate face 
comparaţia ca grad de naturaleţe, argumentarea este mai naturală, întrucât în situaţii 
comunicaţionale cotidiene oamenii îşi asumă mai degrabă scopuri argumentativ-persua-
sive decât derivatoare de consecinţe. Conduita inferenţială este mai degrabă artificială şi 
pare a fi o reconstrucţie în laboratorul solitar al logicianului. Aceasta are ca scop de a 
verifica prin mijloacele intersubiectiv controlabile şi conservative de adevăr ale 
metodelor logicii, dacă adevărul premiselor persistă sub forma adevărului concluziei. Cu 
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alte cuvinte prin reconstrucţia inferenţională a argumentării se verifică dacă dimensiunii 
persuasive a argumentării îi corespunde una a corectitudinii inferenţionale. 

Oamenii gândesc în limbile naturale sau în limbajele specializate care pot fi 
formalizate sau naturale. Dar verificarea corectitudinii logice se face pe terenul ştiinţei 
logicii dintre ale cărei limbaje simbolice aici ne interesează cel al logicii predicatelor de 
ordinul 1. Simbolurilor din limbajele logice le corespund elemente extralingvistice cu 
care sunt conectate prin corespondenţe funcţional semantice. Totuşi se poate obiecta că şi 
relaţia de consecinţă îşi are propria ei naturaleţe, oamenii trebuind să infereze consecinţe 
pentru că sunt dependenţi de necunoscutul din premisele cunoscute.  

1. Componente ale teoriei relaţiei de consecinţă în logica predicatelor 
Scopul asumat este de a defini conceptul de consecinţă logică semantică printr-un 

definiens simplu şi decompozabil în termeni care să apară la rândul lor ca definiendum-uri 
şi în ultimă instanţă să facă recurs la elemente primitive relativ la contextul relaţiei de 
consecinţă. Şirul acestor descompuneri trebuie să ajungă la elemente ultime din 
perspectiva analitică, sau prime din perspectivă sintetizatoare. Dificultatea porneşte de la 
faptul că în timp ce elementele primitive ale discursului sunt presupuse iniţial ca 
independente, ele se dovedesc a nu fi astfel.  

Semantica vizată de actualele preparative definiţionale se întemeiază pe conceptele 
interpretare, satisfacere, adevăr, model, care sunt caracterizate prin tot atâtea seturi de 
definiţii. La sfârşitul unora dintre acestea se defineşte relaţia de consecinţă. logică ca o 
legătură ordonată între: o primă formă a discursului care sunt premisele de o formă 
rescrisă care este concluzia. Astfel încât definirea ei poate ar fi fost mai justificat plasată 
în paragraful privitor la Aspectele sintactice ale relaţiei, alături de schemele de inferenţă 
şi metode. Totuşi plasarea definirii ei în cadrul semanticii se bazează pe faptul că dincolo 
de fenomenalitatea pur discursiv simbolică sau naturală şi de prescripţiile de calcul, un 
anumit mod de manipulare a unor secvenţe de semne se întemeiază în ultimă instanţă pe 
un substrat aletico-semantic.  

2. Elemente discursive - sintaxa logicii predicatelor 
Sintaxa oferă ceea ce s-ar putea numi elementele discursive şi se ia aici doar în 

sensul generării de expresii bine formate, nu şi ca axiomatică sau calcul. Construirea 
sintaxei îşi poate afla o justificare în preocuparea lui Tarski de a evita paradoxuri, precum 
cel al mincinosului şi este posibilă dez-universalizarea limbajului prin distincţia netă între 
limbajul obiect, aici cel al logicii predicatelor, şi metalimbajul acesteia [11, p. 305].  

Sintaxa are ca ţintă aici definirea limbajului logicii predicatelor de ordinul 1. Ea 
debutează cu expunerea alfabetului [9, p. 79] urmată de regulile de bună formare                        
[1, p. 14, 9, p. 79]. După fiecare set de reguli proprii diferitelor tipuri de expresii se 
introduc stipulări care închid lista respectivelor reguli de bună formare. Sunt astfel 
definite întâi regulile de bună formare proprii unei clase de expresii, apoi termenii, atomii 
şi formulele obţinute prin conective logice şi cuantori. În general, acestea sunt secvenţe 
de semne obţinute din alfabetul dat iniţial prin aplicarea de un număr finit a regulilor de 
bună formare. Se pot construi secvenţe deductive pentru a arăta cum putem genera o 
expresie pe baza regulilor de bună formare [1, p.15] sau cum putem construi arbori de 
recunoaştere analitico-sintetici ai acestor expresii. Totalitatea expresiilor ce pot fi obţinute 
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astfel constituie limbajul logicii predicatelor de ordinul 1. Supoziţia bunei formări stă la 
baza tuturor definiţiilor din seturile de reguli ale semanticii.  

3. Elemente extradiscursive ale relaţiei de consecinţă  
Elementele extradiscursive ale relaţiei de consecinţă se referă la: obiecte, domenii, 

proprietăţi, funcţii, fapte, stări de fapte. 
Aspecte comune. Orice obiect, funcţie, proprietate, fapt atomar, stare de fapt, 

valoare de adevăr la care se raportează un simbol primitiv este element extradiscursiv. 
Comun tuturor acestora este că sunt gândite ca: 1. prezente sau ca absente într-o lume 
posibilă, într-un moment temporal, sub un anumit raport; 2. în mod non-dinamic; 3. ca 
ceva atomar, indecompozabil. Devenirea este ceea ce nu interesează ca principiu 
metodologic. Sunt considerate intervale de timp pentru care schimbările sunt presupuse 
absente sau neglijabile practic. [2, p. 114-119]. Aspectele comune sunt distribuibile pe 
lângă toate categoriile de elemente extradiscursive. Se vor utiliza prescurtările: < F > 
pentru  Fapt atomar; PD pentru Însuşire; o pentru obiect dintr-un domeniu oarecare;                        
RD pentru Relaţie; ℑ - pentru ℑnterpretare;  t - pentru termen; ℑv pentru  ℑnterpretare 
de variabilă; ℑc pentru ℑnterpretare de constantă; At pentru Atom predicativ; P pentru 
Simbol predicativ monadic; R - Simbol predicativ n-adic. În continuare se vor menţiona 
doar aspectele specifice fiecărui element extradiscursiv. Cele comune se presupun 
repetate.  

Aspecte specifice. Obiectul. Pot fi tratate ca obiecte: lucrurile, indivizii umani, 
animalele, plantele, mineralele, evenimentele, fenomenele, procesele materiale sau chiar 
psihice, entităţile discursive, cele extradiscursive dar şi valorile logice în general, 1 si 0 în 
special. Avem astfel obiecte-singularităţi, şi obiecte-n-uple ordonate (n ≥ 2, finit). Se 
poate ca, în anumite contexte, însuşirile, relaţiile sau funcţiile să fie tratate ca  obiecte.  

Se distinge termenul în limba naturală de termenul în limbajul logicii predicatelor. 
Termenul de limbă naturală, interpretat printr-un obiect inexistent este vid. Termenul de 
logica predicatelor, nu este vid deoarece primeşte valori dintr-un domeniu, care prin 
definiţie este non-vid. Nu avem termeni negativi.  

Obiectul este element extradiscursiv gândit: 1. ca aparţinând unui domeniu şi unui 
fapt atomar; 2. ca element al unei dependenţe funcţionale; 3. ca interpretare a unor 
termeni sau ca aparţinând interpretării unui atom predicativ. În pofida lungimii sintactice 
a termenilor, obiectele sunt cele vizate semantic-denotativ de către termeni; diferenţele 
sunt în felul în care sunt gândite aceste obiecte, adică în funcţiile semantice şi termenii 
prin care sunt denotate.  

Într-un anumit sens ceea ce se numeşte obiect este probabil mai degrabă o 
nenumită supoziţie metodologică prin care se admite un suport abstract şi simplu, căruia i 
se atribuie proprietăţi. Este probabil, o nevoie a minţii de un punct simplu de start. De aici 
supoziţiile de non-dinamicitate şi existenţă. Admiterea dinamicităţii ar complica foarte 
mult în raport cu nevoia de simplitate probabil necesară începutului. 

Domeniul este o multitudine de elemente extradiscursive, nonvidă constând în: 
funcţii pe/în care iau valori simbolurile funcţionale prin funcţia semantică ℑc(f); 
proprietăţi pe/în care iau valori simbolurile predicative prin intermediul funcţiei ℑc(P); 
obiecte singulare pe/în care iau valori termenii primi (variabilele individuale prin funcţia 
ℑv(var), sau constantele individuale prin funcţia ℑc(c)) sau termenii derivaţi (prin 
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intermediul funcţiei ℑ(f(t1, …, tn))); valori de adevăr pe/în care iau valori formulele bine 
formate (prin intermediul funcţiei val(fbf, ℑ)). Domeniu ar putea fi reuniunea domeniilor 
menţionate: D = Do ∪ Df ∪ DP ∪ Dval.  

Proprietăţile, fie ca însuşiri fie ca relaţii pot fi raportate la interpretările 
simbolurilor predicative corespunzătoare, apoi la faptele atomare specifice.  

ProprietateD este element extradiscursiv gândit: 1. ca aparţinând unor obiecte luate 
ca singularităţi sau ca n-upluri finite; 2 ca aparţinând interpretării unui termen întrucât 
aceasta este totuna cu obiectul; 3 ca aparţinând unui Fapt atomar, însemnând că unele 
dintre acestea au în componenţa lor proprietăţi; 4 care este gândită prin intermediul 
funcţiei ℑc aplicată unui simbol predicativ; 5. care aparţine interpretării unui atom 
predicativ, întrucât aceasta este totuna cu faptul atomar.  

Funcţia este raportată la elementele extradiscursive în alcătuirea cărora intră. 
FuncţieD este element extradiscursiv gândit ca: 1. un tip distinct de obiectualitate;                        
2. stabilind o relaţie de dependenţă între un n-uplu ordonat  de obiecte (n ≥ 1) şi un alt 
obiect; 3. aparţinând unui fapt atomar (Fat); 4. aparţinând interpretării unui termen întrucât 
aplicarea la un obiect este totuna cu un alt obiect; 5. aparţinând ℑ(At) deoarece Fat este 
exact aşa ceva. Se impune distincţia între: funcţia însăşi ca element extradiscursiv, şi 
simbolul funcţional ca element discursiv; între valoarea simbolului funcţional căruia s-a 
aplicat funcţia semantică  ℑc şi valoarea acestei aplicări care este funcţia  însăşi  şi 
valoarea funcţiei care este un obiect şi este obţinută prin aplicarea ei la un alt obiect.  

Fapt, stare de fapt. Faptul atomar poate fi înţeles în ultimă instanţă ca  interpretare 
a unui atom predicativ dar şi a unor fbf agregate prin conective logice sau cuantificate. 
Din obiecte (ℑ(t)), proprietăţi (ℑ(P)) şi funcţii (ℑ(f)), putem agrega faptele atomare. Deşi 
se poate pretinde că faptul atomar este un fragment de realitate, el este selectat în funcţie 
de atomii predicativi, respectiv de omologii lor de limbă naturală din gândirea cuiva la un 
moment dat. Atomii predicativi apar asemenea unor unghiuri de percepere selectivă a 
realităţii dinspre care aceasta se luminează sub una sau alta dintre perspectivele factual 
posibile. Fapt atomar este element extradiscursiv indecompozabil: 1. ce constă în 
posedarea / neposedarea unei proprietăţi de către un obiect sau de către un n-uplu ordonat 
de obiecte; constând în identitatea unui obiect cu sine sau diferenţa dintre două obiecte;                
2. căruia îi aparţin obiecte şi proprietăţi; 3. care este atribuit unui atom predicativ prin 
intermediul elementului de legătură ℑ; 4. care este acelaşi cu ℑ(At). Starea de fapt este o 
multitudine nonvidă de fapte atomare. 

Se prefigurează două variante de acceptare a faptului, dependent de nevoile prime 
ale acestui limbaj. O primă variantă ar fi admiterea a ceva analog cu genul fapt. El ar 
putea să conţină speciile: fapt prezent şi fapt absent. Ceea ce se spune despre genul  fapt 
se spune şi despre aşa-zisele sale specii, ca atare şi despre specia  fapt absent. O a doua 
variantă ar fi să nu se pretindă existenţa speciei fapt absent ci absenţa  faptelor. Atunci s-
ar putea distinge între fapt şi absenţa faptului. Generic şi aproximator, interpretările 
atomilor sunt fapte.  

Admitem că există Atom predicativ+ şi Atom predicativ~. Ca urmare putem admite: 
ℑ(At +) = Fat+; ℑ(At ~) = Fat~. Astfel faptele atomare nu sunt datum-uri empirice din 
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punctul de vedere semanticii. Acestea se obţin prin agregare aplicată asupra unor entităţi 
extradiscursive în calitatea lor de denotaţi ai funcţiilor semantice.  

Procedura de mai sus se doreşte o versiune eventual mai analitică a uneia prin care 
o funcţie generică corespondează: relaţiile cu simboluri predicative,  funcţiile cu 
simboluri funcţionale şi constantele cu indivizi din domeniu [1, p.27] la care s-a adăugat 
şi asignarea pentru variabilele individuale. Se dovedeşte astfel dificultatea de a separa 
elementele exterioare discursului de cele ale discursului  

4. Aspecte sintactico-semantice ale relaţiei de consecinţă 
Relaţia de consecinţă presupune, existenţa unor elemente de legătură între două 

forme ale discursului simbolic care sunt premisele şi concluzia. Dintre aceste elemente de 
legătură fac parte: substituţia, regulile privitoare la cuantori, redenumirea, regulile 
diferitelor metode şi  funcţiile semantice. Primele trei sunt elemente de legătură 
intradiscursivă, ultimele stabilesc legături între discurs şi elementele exterioare acestuia. 
Urmează referirea la primele. 

4.1. Elemente de legătură discursivă - scheme de inferenţă şi metode de decizie 
Sunt avute în vedere, acele elemente care fac legătura între o formă şi alta a 

discursului simbolic, eventual a omologului acestuia din limba naturală. Legătura constă 
în avansul de la gândul exprimat de premise la cel exprimat de concluzie.  

1. Substituţia pare a avea o dublă importanţă: la nivel metateoretic şi la nivelul 
limbajului obiect. La nivel metateoretic intră, în definirea relaţiei de consecinţă. La 
nivelul limbajului obiect în calitate de element de legătură intradiscursivă se manifestă 
într-o dublă ipostază: 1. ca prima şi cea mai simplă schemă de inferenţă care nu lipseşte 
din nici un calcul axiomatic sau al altor metode. Astfel, o simplă substituţie de variabilă 
cu o constantă este o derivare de consecinţă, marcând o trecere de la acea formă în care 
discursul conţine într-un anume loc o variabilă, la o altă formă în care acesta conţine în 
acelaşi loc o constantă individuală; 2. ca auxiliar pe lângă alte scheme de inferenţă prin 
care se presupune că structura unor premise este comparată succesiv cu o listă de scheme 
de inferenţă date anterior, până când se găseşte o suprapunere, urmând a se aplica atât în 
premise cât şi în concluzie; 3. ca instrument de unificare pentru derivarea rezolutivă sau 
alte metode neaxiomatice. Substituţia şi redenumirea sunt scheme de inferenţă, care nu au 
formă tautologică. 

Substituţia de variabile individuale în contexte neaxiomatice este definită ca o 
operaţie sau/şi secvenţă de perechi variabilă/termen prin care într-o expresie bine formată 
a logicii predicatelor înlocuim o variabilă printr-un termen, şi obţinem altă expresie bine 
formată cu scopul de a unifica arităţile în vederea aplicării unor procedee şi metode de 
decizie privind: prezenţa sau absenţa relaţiei de consecinţă sau derivarea de consecinţe 
[10, p. 301-302]. Considerând că ea presupune: A – o fbf în LP în care are loc substituţia, 
v/B – perechea variabilă-expresie substituitoare şi AS - o fbf în LP obţinută ca urmare a 
aplicării substituţiei, se poate scrie: A├v/B AS.  

Toate acestea sunt posibile datorită unor proprietăţi ale substituţiei. Uniformitatea 
este o proprietate decompozabilă în subproprietăţile de omogenitate privitoare la 
distincţia dintre apariţia variabilelor şi  numărul acestora [5, p.218] şi unicitate privitoare 
la substituent. Distincţia, o a doua proprietate cunoaşte varianta internă (ce ţine de 
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raportul dintre variabilă şi termenul substituent) şi externă (ţinând de raportul variabilei 
dintr-o primă substituţie cu variabilele şi termenii unor substituţii următoare).  
Compozabilitatea poate fi considerată împreună cu subproprietăţile asociativitate, 
tranzitivitate dar necomutativitate. Distincţia are ca scop evitarea reluării ciclului de 
substituiri în context computaţional. Fiind unificatoare, o substituţie este: cel puţin la fel 
de general unificatoare sau mai general unificatoare decât o alta şi respectiv cea mai 
general unificatoare. Realizarea celei de a doua se face cu ajutorul unor algoritmi de 
unificare dintre care aici s-a avut în vedere algoritmul lui Chin Lian Chang şi Richard 
Char Tung Lee [8, p. 284-286]. În context axiomatic substituţia îndeplineşte exigenţe 
diferite [4, pag 102].   

2. Redenumirea care se aplică variabilelor cu multiple apariţii cuantificate diferit, 
poate fi tratată similar cu substituţia: A – o fbf în LP în care are loc redenumirea,                     
vq/vr – perechea variabilă cu diferite cuantificări /variabilă care redenumeşte şi Ar -  o fbf în 
LP obţinută prin aplicarea redenumirii. Ca urmare se poate scrie: A├vq/vr Ar [4, pag 103].  

3. Operaţiile privitoare la cuantori se referă la specificarea, generalizarea, 
transformarea, distribuirea-prefixarea cuantorilor faţă de un conectiv logic şi comutarea 
în cadrul prefixului. Toate acestea se întâlnesc în context axiomatic şi neaxiomatic. Ele 
furnizează diferite expresii particulare pentru relaţia de consecinţă sintactică cu presupus 
omolog pentru cea semantică. Astfel pentru specificarea universalului şi generalizare 
existenţială există schemele: ∀x α(x)├ α(a), α(a)├ ∃x α(x); specificarea existenţialului 
şi generalizarea universală fiind antiintuitive, necesită precizarea unor restricţii de 
aplicare, nu sunt cazuri particulare ale relaţiei de consecinţă logică şi justificarea lor se face 
în funcţie de ansamblul paşilor în cadrul unei secvenţe a deducţiei naturale [6, p. 36-44]; 
pentru distribuirea unilaterală a anumitor cuantificatori faţă de anumite conective, care 
este o restrângere a domeniului  de acţiune al acestora se prefigurează schema:                        
Qx (α(x) * β(x))├ Qx α(x)* Qx β(x)) valabilă în cazul: {Q = ∀, * = ⊃} şi {Q = ∃, * = &}; 
prefixarea unilaterală a anumitor cuantificatori faţă de anumite conective, este o extindere 
a domeniului acestora, şi  prefigurează schema: Qx α(x) * Qx β(x))├ Qx (α(x) * β(x)) 
valabilă în cazul: {Q = ∃, * = ⊃} şi {Q = ∀, * = v}; distribuirea-prefixarea bilaterală a 
cuantificatorilor, presupune că unele scheme de mai sus sunt îşi au reciprocele lor dacă 
avem perechile de cuantori cu conective: {Q = ∀, * = &}, {Q = ∃, * = v}; pentru 
prefixările sau distribuirile fictive are loc atât schema: A* Qx α(x)├ Qx(A * α(x)) cât şi 
reciproca acesteia sub supoziţia că în A nu apare variabila x [10, pag 299]; pentru cazurile 
în care cuantorii îşi păstrează domeniul de acţiune în raport cu implicaţia au loc schemele: 
∃x α(x) ⊃ A├ ∀x α(x) ⊃ A, respectiv  A ⊃ ∀x α(x) ├ A ⊃ ∃x α(x) [3, p. 144]; pentru 
absorbirea negaţiei de pe cuantificatori au loc atât schemele: ~∀x α(x)├ ∃x ~α(x), ~∃x 
α(x)├ ∀x ~α(x), ∀x α(x)├ ~∃x ~α(x), ∃x α(x)├ ~∀x ~α(x) cât şi reciprocele fiecăreia; 
pentru formulele cu prefixe cu mai mult de un cuanificator au loc schemele: ∀x∀y β(x, y)├ 
∀y∀x β(x, y), ∃x∃y β(x, y)├ ∃y∃x β(x, y), ∃x∀y β(x, y)├ ∀y∃x β(x, y) [6, pag, 46, 47]. 

Am putea considera toate regulile privitoare la cuantori care dau scheme de 
inferenţă, alcătuind o mulţime unică Rq aplicată asupra lui A care este fbf în LP fără ca 
prin aceasta să se subânţeleagă aplicarea fiecărei reguli, iar ARq  ca  fiind formula A căreia 
i s-au aplicat aceste reguli. Atunci ar putea fi considerată o schemă metateoretică simplă: 
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A├ Rq ARq. Într-un caz particular, prefixarea cuantorilor coincide cu prenexarea, caz în 
care formula iniţială şi prenexarea ei sunt echivalente. Aceasta poate fi prelungită cu 
aducerea la forma clauzală, ceea ce permite aplicarea derivării rezolutive clasice sau 
duale, în funcţie de tipul de clauze obţinute.  

Contextul axiomatic al regulilor privind introducerea de cuantori prevede condiţii 
speciale pentru variabila liberă astfel încât introducerea universalului în consecvent şi a 
existenţialului în antecedent să fie cazuri particulare ale relaţiei de consecinţă:                       
A ⊃ B(x)├ A ⊃ ∀y, A ⊃ B(x)├ ∃yB(y) ⊃ A  

Introducerea universalului se poate chiar demonstra: 1.A(x)├ 6. ∀x A(x) prin inter-
mediul şirului de formule: {2. A(x) v ~(p v ~p); 3. ~(p v ~p) v A(x);  4. (p v ~p) ⊃ A(x); 
5. (p v ~p) ⊃ ∀x A(x)}. [4, p. 104]. Dar se poate introduce o versiune prescurtată la 
demonstraţia arătată. Pasul 3 poate fi introdus direct după pasul 2 deoarece dacă o 
formulă este adevărată atunci este adevărată şi orice implicaţie care o va conţine în 
consecvent. În această versiune pasul 3 va introduce universalul iar 4 va degaja direct 
concluzia cu formula iniţială cuantificată universal. (n.n - G.I). Se face astfel saltul peste 
pasul comutativităţii şi al introducerii implicaţiei.  

4. Toate schemele de inferenţă precum cele stoiciene: modus ponens, tollens, 
silogismele disjunctive sau de incompatibilitate, diferitele forme de tranzitivitate precum 
şi dualele acestora sunt elemente de legătură discursivă.  

5. Metodele fiind adesea colecţii de reguli de calcul sunt de asemenea aşa numite 
elemente de legătură discursivă. Aspectul formal sub care se prezintă nu înseamnă 
neapărat că trecerile de la o formă la alta a discursului are loc arbitrar, dimpotrivă se 
întemeiază pe un substrat semantic.  

5.1. Metoda deducţiei naturale utilizează asemenea reguli privitoare la 
cuantificatori precum cele arătate, dar şi altele precum regula specificării existenţiale şi a 
generalizării universale [6, pag: 43, 44]. Acestea nu furnizează scheme de inferenţă 
autonome şi stau sub restricţii care ţin de utilizarea anumitor constante de-a lungul 
secvenţei deductive.    

5.1.1. În deducţia directă nu este nevoie de nici o supoziţie suplimentară care să 
condiţioneze obţinerea concluziei. Chiar la acest nivel apar restricţii privind specificarea 
existenţialului printr-o anume constantă, privind utilizarea aceleia în premise, într-o linie 
intermediară a deducţiei sau în concluzia finală. Sunt de asemenea restricţii cu privire la 
generalizarea universală a constantelor prezente în premise sau obţinute prin specificarea 
unui existenţial. Deducţia condiţionată şi cea indirectă adaugă restricţia privind 
introducerea universalului asupra constantelor care apar în prima linie a secvenţei 
deductive sau a celor care au lângă ele o constantă diferită de cea care urmează a fi 
universalizată şi care a fost obţinută prin specificarea unui cuantificator existenţial. Cu 
această situaţie nu se confruntă deducţiile prin care se comută prefixele omogene sau 
eterogene de forma ∃∀ → ∀∃. 

5.1.2. Deducţia indirectă utilizează contradicţia. Supoziţia admisă este opusul 
concluziei de drept. Din supoziţie şi premise se vor deduce concluzii contradictorii 
datorită supoziţiei adăugate. De aceea secvenţa deductivă se închide cu opusul supoziţiei 
care este echivalent cu concluzia corectă. Restricţiile valabile pentru deducţia directă se 
conservă şi aici. Eventual restricţia specifică pentru deducţia condiţionată se reformulează 
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cu numele specific al secvenţei deductive astfel: a nu trebuie să fi apărut ca supoziţia 
pentru deducţia indirectă. Apariţia unei constante în cadrul supoziţiei pentru deducţia 
indirectă este temei pentru interzicerea generalizării ei universale.  

Relaţia de consecinţă exprimă potenţial o clasă de elemente de legătură 
intradiscursivă. Oricare pereche compusă din scheme de premise şi scheme de concluzie 
exprimate în limbajul logicii predicatelor, este un element de legătură intradiscursivă şi o 
reţetă de trecere de la o primă la o doua formă a discursului. 

Toate operaţiile specifice logicii predicatelor şi continuând cu schemele de 
inferenţă ale diferitelor metode, incluzând axiomatica sunt atât elemente de legătură între 
forma-premise şi forma concluzivă a discursului cât şi atomicităţi ale relaţiei de 
consecinţă diferenţiate sub aspect sintactic dar cu acelaşi mecanism al substratului 
semantic propriu acestei relaţii:  

5.2. Metoda arborilor de decizie este un tip de metodă indirectă, fără a fi 
subordonată deducţiei indirecte. Aceasta impune distincţia între formula direct testată şi 
cea de referinţă, indirect testată. Regulile sale, care se referă la conective cu şi fără negaţie 
sunt de asemenea posibile elemente de legătură la nivelul discursului. Totodată ele 
sugerează o rescriere a formulelor astfel: disjuncţiile se rescriu scindat arborescent iar 
conjuncţiile vertical. Astfel se obţin una sau mai multe „ramuri” ale arborelui. Dacă toate 
ramurile arborelui obţinut conţin cel puţin o contradicţie, atunci formula direct testată este 
contradictorie, iar cea indirect testată este tautologie. Existenţa unei ramuri deschise 
denotă prin atomii ei un model pentru formula direct testată şi un contramodel pentru cea 
indirect testată.  

5.3. Metoda calculului secvenţial, prin axioma lui Gentzen, arată că există o 
formulă din antecedent prezentă şi în succedent care coincide cu intersecţia celor două 
mulţimi de formule: Γ ∩ Δ ≠ ∅, altfel spus, ∃F(F∈Γ & F∈Δ), în care Γ este 
antecedentul, Δ este succcedentul şi F o formulă bine formată care asigură nonviditatea 
intersecţiei. Sub raport semantic funcţionează ideea că M este modelul secventului 
înseamnă prin definiţie: dacă M este model al unei formule din antecedent atunci există 
cel puţin o formulă din succedent căreia M îi este de asemenea model. Ceea ce                       
Dov Gabbay exprimă astfel [10, pag105]: 

 

M╞ Γ → Δ ⇔ ∀A(A∈Γ ^ M╞ A) → ∃B(B∈Δ ^ M╞ B) 
 

Faţă cu acestea se pot da câteva formule omoloage care evidenţiază anumite 
aspecte semantice sau de calcul. Notând convenţional: mulţimea regulilor calculului 
secvenţial prin RG şi modelul semantic formulei A prin M(A) şi faptul F prin < F > putem 
nota: 

 

1. Γ╞G Δ ⇔ ∀< F >∀A((A∈Γ & M(A) = < F >) ⊃ ∃B (B∈Δ & M(B) = < F >)) 
2. Γ╞G Δ ⇔ ((M(P1) ∩…∩ M(Pn)) ⊆ ((M(c1) ∪…∪ M(cm)) 
3. Γ╞G Δ ⇔ RG(Γ ⊃ Δ) = taut1 v …v tautn. 
 

Formula 1 se obţine din cea de mai sus înlocuirea lui M╞ A cu M(A) = < F >. În 
viziunea adoptată aici ideea de model o cuprinde pe cea de satisfacere şi de adevăr, 
modelul fiind fapt sau o stare de fapte. În 2 se reexprimă aspectul semantic din 1. M(Pi) şi 
M(cj) sunt mulţimi de modele ale unei premise, respectiv ale unei concluzii. Mulţimile de 
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modele se intersectează în cazul premiselor şi sunt reunite în cel al concluziilor. Motivul 
este că în cazul acestui tip de calcul, „ ,  ” stă pentru „&” în antecedent şi pentru „v” în 
succedent. În 3 se porneşte de la presupunerea că regulile calculului secvenţial se vor fi 
aplicat unei implicaţii materiale dovedită în final a fi un caz particular al relaţiei de 
consecinţă logică. Formula arată că fiecare ramură a arborelui generat prin aplicarea 
regulilor G este o tautologie în sensul arătat mai sus.  

5.4. Alfred Tarski arată că axiomatica poate fi privită din ca soluţie la problema 
deosebirii enunţurilor adevărate de cele false şi a evitării paradoxului mincinosului [13, p. 
305-316]. Asemenea sistem este complet şi noncontradictoriu. Al doilea deziderat este 
realizabil, primul nu. Există propoziţii adevărate, exprimabile în limbajul unui anumit 
sistem axiomatic, nedemonstrabile în limbajul aceluia oricât s-ar îmbogăţi sistemul după 
cum arată Tarski [13, p. 313-314]. Aceste propoziţii se referă la numerele naturale.  

O caracteristică a formulelor ce sunt tautologii este non-distributivitatea acestei 
proprietăţi asupra tuturor subformulelor sale. Urmează că chiar din premise şi concluzii 
netautologice aflate în relaţia de consecinţă, se poate agrega  prin implicaţie materială o 
tautologie. În context axiomatic, un caz particular al relaţiei de consecinţă „decade” în 
condiţia componentei sale concluzive, adică devine în întregime concluzie a sistemului. 
axiomatic exprimat în acelaşi limbaj. Sistemul axiomatic al LP are drept consecinţe 
perechile de formule S – set de premise şi C – set de concluzii, aflate în relaţia de 
consecinţă, rescrisă ca implicaţie, deci este un asimilator de tautologii. Această anexare a 
tuturor acestor implicaţii are loc doar în cazul sistemelor axiomatice complete.  

Tautologiile sunt posibile scheme de inferenţă şi împreună cu regulile explicite de 
inferenţă sunt elemente de legătură intradiscursivă. Demonstraţiile axiomatice marchează 
treceri de la un mod de derivare a consecinţelor la un alt mod de derivare de consecinţe. 
Într-un caz particular, ar putea exista o macro-teoremă constând în relaţia de consecinţă 
dintre o bază de cunoştinţe exprimată în LP, şi o consecinţă derivată din ea, fie ea cât  de 
banală. Faptul că nu este efectiv demonstrată nu ar face mai puţin valabil statutul de 
macro-teoremă al unei asemenea entităţi. 

Un asemenea liant de elemente de legătură, trebuie să aibă proprietăţile meta-
teoretice de independenţă, noncontradicţie şi completitudine dintre care ultimele două 
aflate în tandem.  

Formulările noncontradicţiei avute în vedere susţin atât nondemonstrabilitatea din 
sistem a oricărei formule, a absurdului, a unui atom predicativ, cât şi caracterul 
noncontradictoriu al axiomelor şi al regulilor. Un loc aparte îl are ideea de 
demonstrabilitate a tuturor tautologiilor exprimate în acelaşi limbaj cu sistemul. Unii 
autori [3, pag 107], [12, pag 80] reiau unele dintre aceste formulări.  

Atât tautologiile simple cât şi raţionamentele prin care din baze de date se derivă 
consecinţe, sunt valide atât dintr-un motiv endogen, cât şi dintr-unul exogen, în raport cu 
perechea premise-concluzie. Întâi că există metode (extra-axiomatice) justificatoare ale 
concluziei, şi apoi că raţionamentul, rescris ca implicaţie, este o teoremă a sistemului 
axiomatic exprimat în acelaşi limbaj, în timp ce contradictoria implicaţiei nu este 
demonstrabilă. Fie şi doar potenţiala ei demonstrabilitate din sistem este temeiul exogen 
neactualizat, al validităţii unei asemenea teoreme. Proprietatea de noncontradicţie ar 
putea avea şi semnificaţia că un asemenea temei potenţial ar putea fi adevăratul temei al 
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validităţii unui raţionament actual. Această semnificaţie ar trebui să fie contrabalansată de 
către completitudine.  

Resursele de demonstrabilitate ale sistemelor axiomatice sunt potenţial infinite. 
Încât niciodată nu sunt demonstrate în mod actual toate teoremele posibile ale limbajul 
său. Totuşi negaţia unei implicaţii ce redă un raţionament valid de dimensiunile inferării 
unei consecinţe dintr-o bază de date este oarecum apriori respinsă, în condiţiile în care 
autorul unui asemenea sistem axiomatic nu se va fi gândit la negaţia acestei teoreme. 
Respingerea o face orice sistem axiomatic noncontradictoriu exprimat în acelaşi limbaj 
cu baza de date, chiar dacă autorul sistemului nu a cunoscut această bază de date şi nu 
ştia nici că va fi produsă. În genere, în baza noncontradicţiei sale sistemul respinge 
anticipat opusul chiar al unei teoreme nedemonstrate, oricât de lungă dar finită ar fi, 
indiferent de decalajul în timp al apariţiei celor două, de condiţiile epistemice ale 
autorului sistemului axiomatic relativ la datele respinse. 

Formulările completitudinii avute în vedere sunt atât cea tare (L. E. Post) cât şi cea 
slabă (Kurt Gődel), [4, p. 80, 114], [3, p. 110], [9, p. 106]. Există şi formulări slabe care 
menţionează explicit că este vorba despre totalitatea formulelor cu predicate care dacă 
sunt tautologii atunci sunt demonstrabile [12, p. 81].  

Completitudinea face recurs la forme normale prenexe, Skolem şi la conceptele de 
echivalenţă deductivă, echivalenţă convertibilă şi la teorema lui Skolem. Forma normală 
prenexă poate primi unele definiţii care descriu: statutul de fbf în LP, prefixarea 
cuantificatorilor faţă de matrice, [9, pag 109], dar şi structura interioară clauzală, deci 
conectivele logice alcătuitoare sau foarte sintetic, statutul de rezultat al aplicării ordonate 
a regulilor de prenexare. Alte definiţii asemănătoare evidenţiază buna formare, 
prefixarea cuantorilor, şi posibilitatea de a scoate în faţă pe cei interiori şi echivalenţa 
dintre formula de referinţă şi prenexa ei [7, pag 287, 291].  Formele normale Skolem se 
definesc ca prenexe, prin absenţa variabilelor individuale libere, existenţa 
cuantificatorilor existenţiali care precedă pe cei universali [9, pag 111]. Relaţia dintre fbf 
în LP, formele prenexe, formele Skolem, şi completitudinea sistemelor axiomatice poate 
fi caracterizată din perspectiva echivalenţei tari şi a echivalenţei deductive. Pornind de la 
convenţiile de notare: Rpren -mulţimea tuturor regulilor de prenexare, A – o fbf în LP, 
Rpren(A), ARpren - formula A căreia i s-a aplicat Rpren, Rsk -  mulţimea regulilor de 
skolemizare, Rsk(Rpren (A)), Rsk(ARpren), Ask  - diferite exprimări ale ideii că formulei prenexe 
a lui A căreia i s-au aplicat reguli de skolemizare, se obţin expresii ale echivalenţei 
deductive mai detaliat descriptive sau mai simple şi mai sintetice. Completitudinea unui 
sistem axiomatic al logicii predicatelor relativ la o anume formulă, fie aceasta A, 
presupune că: H, Ask├ ARpren, iar pe baza echivalenţei ARpren ≡ A se obţine H, Ask├ A.  

Teorema lui Skolem, corespondează explicit mulţimea fbf ale LP cu aceea a FNsk, 
prin echivalenţa deductivă [9, pag 115], şi implicit, cu mulţimea tautologiilor în LP care 
constituie obiectul preocupării completitudinii. Teorema completitudinii permite formu-
larea simbolică: ∀A(Taut(A) & A∈LP) ⊃ ∃Ask ∃D (Rsk(Rpren (A)) = Ask & S.ax ∪ Ask├D  A) 
prin care se arată că din sistemul îmbogăţit cu forma skolem a formulei de referinţă, aceasta 
din urmă este deductibilă.   

În vederea unei eventuale axiomatizări sau a unui calcul chiar asupra metateoriei, a 
unui calcul autonom aplicat chiar definiţiilor pentru formulările completitudinii şi 
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noncontradicţiei li se pot asocia acestora definiţii simbolizate introduse pe baza unor 
convenţii de notare. Acestea operează atât cu metavariabile ce stau pentru un sistem 
axiomatic, pentru o oarecare tautologie, pentru axiome, pentru o secvenţă deductivă, cât 
şi cu metapredicate ce stau pentru ideea de demonstraţie, tautologie, contradicţie, 
completitudine sau opusele ultimelor două. Expresiile simbolice pentru non contradicţie 
şi completitudine pot fi analizate evidenţiind unele aspecte de cuantificare latente la 
nivelul exprimării naturale. Expresiile obţinute pot lua atât forma unor reguli de inferenţă 
cât şi a unor metateoreme. Mai exact, distributivitatea sau prefixarea unilaterală sau 
bilaterală a cuantificatorilor faţă de conective, comutarea unor prefixe neomogene de tip 
∀∃, proprietăţi care apar la nivelul limbajului obiect al logicii predicatelor pot fi înălţate 
la nivelul calculului metateoretic pe fundalul expresiilor simbolice ale formulărilor 
noncontradicţiei sau ale completitudinii.  Aceeaşi formulă a logicii predicatelor infirmă 
formularea tare a completitudinii dar nu şi pe cea slabă, astfel că simbolismul 
metateoertic poate elimina sau preveni unele ambiguităţi sub supoziţia că ele ar apărea şi 
permite un studiu detaşat al formulărilor acestor proprietăţi metateoretice. Se ivesc 
întrebări privitoare la cât poate continua această ascensiune, dacă tinde către ceva sau mai 
degrabă către nimic, iar dacă da către ce, dacă este util la ceva sau mai degrabă la nimic şi 
dacă da atunci la ce anume, dacă ceva o opreşte şi dacă da atunci ce anume iar dacă nu 
atunci de ce nu etc.  

În cadrul diferitelor elemente de legătură intradiscursive, adică reguli de derivare şi 
metode de decizie, consecinţa poate fi luată drept conceptul motor, eventual nu unicul dar 
care nici nu poate lipsi. La tot pasul se derivă consecinţe chiar dacă nu se defineşte încă şi 
nu este numită ca atare. Absenţa unei definiţii la un moment dat nu o împiedică să existe 
ca un mişcător al mulţimilor de secvenţe de semne.  

 
5.5. Relaţia de consecinţă se resimte aparte în legătură cu metoda formelor normale 

care nu este o metodă pur sintactică aşa cum poate părea la prima vedere. Astfel metoda 
formelor normale conjunctive aplicată asupra datelor unei probleme permite, în afară de 
deducerea din baza iniţială de cunoştinţe a unui set complet de clauze consecinţe 
disjunctive, dar clauzele unitare descriu modelul situaţiei denotată de către baza de 
cunoştinţe. Clauzele generice, de forma implicaţiei, pot fi rescrise sub forma unor 
„arbori” elementari ale căror „frunze” sunt atomii din antecedent şi ale căror „rădăcini” 
sunt consecvenţii. Se caută perechi de clauze astfel încât „rădăcinile” celor generice sau 
clauzele atomare unitare să coincidă cu „frunzele” altor clauze generice. Coincidenţa nu 
este neapărat dată ci se obţine prin unificarea atomilor conform cu reguli şi algoritmi de 
unificare proprii variabilelor individuale din aceste predicate. Se derivă astfel consecinţe 
conform cu scheme clasice de inferenţă. Odată construiţi, arborii pot fi citiţi descendent în 
sensul derivării de consecinţe sau ascendent în sensul argumentării. Asemenea arbori stau 
pentru două componente ale logicii: componenta semantică prin care logica este o teorie a 
modelelor şi componenta sintactică prin care logica este o teorie a derivării de consecinţe. 
Ei pot fi reinterpretatţi prin denotaţii unui alt domeniu decât cel de la care s-a pornit, 
dovedindu-se astfel purtători al unei mulţimi potenţial infinite de modele izomorfe.  

Desigur, nu lipsite de importanţă sunt metoda rezoluţiei, metoda Davis-Putnam, 
metoda determinărilor semantice succesive [10, p. 199-210], al căror drum este pregătit 
de către metoda formelor normale conjunctive. În măsura în care aceste baze de 
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cunoştinţe sunt traduse în limbaje precum Prolog prelucrarea lor poate deveni una 
automată [11, pag 269-273])  

Conceptul de metodă, prin care se derivă consecinţe şi cel de consecinţă, nu se 
confundă. Funcţionarea metodei este implicit derivare de consecinţe chiar dacă în 
simbolismul metodei nu apare neapărat şi nu intervine în calcul semnul pentru 
consecinţă, iar termenul de consecinţă nu este definit. Pe de altă parte, discursul în care 
apare şi este definit termenul consecinţă este unul în care efectivitatea derivării de 
consecinţe lipseşte. Discursul despre conceptul de consecinţă nu se confundă cu discursul 
construit prin derivarea de consecinţe şi nici cu conceptul de metodă  în genere, sau al 
vreunei metode în speţă.  
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SINTACTIC AND INFERENTIONAL ASPECTS  
OF THE LOGIC CONSEQUENCE RELATION 

ABSTRACT 

This paper is part one of a wider one pretending to be concerned with the defining of the 
relation of logical consequence. It is also a more complete version of the comunication „Substition 
and semantics in the first order predicates logic” sustained during the session of comunication that 
took place in the University Spiru Haret-Bucharest, 16. 04, 2003. In part one I try to order the 
univers of notions that contribute to the definition of the main concept, dividing them in three 
classes: elements of discursivity refering to the sintax, elements of extradiscursivity, the denoted 
ones by the language, and conexion elements. The last ones are divided in: elements conecting two 
different forms of the discourse and elements conecting the discourse with the denoted elements. 
One of the unpleasant surprises was that during I hoped that all of these were independ notion, in 
fact they proved not to be. The definition of the relation of logical consequence follows in part two.  
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DIMENSIUNEA NORMATIVĂ ŞI PERFORMATIVĂ  
A ACTIVITĂŢILOR UMANE* 

 
 

Ofelia VASILESCU  
 
 
 

1. Teoria logică a sistemelor de norme 
Orice activitate umană presupune existenţa unui sistem de norme şi de valori care 

pot conduce la îndeplinirea acesteia. Normele pot fi văzute ca mijloace de ocrotire a unor 
valori admise de agenţii participanţi la activitatea respectivă. Normele definesc acţiuni 
generice care sunt instanţiate în spaţiu şi timp prin acţiuni concrete întreprinse de agenţi 
în cadrul activităţilor umane. 

Wright [1982] distinge trei tipuri majore de norme: reguli, prescripţii şi 
instrucţiuni. Prin reguli se defineşte un model sau standard prin care se descrie o anumită 
activitate umană. Prescripţiile sau reglementările sunt date sau emise de cineva, care are 
autoritatea să ordone, să permită sau să interzică anumite conduite unor agenţi aflaţi în 
situaţia de supuşi. Instrucţiunile sau normele tehnice se referă la mijloacele ce trebuie 
folosite pentru atingerea unui anumit scop. 

Indiferent de forma acestora, normele reglementează conduitele umane, obligă sau 
interzic anumite conduite, dau putere de decizie şi definesc restricţii în spaţiul conduitelor 
posibile agenţilor participanţi la acţiunea socială. 

Structura unei norme prescriptive trebuie să conţină, după Wright [1982], şase 
componente: caracterul (norme-obligaţii sau norme permisive), conţinutul (pentru ceea 
ce trebuie sau nu trebuie făcut), condiţia de aplicare, autoritatea, subiectul (subiectele) şi 
ocazia (de regulă, se precizează o locaţie temporală, un moment sau interval temporal). 
Pentru caracterul „trebuie” al normei a introdus simbolul O, iar pentru caracterul „este 
permis” simbolul P. 

Normele pot fi reprezentate prin simboluri predicative ale căror argumente descriu 
tipuri de informaţii pe care le poate reclama o normă, cum ar fi: numele normei, tipul 
normei, agentul emitent, data emiterii, adresantul normei, acţiunea sau conduita la care 
obligă sau interzice, situaţia în care norma devine activă, consecinţele normei sau starea 
scop, precum şi natura operatorului deontic implicat ca obligaţii, permisii, interdicţii. Prin 
cuantificare sau instanţiere acest predicat poate fi degenerat într-un predicat cu un număr 
mai mic de argumente chiar şi la predicatele deontice monadice, care corespund într-un 
fel operatorilor deontici monadici utilizaţi în sistemele deontice monadice create de 
Wright şi în logica deontică standard.  

* Articolul de faţă este o continuare a unui articol anterior Praxiologia formală şi logica 
acţiunii, suport teoretic al construirii unor sisteme expert,  în care am descris, într-un limbaj 
formal, dimensiunea ontică, inclusiv dinamica spaţiului, stărilor, datelor şi duratelor, şi cea 
teleologică, exemplificate în sistemul expert PRODPIELE ce descrie activitatea de planificare a 
producţiei de piei feţe încălţăminte. În acest articol vom aborda teoria logică a sistemului de norme 
şi  teoria performativă. 
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Ultimul paragraf este consacrat concluziilor şi direcţiilor viitoare de dezvoltare. 
Agentul ce abrogă unele norme şi emite altele este o putere legiuitoare într-o arie 

sau alta de activitate a unui sistem social. Agentul căruia i se adresează o normă este un 
manager sau un executant. De multe ori normele juridice sunt însoţite de instrucţiuni de 
aplicare. Acestea sunt adresate managerilor sau administratorilor. Rostul principal al 
normelor este îndrumarea şi optimizarea actelor de comportament, astfel încât să se 
reducă pe cât posibil blocarea şi stânjenirea mutuală a agenţilor executanţi. 

Elaborarea normelor este atributul forurilor de conducere ale diferitelor organizaţii 
şi instituţii existente într-o societate. Statul este principala instituţie care  postulează 
principii  şi restricţii celor ce dau norme în diferite domenii particulare. Constituţia ţării şi 
legile fundamentale dau norme şi impun restricţii celor ce elaborează norme  pentru un 
sector sau organizaţie particulară. 

Cum marea majoritate a normelor sunt norme condiţionale de forma „Dacă cineva  
X deţine statutul Y şi are atribuţiile Z şi se află în situaţia C, atunci trebuie (este obligat 
să…, îi este interzis să…, îi este permis să… ” 

Definirea statutului agentului  şi a  atribuţiilor acestuia, precum şi a unor clase 
tipice de situaţii acţionale în care agentul este obligat să adopte anumite conduite face din 
legiuitor un emitent de definiţii stipulative de interes public,  iar din judecător un  
utilizator şi interpret cotidian a semnificaţiei unor astfel de definiţii, cu toate că instrucţia 
lor logică este cel mai adesea precară, limitată la elemente de logică aristotelică. 

Teoria modernă a definiţiilor este legată de teoria limbajelor teoretice şi presupune 
utilizarea limbajului logicii predicatelor de ordinul întâi şi adesea şi de ordinul al doilea. 

Prin cuantificare  existenţială un predicat se instanţiază la o situaţie sau 
circumstanţă acţională la un agent şi la o îndatorire a acestuia sau la rezultatul unei 
conduite a acestuia intenţionată sau nu. Cuantificarea existenţială ne obligă să căutăm în 
domeniul de referinţă un individ, obiect, situaţie, unealtă care să satisfacă exigenţele 
formale stipulate de clauza normativă. Cuantificarea existenţială trebuie să conducă, în 
procesul investigaţiei şi dezbaterii judiciare, la înlocuirea unei variabile printr-o constantă 
ce satisface exigenţele formulei. Prin eliminarea unei variabile legate existenţial 
predicatul degenerează într-un predicat cu un număr mai mic de argumente. Logica 
aplicată are întotdeauna mai multe variabile pentru agenţi, situaţii acţionale, conduite şi 
rezultate ale acestor conduite decât au sistemele speculative de logică deontică, limitate 
cel mai adesea la teorii deontice monadice sau diadice cum sunt sistemele deontice create 
de von Wright  şi cum stau lucrurile în logica deontică standard.  

Cercetările efectuate în ultimul deceniu de R. Kowalsky, M. Sergot, L.T. McCarty, 
A. Artosy, J.J. Ch.Meyer, C. Popa, I. Lopătan, Sorin Stratulat, şi Mihai Bărbuceanu au 
îmbogăţit mult aparatul conceptual ca şi tipurile de structuri sintactice şi de modele 
semantice implicate în descrierea sistemelor de norme şi a activităţilor normate. S-au 
operat cuvenitele distincţii între componenta anticipatoare prospectivă a normelor şi 
conduita efectivă a agenţilor, diferenţa dintre acestea punând în lumină infracţiunile sau 
încălcările de norme. Au fost puse în evidenţă dimensiunile diacronice ale conduitelor 
acţionale, precum şi metodele de scoatere la iveală prin investigaţia juridică asistată de 
experţi şi supusă exerciţiului critic în decursul pledoariilor făcute de avocaţii părţilor în 
conflict. 
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Popa[1996] a definit patru condiţii de corectitudine a unui sistem de norme: 
  norma trebuie emisă de o autoritate îndreptăţită să o emită; 
 natura stărilor sau conduitelor ordonate sau solicitate de emitentul normei 

executantului trebuie să fie accesibile acestuia din urmă; 
   un sistem de norme trebuie să fie mutual consistent; 
  starea rezultat impusă adresantului este axiologic preferabilă stării iniţiale şi 

stărilor alternative accesibile. 
Pentru a descrie aceste condiţii vom considera ca operator deontic obligaţia cu 

semnificaţia „Agentul x obligă agentul y în circumstanţa s să atingă starea r” , notat cu O 
(x,z,s,r) şi posibilul acţional descris de operatorul „este acţional posibil pentru agentul y în 
circumstanţa s să atingă starea r „ prin expresia Pos (z,s,r). Relaţia normativă este 
descrisă prin predicatul O (x,z,s,r)  ale cărui argumente reprezintă: 

 agentul emitent al sistemului de norme: x 
 agentul receptor sau adresantul sistemului de norme: y 
 circumstanţa acţiunii sau situaţia acţională: s 
 rezultatul acţiunii sau starea scop: r 

Considerăm ca primitive: 
 relaţia de putere:  

D (x,y,s,r)= „x ordona lui y în circumstanţa s să atingă starea r”  
 relaţia de preferinţă:  

F (x,s,r,p) = „x în circumstanţa s preferă r lui p".  
Pe baza acestor relaţii putem să definim condiţiile de corectitudine a unui sistem de 

norme formulate în modul următor: 
 Prima condiţie cere ca norma să fie emisă de o autoritate sau un agent îndreptăţit 

să o emită, aceasta presupune un raport de putere deja instituit. Agentul x obligă agentul y 
în circumstanţa s să atingă starea r dacă agentul x are puterea să-i ordone lui y în 
circumstanţa  s să atingă starea r.  

O (x,y,s,r) ⊃ D(x,y,s,r) 
Cel ce emite normele are puteri asupra persoanelor ale căror obligaţii le stipulează. 

 A doua condiţie se referă la natura stărilor sau conduitelor ce pot fi ordonate sau 
solicitate de emitent adresantului sau executantului unei norme. Solicitarea trebuie să fie 
accesibilă adresantului. Agentul x obligă agentul y în circumstanţa s să execute r dacă 
este acţional posibil pentru agentul y în circumstanţa s să atingă starea r. 

O (x,y,s,r) ⊃ Pos(y,s,r) 
Solicitările nu trebuie să depăşească puterile celui căruia i se adresează. 

 A treia condiţie se referă la consistenţa mutuală a sistemului de norme. Normele 
trebuie să nu se contrazică unele pe altele. Agentul x nu poate obliga pe agentul y în 
circumstanţa s să execute r şi -r. 

-(O(x,y,s,r) ∧ O(x,y,s,-r)) 
Nimeni nu poate obliga pe cineva, într-o situaţie dată, să facă şi să nu facă ceva. 

 Cea de-a patra condiţie priveşte angajarea axiologică a emitentului unei norme. 
O normă este emisă în scopul operării unei selecţii între stări posibile accesibile ca 
urmare a unor conduite. Emitentul unei norme are o opţiune, un sistem de valori şi nişte 
criterii. Normele sunt emise pentru a promova opţiunea valorică a emitentului. Agentul x 
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obligă agentul y în circumstanţa s să atingă starea r, dacă agentul x preferă starea r stării 
iniţiale s sau altor stări alternative q. 

O(x,y,s,r) ⊃ (F(x,s,r,s) ∧ F(x,s,r,q)) 
Cel ce obligă pe cineva să atingă o anumită stare, preferă acea stare stării iniţiale 

sau altor stări alternative. 
Cele patru condiţii formulate precizează relaţiile sistemului de norme cu puterea 

(prima condiţie) şi cu lumea valorilor (condiţia a patra). A doua condiţie ne arată că 
normele impun restricţii în spaţiul conduitelor umane posibile şi că emitentul unei norme 
nu poate cere adresantului să atingă o stare inaccesibilă acestuia. 

Normele impun obligaţii şi interdicţii agenţilor acţiunii prin care se limitează 
iniţiativa şi libertatea de acţiune a agenţilor a căror activitate este normată. Agenţii 
sistemului sunt utilizatorul sau agentul de interfaţă, agentul coordonator şi cei patru 
agenţi de cunoştinţe agk1 pentru faza de înmuiat-cenuşărit, agk2 pentru faza de tăbăcit, 
agk3 pentru faza de finisare umedă şi agk4 pentru faza de finisare suprafaţă. Vom avea 
mai multe tipuri de norme. În primul rând, vom avea ordine. Structura de autoritate între 
agenţii sistemului va fi: 

 
 utilizator 
 
 
 

ordin  
 
 
 

Agent coordonator 
 
 ordin 
 
 
 { agk1, agk2, agk3, agk4} 
 
 
 
Ordinele sunt date de utilizator şi de agentul coordonator. Ordinele utilizatorului se 

vor adresa agentului coordonator, iar ordinele agentului coordonator se vor adresa 
agenţilor de cunoştinţe. 

Ordinele utilizatorului vor avea următoarea formă: 
 

C1. demand(AgI,AgC,P,Q,Du,T) 
Parametrii ordinelor au următoarea semnificaţie: 
AgI - agentul de interfaţă sau utilizatorul, 
AgC - agentul coordonator, 
P - sortimentul de piele solicitat, 
Q - cantitatea de piele solicitată, 
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Si  - starea iniţială în care se găseşte pielea, 
Du - termenul de livrare a cererii, 
T - momentul solicitării sortimentului de piele. 
Ordinele agentului coordonator date agenţilor de cunoştinţe vor fi de forma: 
 

C2. demand(AgC,Agk,P,Q,Si,Du,T) 
Parametrii ordinelor au următoarea semnificaţie: 
AgC - agentul coordonator, 
Agk - agent de cunoştinţe (agk1, agk2,agk3 şi agk4), 
P - sortimentul de piele solicitat, 
Q - cantitatea de piele solicitată, 
Si  - starea iniţială în care se găseşte pielea, 
Du - termenul de livrare a cererii, 
T - momentul solicitării sortimentului de piele. 
Ordinele agentului coordonator vor fi date pe baza regulilor C3, C4, C5 şi C6. 
 

C3. demand(agC,agk1,P,Q,Du,T):- 
demand(agI,agC,P,Q,Du,T), 
stare_piele(s1,D,C). 
 

C4. demand(agC,agk2,P,Q,Du,T):- 
answer(agk1,P,Q,s7,D,C). 
 

C5.  demand(agC,agk3,P,Q,Du,T):- 
answer(agk2,P,Q,s15,D,C). 
 

C6. demand(agC,agk4,P,Q,Du,T):- 
answer(agk3,P,Q,s26,D,C). 
Alt tip de norme utilizate în acest sistem expert sunt reţetele-tehnologice sau 

instrucţiunile pe baza cărora agenţii de cunoştinţe  execută operaţiile tehnologice. Acestea 
indică resursele cu ajutorul cărora sunt efectuate operaţiile tehnologice. De exemplu, 
resursele pentru faza de înmuiat-cenuşărit vor fi: 

resource(inmuiat-cenusarit,rehidratare,detersinDBS,). 
resource(inmuiat-cenusarit,cenusarire,[var_hidratat, sulfura_de_sodiu,melasa]) 
resource(inmuiat-cenusarit,post_cenusarit,var_hidratat,9%) 
recipe_teh(inmuiat-cenusarit,[detersinDBS,0.3%,var_hidratat,6%, 

sulfura_de_sodiu, 2.7%,melasa,0.3%,var_hidratat,9%]) 
Dar cele mai importante norme sunt cele care descriu acţiunile prin care agenţii de 

cunoştinţe realizează cererile agentului coordonator. Există două abordări posibile: 
 agentul coordonator impune ce operaţii trebuie să execute fiecare agent de 

cunoştinţe,  
 agentul coordonator solicită agenţilor de cunoştinţe aflaţi în anumite stări iniţiale 

să atingă anumite stări terminale. 
În prima abordare, agenţilor de cunoştinţe nu li se spune în ce stare trebuie să 

ajungă, ci li se spune ce trebuie să facă, ce acte trebuie să execute. Aceste norme sunt 
denumite norme de conduită (ought to do norms). Cererea agentului coordonator este 
dată sub forma unui plan de acţiuni pe care fiecare agent de cunoştinţe trebuie să-l 
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execute. În acest caz, singurul care are putere de decizie este agentul coordonator, iar 
agenţii de cunoşinţe au numai abilităţi operaţional-pragmatice. Agentul coordonator va 
decide planul de acţiuni pentru fiecărui agent de cunoştinţe. Un astfel de plan pentru 
fiecare dintre agenţii de cunoştinţe poate fi, de exemplu: 

plan(agk1,[redidratare,cenuşărire,post-cenuşărire,spălare]) 
plan(agk2,[spălare,decalcificare,sămăluire, piclare, tăbăcire, bazificare]) 
plan(agk3,[redidratare,neutralizare,vopsire,ungere,retanare])  
plan(agk4,[impregnare, acoperire_fond,apretare,efect_tuşeu]) 
 
A doua abordare, cea utilizată în acest sistem expert presupune ca agenţii de 

cunoştinţe aflaţi în anumite stări iniţiale să fie obligaţi să atingă anumite stări terminale. 
Stările iniţiale şi stările finale posibile ale agenţilor de cunoştinţe sunt următoarele: 

agk1 are stare iniţială = s1,   stare finală = s7; 
agk2 are stare iniţială = s7,   stare finală = s15; 
agk3 are stare iniţială = s15,  stare finală = s24  ∨ s25  ∨ s26; 
agk4 are stare iniţială = s24  ∨ s25  ∨ s26,  stare finală =s34; 
 
Obligaţiile în acest caz vizează stări individuale, nu conduite. Aceste norme sunt 

cunoscute sub numele de norme de stare (ought to be norms), adică norme ce spun 
agenţilor ce calităţi trebuie să aibă starea ţintă. Normele de stare vizează stări individuale, 
dar pot fi definite şi pe stări generice. În cazul acesta, obligaţia unui agent să atingă o 
anumită stare presupune o problemă de rezolvat şi îi lasă un spaţiu de încercări şi 
iniţiativă în privinţa modului cum va atinge această stare. De exemplu, din graful 
prezentat în figura 3 se observă că agentul de cunoştinţe agk1 are mai multe alternative în 
funcţie de execuţia sau nu a operaţiilor opţionale. Operaţiile opţionale sunt 
degresare(s2,s3), dezinfectare (s3,s4) şi post-cenuşărire(s5,s6). Variantele de execuţie pentru 
agentul agk1 sunt: 

(a1)   {s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7} 
(a2)   {s1,s2,s3,s4,s5,s7} 
(a3)   {s1,s2,s3,s5,s7} 
(a4)   {s1,s2,s3,s5,s6,s7} 
(a5)   {s1,s2,s5,s6,s7} 
(a6)   {s1,s2,s5,s7} 
 
Din cele şase planuri alternative de execuţie posibile va fi ales cel care satisface 

caracteristicile impuse în cerere, precum şi regulile privind operaţiile de degresare, 
dezinfectare şi post-cenuşărire. În acest mod, agentul de cunoştinţe agk1 îşi stabileşte 
planul de acţiuni pe care trebuie să-l execute. În cazul exemplului din paragraful anterior 
agentul agk1 a avut următorul plan: 

plan(agk1,[redidratare,cenuşărire,post-cenuşărire,spălare]). 
Executarea planului de către agentul agk1 va fi realizată  pe baza limbajului 

prezentat în paragraful 2. Similar, fiecare agent de cunoştinţe va decide ce plan va urma 
pentru satisfacerea cererii impuse de agentul coordonator. 
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3. Teoria performativă 

Teoria planificării şi a programelor privind activităţile umane este strâns legată de 
teoria valorilor. Conceptele de eficacitate, eficienţă şi cooperare sunt legate de ideile de 
scop şi program. În orice act de planificare sau de programare sunt implicate multe acte 
de decizie prin diverse criterii şi metode de decizie, se fac alegeri între conduite 
alternative sau între resurse utilizate formulate pe baza unor reguli sau directive practice. 
Astfel, teoriile şi principiile logice sunt înglobate în metodele şi tehnologiile activităţilor 
umane. În fundamentarea activităţilor umane, schemele explicative cauzale, relaţiile 
nomologice sau legice pot fi redate ca propoziţii declarative, ca explicaţii şi demersuri 
teleologice, toate acestea reprezentând un mod de aplicare a logicii în contextul acţional. 

 Vom analiza performanţa sistemului expert PRODPIELE prin determinarea 
eficacităţii şi eficienţei operaţiilor efectuate pentru sortimentul de piele solicitat. Pe 
parcursul sistemului expert sunt mai multe momente când se analizează dacă rezultatul 
obţinut coincide cu scopul propus. Scopul, deşi accesibil agentului printr-o comportare 
adecvată, acesta poate să nu acopere întotdeauna caracteristicile tehnice prevăzute pentru 
starea respectivă a pielii. De exemplu, pentru faza de înmuiat-cenuşărit controlul se 
efectuează după faza de rehidratare şi cenuşărire. În situaţia în care starea scop nu 
coincide cu starea rezultat se va efectua o operaţie de corecţie pe baza faptelor C1 
aplicând regula A6. 

C1. operation_correction(rehidratare,0.5,50) 
 operation_correction(cenuşarire,0.5,75) 
 reteta_teh_correction(inmuiat-cenusarit,[detersinDBS, 0.1%,var_hidratat,2%, 

sulfura_de_sodiu,0.9%,melasa,0.1%, var_hidratat,3%]) 
A6. do(action_correction(Agk,N,S2,D,C),T1,T2)← 
holds(state_upper(AgK,S2,Dt,Ct),T1), 
operation_correction(N,Du,Cs), 
ability(agK1,N), 
holds(resource_correction(AgK1,P,Q,N),T1), 
T2 = T1 + Du, 
D = Dt + Du, 
C = Ct + Cs. 
Performanţele pot fi descrise ca drumuri în graf asociate fiecărui agent. Conduitele 

sunt reprezentate într-un graf ca secvenţe de arce etichetate prin acţiuni elementare cărora 
le sunt asociate costuri şi durate specifice. Vom determina eficienţa ca raport dintre 
valoarea de vânzare a produsului şi costul operaţiilor efectuate. Eficacitatea va reda 
secvenţele de acţiuni executate împreună cu acţiunile corective din punctele de control.  

eficacitate(agk1,S2,D,C,T):- 
scop(agk1,S1,S2), 
rezultat(agk1,S1,S), 
S2 <> S, 
do(action_correction(Agk,N,S2,D,C),T1,T2) 
or 
scop(agk1,S1,S2), 
rezultat(agk1,S1,S), 
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S2 = S, 
do(action(Agk,N,S1,S2,D,C),T1,T2). 
eficienta(agk1,s7,D,C,E):- 
holds(state_upper(s7,D,C),_), 
pret(s7,P), 
E = P / C. 
 

4.  Concluzii 

Am asimilat în modelul nostru dimensiunea temporală a activităţilor umane, 
relaţiile de ordine, datele şi duratele acestora. Dimensiunea normativă mi-a permis să 
specific restricţiile impuse asupra activităţii agenţilor, obligaţiile şi interdicţiile ce 
incumbă asupra activităţii acestora. Dimensiunea performativă mi-a permis să evaluez 
rezultatul acţiunilor agenţilor calculând costurile şi duratele acţiunilor pe baza 
conceptelor de eficacitate  şi eficienţă. 

Activităţile umană trebuie să satisfacă din perspectivă praxiologică trei exigenţe: 
♦  dezirabilitatea priveşte evaluarea preliminară a oportunităţii şi avantajului 

alegerii unei acţiuni; 
♦  fezabilatea priveşte teoria posibilului acţional, a abilităţilor şi competenţelor 

agenţilor de a înfăptui acţiunea, teoria posibilului acţional se va transforma în opinia 
noastră într-un capitol incitant de logică modală aplicată în domeniul activităţilor umane; 

♦  rentabilatea ţine de evaluarea eficacităţii şi eficienţei acţiunilor din punctul de 
vedere al raportului dintre valoarea nou creată şi costul cheltuielilor implicate; ştiinţele 
tehnice nu mai pot fi privite ca un apendice al ştiinţelor naturii şi trebuie să devină ştiinţe 
despre întemeierea eficacităţii şi eficienţei activităţilor umane. 

Concluzia de ordin metodologic este aceea că acţiunea umană trebuie cercetată la 
toate nivelurile la care se manifestă şi se structurează, fără a ignora existenţa mijloacelor 
la un moment dat, a nivelului instrucţiei teoretice sau a deprinderilor agenţilor sau 
dependenţa acţiunii umane de criteriile, valorile şi normele admise. 
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THE NORMATIVE AND PERFORMATIVE DIMENSION  
OF HUMAN ACTIONS 

 
ABSTRACT 

Praxiology is a reflexive, metateoretical, and methodological discipline and now is not a 
substitute for any other discipline. The constructions of its conceptual structure leads to the 
theoretical and methodological foundations of economic and technical activities. 

In this article we present the performative and the normative character of human activities 
described into an expert system for upper production programming optimization written in Prolog. 
The normative dimension of the human actions is given by the system of norms existed in society, 
i.e. obligation and forbiteen of agents indicated. This dimension permited me to identify the 
constraints impose of the agent activities, the obligations and the forbiteens that result from this 
activities. The performative dimension give me the posibility to evaluate the result of the agent 
actions and to calculate the cost and the duration of each action used the concepts of efficacy and 
efficiency.  

Key words: Praxiology, activity ,agent, ability, action situation, state, goal, means, program, 
efficacy, efficiency. 
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SENS, ÎNŢELES, ÎNTREBUINŢARE 
 
 

George  LĂZĂROIU 
 
 
 
Formula „înţelesul este întrebuinţarea” e asociată cu filosofia profesată de 

Wittgenstein II, care are afinităţi cu pragmatismul, prin aceea că înţelesul unui semn 
constă în setul de practici care însoţesc „acceptarea unui simbol”; dificultatea constă în 
caracterizarea întrebuinţării într-un mod care să fie suficient de general: prin faptul că se 
spune că întrebuinţarea unui predicat este aceea de a se referi la un universal sau că 
întrebuinţarea unei propoziţii este aceea de a exprima o judecată asociată nu se obţine 
vreun avantaj faţă de ideile tradiţionale. Adresându-se unui critic imaginar, pentru care 
schema cuvânt-obiect spune tot ceea ce este necesar să fie spus despre înţeles, 
Wittgenstein ripostează: „Spui: esenţial nu este cuvântul, ci înţelesul său, şi te gândeşti la 
înţeles ca la un lucru de acelaşi fel precum cuvântul, deşi diferit de acesta. Aici cuvântul, 
acolo înţelesul. Banii şi vaca pe care o poţi cumpăra cu ei (prin contrast: banii şi 
întrebuinţarea lor)” (PI, 120). Comparaţia este neaşteptată şi deconcertantă: aici cuvântul, 
acolo înţelesul – banii şi vaca pe care o poţi cumpăra cu ei. Wittgenstein ne spune că 
relaţia dintre un cuvânt şi referentul său este similară cu cea dintre bani şi marfă, sau că 
nu este astfel? Consider că Wittgenstein acceptă comparaţia, însă doar dacă legătura 
financiară este înţeleasă cum trebuie. Remarca din paranteze ne dă un indiciu. 
Formularea: „Prin contrast: banii şi întrebuinţarea lor” înseamnă: în contrast cu legătura 
„verticală” pe care criticul urmăreşte s-o accentueze, trebuie să observăm cum 
comparaţia bănească scoate în relief importanţa conexiunilor „orizontale”, adică rolul 
jucat de „interacţiunile înconjurătoare”1. Banii constituie o analogie convenabilă: un 
lucru devine ban prin intermediul felului în care este folosit; faptul că ceva este ban 
constă în ceea ce oamenii intenţionează să facă cu el, cum ar fi schimbarea lui contra 
unor bunuri sau servicii, aşa cum, în mod virtual, ar face oricine. S-a dovedit curând că 
nu este necesar ca monedele să fie făcute din aur, şi nici măcar să fie susţinute cu ajutorul 
aurului; faptul de a fi ban nu este ceva intrinsec monedei. Dacă acest lucru e pus la 
îndoială, este suficient să ne gândim la felul în care ţigările au devenit bani în timpul celui 
de-al doilea război mondial şi în alte perioade; transformarea ţigărilor în bani ţinea de 
modul în care acestea erau folosite.  

Viziunea lui Wittgenstein pare a fi cea după care o teorie a înţelesului este şi 
imposibilă, şi nenecesară. „Nimic nu se ascunde în spatele practicilor noastre lingvistice, 
care ne-ar ajuta să le explicăm în modul în care realitatea microfizică o explică pe cea 
macrofizică”. Tot ceea ce avem nevoie, conform lui Wittgenstein, sunt descrieri clare ale 

 
1 Sluga, H., Stern, D., The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University 
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fenomenelor lingvistice, care să ne amintească de ceea ce realmente ştim cu toţii. Aceasta 
ne întoarce, bineînţeles, la ideea filosofiei ca etnografie, în calitate de descriere atentă şi 
detaliată, iar aceasta se leagă de altă idee. Avem nevoie de aceste descrieri clare a ceea ce 
ştim cu toţii când avem de-a face cu un „tablou” fals despre cum ar trebui să fie lucrurile2  
Wittgenstein a conceput descrierile detaliate ca antidot al falselor „tablouri”. Pentru a 
demonstra că înţeleg un cuvânt pot da o definiţie a acestuia; dar asemenea definiţii nu pot 
continua la nesfârşit: finalmente va trebui să demonstrez că pot folosi adecvat cuvintele 
în cadrul unor contexte sau practici date. Sensul cuvintelor şi al altor expresii lingvistice 
este o chestiune care ţine de asentimentul public sau general de a folosi cuvinte şi expresii 
lingvistice în anumite moduri, care pot, dacă procedăm cu grijă, să fie descrise. Se poate 
spune că înţeleg sensul unui cuvânt dacă îl pot folosi în moduri convenite dinainte. Dacă 
încep să-l folosesc într-un alt fel, care diferă destul de mult de uzajul convenit, va fi pus la 
îndoială faptul că înţeleg cât de cât sensul expresiei respective. Pentru înţelegerea unei 
expresii nu este destul  ca un anumit proces mental interior să fie în desfăşurare. Spre a 
ilustra ce înţelege prin asta, Wittgenstein dă exemplul cuiva care foloseşte cuvântul 
„cub”, şi spune că este o greşeală să ne gândim că înţelegerea cuvântului de către cineva 
constă în a avea o imagine mentală a unui cub „înaintea minţii”, întrucât imaginea 
mentală nu spune, şi nu poate spune prin sine, ce înseamnă cuvântul „cub”. Imaginea 
mentală a unui cub ar putea fi de fapt asociată cu orice număr de expresii („cutie”, 
„zahăr” ş.a.) şi, ca atare, ea nu dictează felul cum trebuie înţeles corect cuvântul „cub” 
(PI, 139–140); aşadar, nu putem desprinde, din nici una dintre imaginile asociabile, care 
este  înţelesul cuvântului.  

Nu există o înţelegere a semnificaţiei mai profundă decât cea pe care o dăm 
expresiilor în mod curent. Această înţelegere nu este însă corect reprezentată de 
descrierea de suprafaţă a practicilor noastre, recomandată de Wittgenstein drept 
instrument al demistificării. Posibilităţile infinite ale limbajului matematic pot fi înţelese 
doar din interiorul lui (prin participarea la această formă de viaţă, care, la rândul ei, nu 
poate fi înţeleasă descriindu-i practicile din afară). Wittgenstein ne avertizează să ne 
ferim de entităţi numite „înţelesuri”, ori, în general, de itemi relevanţi pentru fixarea 
credinţei care sunt, apreciază Davidson, „intermediari între credinţe şi obiectele obişnuite 
despre care sunt credinţele”3. Aceste entităţi (ca date ale simţurilor, iritări de suprafaţă 
sau idei clare şi distincte) par a fi atât cauze, cât şi justificări. În general, sensul unei 
expresii lingvistice nu este o entitate, ci o activitate, şi nu mai este văzut ca entitate 
invizibilă imaterială ataşată cumva expresiei: nu este altceva decât un invariant al 
diverselor utilizări sociale, materiale, ale expresiei. Capacitatea expresiilor de a avea 
înţeles (meaningfulness) nu este o stare, o posesie, ci pur şi simplu un mod de utilizare a 
semnelor. Ar trebui deci precizat că exprimările uzuale induc în eroare: cuvintele nu „au 
înţeles”, sunt folosite cu înţeles; a afirma că expresiile „au înţeles” este la fel de nepotrivit 
precum a afirma că „untul îşi ridică preţul” (PI, 693). Oamenii, nu obiectele, modifică 

 
2 Earle, W.J., Introduction to Philosophy, McGraw-Hill, New York, 1992, p. 178–179. 
3 Davidson, D., A Coherence Theory of Truth and Knowledge, în Truth and Interpretation, 

Blackwell, Oxford, 1986, p. 313. 
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preţurile şi, analog, ei sunt cei ce folosesc cu sens expresiile (care în sine nu au niciodată 
sens).  

În primele secţiuni ale Cercetărilor, urmând citatul din Augustin, Wittgenstein 
arată de ce teoria denotativă a înţelesului adoptată în Tractatus este intrinsec eronată; 
argumentul său este, în mare, că dacă înţelesurile cuvintelor ar consta într-o legătură 
denotativă cu obiectele, atunci acea legătură ar trebui stabilită prin definiţie ostensivă, 
adică indicând un obiect (aţintind, de obicei, degetul către el) şi pronunţându-i numele. 
Aceasta este ideea pe care Wittgenstein consideră că o susţine Augustin. Dacă 
împrejurările în care folosim curent termenul „cunoaştem” nu sunt ceea ce înţelegem prin 
„cunoaştem”, atunci nu este clar ce anume poate înţelege scepticul atunci când spune că, 
în cazurile obişnuite, nu „cunoaştem”; probabil, scepticul vrea să spună că noi nu 
<<cunoaştem>> (dându-i acestui cuvânt un sens special), ceea ce echivalează cu a 
interpreta termenul „cunoaştem” independent de utilizarea sa obişnuită. Dar atunci, 
propoziţia „Cunosc în împrejurările abc” nu poate fi logic contrazisă de propoziţia „Nu 
<<cunoşti>> în împrejurările abc”. Altminteri, ar fi ca şi când am spune că propoziţia 
„Lupt în împrejurările abc” este contrazisă logic de propoziţia „Nu sări în împrejurările 
abc”. Totodată, ne putem situa pe poziţia conform căreia, dacă scepticul nu reuşeşte să 
adopte criterii convenite în mod public cu privire la utilizarea termenilor, atunci nu vrea 
să spună nimic prin <<cunoaştem>>, din moment ce acest cuvânt nu are vreo utilizare. 
Chiar dacă dă un sens nou termenului <<cunoaştem>>, printr-o definiţie sau prin 
indicarea criteriilor care trebuie îndeplinite pentru utilizarea sa, scepticul are obligaţia de 
a demonstra de ce trebuie să acceptăm modul său radical diferit de utilizare (deci, sensul 
diferit) drept ceea ce trebuie satisfăcut înainte de asocierea oricărui lucru cu cunoaşterea, 
în locul modului de utilizare pe care îl acceptăm în mod normal cu toţii.  

A avea un cuvânt, o imagine sau orice alt obiect în propria minte pare a fi un lucru, 
dar a-l înţelege pare să fie cu totul altceva; una dintre ţintele majore ale lui Wittgenstein II 
este sugestia că această înţelegere este obţinută printr-o prezenţă în plus, astfel încât 
cuvintele pot fi înţelese dacă ele sunt însoţite de idei, de pildă. Wittgenstein II insistă că 
prezenţa suplimentară nu face altceva decât să ridice acelaşi tip de problemă; o sugestie 
mai bună este aceea că înţelegerea trebuie considerată ca posedarea unei tehnici sau 
îndemânări, şi tocmai acesta este miezul formulei potrivit căreia „înţelesul este 
întrebuinţarea” (ideea este înrudită cu pragmatismul şi ostilă tipurilor de înţelegere 
inefabilă şi incomunicabilă). Punctul de vedere după care „înţelesul este întrebuinţarea”, 
deşi asociat de cele mai multe ori cu Wittgenstein, nu a fost înaintat de acesta ca o teorie 
generală a semnificaţiei. Totuşi, mai mulţi filosofi, pornind de la Wittgenstein, au gândit 
că o teorie generală a semnificaţiei, sau ceva cât mai apropiat, s-ar putea construi având 
ca piatră de temelie sloganul lui Wittgenstein. Conform teoreticienilor în discuţie, 
singurul mod de a înţelege propoziţiile este observarea modului în care acestea sunt 
folosite în viaţa cotidiană, ceea ce presupune o descriere atentă a utilizărilor aparent 
similare (dar niciodată distincte) ale particulelor lingvistice. „Wittgenstein a spus că a 
înţelege o limbă înseamnă a înţelege un mod de viaţă. Ceea ce pare să sugereze acelora 
ce doresc să studieze limbajul că ar trebui să facă pentru „triburile” lor ceea ce îndeobşte 
un etnograf (antropolog) face pentru triburile pe care le cercetează. Ceea ce presupune cel 
puţin o dare de seamă completă asupra întregului set de practici, lingvistice şi 
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nonlingvistice, ce compun o formă de viaţă”4. Wittgenstein a ajuns să respingă ideea că 
înţelegerea de către cineva a unei expresii constă în faptul că el trece printr-un proces 
mental interior, fiind interesat în special să respingă ideea că în sesizarea înţelesului există 
ceva care „se află înaintea minţii cuiva”, o reprezentare sau o imagine, cum sugerează 
Tractatus; căci a înţelege un cuvânt nu constituie o experienţă ca a vedea roşu sau a simţi 
o durere (PI, 140, 154). Asta nu înseamnă a nega că ar putea exista experienţe ce însoţesc 
înţelegerea (un anumit cuvânt ar putea evoca o imagine sau, datorită asociaţiilor din 
memorie, un sentiment plăcut), dar acestea nu constituie  înţelesul cuvântului, sau 
înţelegerea lui de către cineva.  

Wittgenstein atacă o teză destul de răspândită, potrivit căreia cuvintele servesc la 
comunicarea unui sens, arătând că sensul pur nu există, că sensul face parte dintr-un 
context exterior limbajului, unde importantă nu este comunicarea ideilor. Locul 
comunicării într-un schimb de simboluri este secundar în raport cu locul ocupat de 
prezenţa social-istorică a omului, prezenţă care se transferă de la început în semne. Printr-
o viziune în bună parte empiristă, Wittgenstein critică şi teoria augustiniană asupra ideilor 
înnăscute, întrucât nu există idei înaintea asimilării cuvântului. Sensul unui concept 
precum „cunoaştem” este utilizarea sa în împrejurări adecvate; de aceea, putem foarte 
bine să spunem că în acele împrejurări cunoaştem. Nu există nicăieri dincolo de acestea o 
descriere a utilizării reale convenite care să ne poată face să spunem că este greşit să 
vorbim despre cunoaştere în acele cazuri. Dacă nu înţelegem prin „cunoaştere” ceea ce 
înţelegem prin aceasta în contextele în care termenul este folosit în modul cel mai firesc, 
atunci ce înţelegem prin acest cuvânt? Sensul nu este imanent expresiei, ci transcendent 
ei; din acest motiv, „o expresie are semnificaţie numai în curentul vieţii” („ein Ausdruck 
hat nur im Ströme des Lebens Bedeutung”). În planul pur ontologic, aceasta echivalează 
cu a afirma că esenţa nu este autonomă faţă de existenţă. Urmările unei asemenea 
reorientări ontologice sunt foarte mari, una dintre ele fiind aceea că sensul, nefiind 
imanent expresiei, ci determinat de utilizare, semantica nu mai este autonomă, 
independentă faţă de pragmatică. Dimpotrivă, pragmatica, care redă utilizarea, este 
fundamentul semanticii în aceeaşi măsură în care sensul este determinat de utilizare. Nici 
o teorie filosofică despre limbaj nu se mai poate dispensa de abordarea pragmatică a 
comportamentului lingvistic. Astfel, „orice teorie a înţelesului care nu este sau nu duce 
imediat la o teorie a înţelegerii nu satisface scopul pentru care, filosofic, noi cerem o 
teorie a înţelesului” (Dummett). Nu forma de viaţă este aceea care justifică faptul de a 
spune că anumite cuvinte au un sens anume; ceea ce face ca acordul folosit (şi deci 
sensul) să fie posibil este faptul că, în mod natural, noi urmăm anumite căi. Forma de 
viaţă este ceea ce trebuie să „acceptăm ca fiind dat”; ea trimite la caracteristicile de bază 
ale condiţiei umane, care provin din stările de lucruri fundamentale referitoare la natura 
umană şi la lume, „comportamentul comun al omenirii”. Faptul că anumite lucruri 
fundamentale reprezintă caracteristici obligatorii ale fiinţelor umane, ca şi acela că avem 
nevoi şi interese comune, este ceea ce face posibil acordul referitor la modalităţile de a 
continua pe acelaşi drum în anumite situaţii şi, în primul rând, de a porni pe drumul 
respectiv. 

 
4 Earle, W.J., [2], p. 178. 
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Pentru Wittgenstein, a afirma că sensul unei propoziţii este metoda verificării ei nu 
echivala cu a delimita domeniul înzestrării cu sens în aşa fel încât să excluzi din el 
enunţurile a căror veridicitate sau falsitate nu era determinabilă prin metodele aflate în uz 
în ştiinţele empirice, şi mai ales în fizică; echivala, în schimb, cu a te întreba asupra altor 
procedee cu ajutorul cărora oamenii ajung să determine adevărul sau falsitatea 
enunţurilor de alt tip. Era vorba, în fond, de o articulare, cu ajutorul unor exemple 
specifice, a unei poziţii avansate încă din Tractatus, în termeni foarte generali şi 
epistemologic neutri: „A înţelege o propoziţie înseamnă a şti ce se întâmplă dacă ea este 
adevărată” (4.024). Wittgenstein nu spune că utilizarea obişnuită a conceptelor nu se 
poate schimba, ideea este că nu există vreo modalitate de a stabili dacă un termen are 
doar un singur sens corect, independent de sensul care apare în cadrul utilizării obişnuite 
a termenului. Dacă un termen încetează să mai fie aplicat într-unul din cazurile în care 
avea în mod normal o utilizare, atunci spunem că şi-a schimbat cel puţin sensul. 
Argumentaţia potrivit căreia acest lucru este neimportant din perspectivă filosofică se 
bazează pe ideea că există un singur sens corect al cuvintelor, care este adevăratul lor 
sens, stabilit, pentru toate cazurile, prin intermediul a ceva diferit de funcţia sau utilizarea 
lor reală. Discursul nostru despre sens, înţelegere, conţinut şi alte noţiuni înrudite, crede 
Wittgenstein, este lipsit de factualitate, nu se referă la nici o realitate independent 
constituită şi, deci, nu poate spune nimic literalmente adevărat sau fals, putând fi salvat 
de la vacuitate numai printr-o soluţie sceptică (Kripke), un set de propuneri menite să 
reabiliteze discursul despre sens, înţelegere ş.a., într-o manieră care să se abţină de la a-i 
atribui acestui discurs orice rol în enunţarea de fapte, legându-l de practicile comunităţii 
de vorbitori. Dacă această poziţie ar fi corectă, n-ar exista nimic literalmente adevărat de 
spus despre conţinutul unui enunţ nou, şi nici ceva care să fie ştiut stricto sensu  sau 
recunoscut, privind conţinutul lui sau statutul său sintactic. A înţelege sensul unui cuvânt 
implică asocierea sa cu o imagine mentală sau cu o idee din minte, poziţie care generează 
dificultăţi insurmontabile, chiar dacă îndepărtăm obiecţia evidentă că lucrul în care ar 
consta o imagine (de pildă, aceea a justiţiei) este pe deplin înşelător. Să presupunem că 
încercăm să folosim această teorie spre a explica înţelegerea cuvântului „roşu”: dau peste 
un obiect şi mă gândesc dacă să-l numesc sau nu roşu; explicaţia mentalistă spune că 
ceea ce se întâmplă în acest caz este că îmi amintesc imaginea pe care o am despre roşu, 
o compar cu culoarea obiectului şi hotărăsc dacă sunt la fel, caz în care obiectul este 
corect numit roşu. Problema este cum se face acest lucru: nu-mi foloseşte la nimic faptul 
de a avea pur şi simplu imaginea culorii roşii, trebuie să am capacitatea de a-mi aminti 
imaginea corectă, ce implică faptul de a recunoaşte care imagine, dintre multe altele, este 
aceea a culorii roşii, dar această recunoaştere este chiar lucrul pe care intenţionam să-l 
explic. Capacitatea mea de a evoca imaginea corectă nu este explicată de faptul de a o 
compara cu o altă imagine, deoarece, în acest caz, se pune problema cum pot evoca 
imaginea corectă.  

Respingerea presupoziţiilor esenţialiste atrage după sine îndepărtarea 
presupoziţiilor intelectualiste, la fel de vechi şi de adânc înrădăcinate; dintre aceste 
presupoziţii, prima nesustenabilă este aceea care atribuie fiecărei expresii o intensiune 
bine determinată. „Defectul ontologic” generează o „defecţiune lingvistică”: dacă 
lucrurile nu au o esenţă unică, atunci expresiile nu pot avea un sens exact, definitiv 
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stabilit, care surprinde acea esenţă. Nu există proprietăţi definitorii, deci nu pot exista nici 
definiţii absolut suficiente, nici reguli exclusive de aplicare. Wittgenstein nu neagă că 
folosim uneori imagini şi că le putem utiliza pentru a identifica lucruri, ci că referirea la 
imagini ar putea constitui fundamentul înţelegerii limbii, deoarece aceasta presupune deja 
tipul de înţelegere pe care trebuie să-l explice. Wittgenstein aduce, în general, obiecţii la 
adresa ideii că înţelegerea sensului unui cuvânt constă în asocierea acestuia cu o stare 
mentală specială. Sensul cuvintelor nu se bazează pe capacitatea noastră mentală de a 
indica un sens. Dacă spunem că „Alan înţelege ce înseamnă un crescendo”, nu 
presupunem că trebuie să existe anumite gânduri care circulă prin creierul său şi care 
constituie înţelegerea sa. Dacă lucrurile ar sta astfel, am spune că Alan încetează să mai 
înţeleagă ce înseamnă crescendo-ul atunci când doarme sau când atenţia îi este distrasă de 
un alt gând; procesele mentale nu sunt nici necesare, nici suficiente pentru multe alte 
cazuri, precum „cunoaşterea”, „amintirea” sau „convingerea”. Analogiile pot sugera 
originea epistemică a unei ontologii implicite şi, în acest caz, au o funcţie deconstructivă 
propriu-zisă. Oricum, fără să constituie o demontare sistematică, completă, decisivă, a 
unui mod de gândire, ele pot fi eficace în compromiterea lui. Din acest motiv, filosofiile 
critice moderne fac pe larg uz de analogii, la Wittgenstein ele fiind principalul mijloc de 
persuasiune teoretică. Banalitatea termenilor de comparaţie nu poate escamota forţa 
acestui mijloc. „Nimic nu este mai greşit decât a numi înţelesul o activitate mintală! (…) 
S-ar putea vorbi, astfel, de o activitate a untului când îşi ridică preţul” (PI, 693). Prozaicul 
analog are o surprinzătoare aptitudine de a sugera că, aşa cum preţul şi fluctuaţia lui nu 
sunt o misterioasă activitate invizibilă a mărfii, înţelesul şi mişcarea gândurilor nu sunt o 
misterioasă dublură imaterială a limbajului (precum preţul este un rezultat al raporturilor 
sociale, înţelesul este efectul relaţiilor interumane bazate pe semne). Dacă unele cuvinte 
nu se suprapun conform criteriilor (oricare se dovedesc a fi acestea) care determină 
corecta aplicare a lor (adică, utilizările recunoscute de ceilalţi), atunci este potrivit să 
spunem că fiecare dintre ele are un sens diferit; faptul că un cuvânt are cât de cât sens 
depinde de existenţa unei  convenţii în utilizarea acestuia, însă punctul în care se produce 
o schimbare de sens nu este în mod necesar marcat cu claritate. Aici Wittgenstein renunţă 
la cerinţa pe care o impusese în Tractatus  cu privire la precizia sensului.  

Sub influenţa lui Wittgenstein II, s-a conturat noua ambiguitate (new fuzziness), 
dispoziţia unor filosofi care au abandonat ideea necesităţii de a încerca să definim 
termeni, să oferim condiţii necesare şi suficiente pentru folosirea propoziţiilor, şi, în 
general, să încercăm ascuţirea limitelor conceptelor noastre şi ale întrebuinţărilor noastre 
lingvistice. Acest curent încearcă estomparea acelor distincţii dintre obiectiv şi subiectiv, 
şi dintre fapt şi valoare, dezvoltate de concepţia critică despre raţionalitate, urmărindu-se 
substituirea ideii de „obiectivitate” cu cea de „acord neforţat” (Rorty). Ştim, pur şi 
simplu, că ceilalţi oameni au şi ei conştiinţe, ori dacă suferă sau nu, şi putem descrie 
circumstanţele în care folosim cuvintele respective. Dacă ni se spune că nu cunoaştem cu 
adevărat în aceste cazuri, atunci trebuie să replicăm: „a cunoaşte” este folosit aici într-un 
sens diferit de cel normal, tocmai datorită tentativei de a exclude utilizarea termenului „a 
cunoaşte” (circumstanţe fundamentale) spre a-i stabili întrebuinţarea şi deci sensul. 
Metoda logico-lingvistică este descriptivă, nu pretinde să fie normativă. Observăm cum 
vorbesc oamenii, cum folosesc cuvintele, ce semnificaţie are ceea ce spun; nu le putem 
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prescrie cum ar trebui să vorbească, să folosească cuvintele, ce semnificaţie ar putea avea 
ceea ce spun, în funcţie de o normă oarecare concepută aprioric (de aceea, metoda nu este 
reductivă). Dacă limbajul este folosit într-un fel anume, dacă are deci o anumită 
semnificaţie pentru cei care îl folosesc, atunci faptul acesta trebuie acceptat ca un dat, însă 
nu putem trage concluzia că tot ceea ce se spune ar fi adevărat, nici că ar fi util, 
consiliabil sau necesar să se întrebuinţeze limbajul în această modalitate determinată. În 
virtutea acestui aspect al metodei, nu este îngăduit să se spună: „această expresie 
lingvistică nu poate avea cutare semnificaţie” (de pildă, metafizică, etică ş.a.), întrucât 
limbajul nu poate avea o asemenea semnificaţie; şi, de aceea, semnificaţia adevărată a 
unor anumite expresii lingvistice trebuie să fie alta, de pildă, empirică, socială, practică 
ş.a., adică una dintre semnificaţiile admise datorită poziţiei filosofice, religioase sau de alt 
fel, acceptate aprioric.  

Problemele filosofice cercetate de Wittgenstein II (sensul, învăţarea limbajelor, 
gramatica filosofică, utilizarea regulilor) se dovedesc atât de redutabile încât orice 
încercare de tratare sistematică şi definitivă a acestora pare a fi sortită eşecului. Afirmând 
că cele mai bune rezultate ale încercărilor sale filosofice au putut fi scrise doar sub forma 
fragmentară a remarcilor, întrucât gândurile sale se estompau imediat ce erau constrânse 
să urmeze o direcţie anume (contrară tendinţei lor naturale)5, Wittgenstein II nu a făcut 
decât să exprime imposibilitatea practică de a prezenta profunzimea ideilor din domeniile 
abordate înăuntrul unei arhitectonici impecabile. În prezentarea şi interpretarea pildelor şi 
parabolelor, Wittgenstein nu se îndepărtează mult de poziţia filosofică din Tractatus, căci 
asemenea istorisiri inventate nu reprezintă nimic altceva „decât o cercetare a unor lucruri 
de mult cunoscute” (PI, 109). Astfel, Wittgenstein îi pune pe cititorii săi în situaţia de a 
reflecta asupra implicaţiilor modului cum folosesc ei limbajul, implicaţii ce nu pot fi 
afirmate explicit fără a le aplica deja, şi a ajunge astfel în contradicţie cu ţelul de a le 
descrie într-un mod liber de presupoziţii. Dacă îl explicăm pe X, putem face acest lucru în 
termenii a, b, c; şi poate suntem capabili să-i explicăm mai departe şi pe a, b,  şi c. Atunci 
când explicăm un lucru, oricare ar fi acesta, suntem prinşi într-o plasă de elemente 
interrelaţionate, folosite spre a se explica unul pe altul, dar nu are vreun sens tentativa de 
a păşi în afara a orice şi de a cere explicaţia întregului. Explicaţia referitoare la întrebarea 
de ce un lucru este aşa cum este are nevoie de contexte în cadrul cărora faptul de a cere 
explicaţii are sens. Finalmente, ajungem la un punct în care faptul de a cere explicaţii într-
un context dat ajunge la un capăt: explicaţiile ulterioare vor eşua, fie deoarece sunt sofisme 
de tipul petitio principii, fie întrucât implică altceva care, el însuşi, necesită o explicaţie. Nu 
există, în nici un caz, vreun cadru explicativ care dă seama de sau justifică toate celelalte 
cadre explicative, deşi aceste cadre pot fi interconectate din perspectivă logică. Şi chiar dacă 
ar exista un asemenea supercadru, el ar necesita, de asemenea, o explicaţie. Această idee 
importantă se aplică sensului: expresiile au sens atunci când sunt folosite în diverse 
contexte, şi nu are vreun sens să ne întrebăm care este adevăratul lor sens, eliberat de ceea 
ce le-ar justifica înţelesul, aşa cum  acesta apare în diverse contexte reale.  

Potrivit concepţiei augustiniene despre limbaj, cuvintele individuale numesc 
obiecte, iar propoziţiile sunt combinaţii de nume. Wittgenstein continuă prin a argumenta 
că această perspectivă nu reuşeşte să diferenţieze mai multe tipuri de cuvinte şi include o 
concepţie prea simplistă despre utilizarea limbajului6. Pot judeca propoziţia p ca fiind 
adevărată, ar putea fi dată şi o explicaţie cauzală acestei judecăţi, însă acest lucru nu ar 

 
5 Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, în Werkausgabe, Band 1, Suhrkamp 

Verlag, F/M, 1984, p. 231. 
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răspunde la întrebarea dacă am avut un motiv întemeiat să judec propoziţia p  ca 
adevărată: ar trebui să prezint dovezile pe baza cărora am judecat-o pe p  ca adevărată, iar 
acest demers ar implica un fel de legătură logică  între dovezi sau motivaţii şi concluzia 
că p  este astfel. A susţine altceva înseamnă a confunda puterea cauzală cu validitatea 
logică; pot fi determinat cauzal să ajung la o concluzie fără ca respectiva concluzie să 
derive raţional dintr-o dovadă disponibilă; invers, o concluzie poate deriva raţional               
dintr-o dovadă disponibilă, fără ca vreun proces cauzal să garanteze că voi ajunge la ea. 
În privinţa primului caz, un exemplu ar fi cineva care spune „Dar conform tuturor acestor 
dovezi nu poţi spune acest lucru”, urmat de observaţia sarcastică: „Tocmai l-am spus”. 

Primul reflex interpretativ ar fi acela de a atribui filosofiei târzii a lui Wittgenstein 
un relativism cu privire la conceptul de adevăr. Cu toate acestea, textul lui Wittgenstein 
contrazice o astfel de interpretare facilă: „<<Prin urmare, tu susţii că convenţiile umane 
determină ceea ce este adevărat şi fals?>> Ceea ce fiinţele umane spun este adevărat sau 
fals; iar ei convin asupra limbajului  pe care îl folosesc. Acesta nu este un acord în opinii, 
ci în forme de viaţă” (PI, 241). Wittgenstein II (ca şi Heidegger şi Dewey) este la fel de 
neîncrezător în noţiunea de „producători-de-adevăr” (itemi nonlingvistici care „fac” 
afirmaţiile definitiv adevărate sau false), precum Rorty este în ceea ce o priveşte pe cea 
de „reprezentare”; pentru gânditorii reprezentaţionalişti „a face adevărat” şi „a 
reprezenta” sunt relaţii reciproce, itemul nonlingvistic care o face pe S adevărată este cel 
reprezentat de S. Pentru antireprezentaţionalişti, ambele noţiuni sunt la fel de regretabile 
şi dispensabile, nu numai cu privire la afirmaţiile ce aparţin unei clase în discuţie, ci cu 
privire la toate afirmaţiile7. Orice explicaţie naturalistă a semnificaţiei contravine 
conceptului însuşi, această concluzie apărând drept consecinţă a paradoxului 
wittgensteinian, analizat de Kripke. Astfel, Wittgenstein crede nu doar că nici un dat 
natural despre persoana mea nu face să fie adevărat faptul că mă refer la o anumită 
semnificaţie, considerând că această noţiune nu ar trebui explicată în termenii condiţiilor 
de adevăr, ci în termenii condiţiilor de asertabilitate8. 
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Wittgenstein describes rule-following as a social practice, speaking of ‘customs’, ‘habits’ 
and ‘institutions’. The question is whether he held a community-view, according to which rule-
following is possible only within a social community. Wittgenstein suggests that rule-following is 
typically social, and that some rule-guided activities (including not just those which are communal 
by definition like buying and selling, but also doing mathematics) require the context of a social 
and historical ‘way of living’. One can play ever patiesce only if the institution of the game exists. 
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Studiu comparativ.  Prelegeri 1880-1881, Logica – 1876 şi Logica – 1887 

Deşi incomplete, prelegerile Logică şi aplicările ei (publicate în cotidienele 
„Timpul” şi „România liberă”) reprezintă un teren fertil de comparaţie, analiză şi 
evaluare a drumului parcurs de Logica maioresciană de la prima, la cea de-a doua ediţie. 
Practic, în „prelecţiunile” sale din 1880 – 1881, magistrul nu a avut la îndemână decât 
prima ediţie a Logicii, din 1876, ceea ce ne-ar sugera un izomorfism al structurii, temelor 
şi problemelor abordate. 

 Dar, în prima ediţie, logica era raportată exclusiv la ştiinţele pozitive; în schimb, în 
Prelegeri „logica fiind un vlăstar din trunchiul ştiinţelor filosofice … are părţile ei 
metafizice” (Prelegere IV, „România liberă” nr. 1056 din 11 dec. 1880). 

 Titu Maiorescu pare că revine la variantele anterioare anului 1876, când logica era 
concepută ca parte a filosofiei. Afirmaţia este doar în parte adevărată, pentru că, în noile 
condiţii, Maiorescu nu mai este înlănţuit de una sau alta dintre curentele sau modelele 
filosofice care l-au influenţat în tinereţe.  

 Acum, la maturitate, pentru Titu Maiorescu „filosofii nu sunt decât moduri 
particulare ale filosofiei” (1- p. XXXI). Nu întâmplător, în Prelegerile publice de logică 
din 1880–1881, Titu Maiorescu are prudenţa de a nu oferi filosofiei o definiţie.  

 Pe de altă parte, nu părăseşte punctul de vedere exprimat în 1876, definind logica în 
termeni asemănători: „ştiinţa care ne arată legile, în virtutea cărora se pot alcătui argumente 
juste, legitime, sănătoase” (Prelegere II, „România liberă”, nr. 1043, din 25 nov. 1880). 

 Consecvent acestui punct de vedere, definiţia din prima ediţie o întâlnim şi în 
ediţia Logicii din 1887, care include în structura sa şi termenul „formal” (2- p. 4), fără să 
schimbe datele problemei. 

 Desprinse din context, aceste definiţii, practic echivalente, sugerează o viziune 
deductivistă, specifică logicii moderne, pe care Titu Maiorescu nu a profesat-o niciodată 
(3 - p. 499). Un alt paradox apare între această definiţie, consemnată şi în ediţiile 
ulterioare, şi cerinţa rupturii între logică şi filosofie, ultimul aspect aplicat cu consecvenţă 
de logica modernă. 

 În schimb, Prelegerile încearcă să exprime cu mai multă claritate specificul şi 
folosul logicii. 

 
 
* Continuare din numărul precedent 
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 Ştiinţele pozitive au drept obiect de studiu segmente ale „existenţei” care 
impresionează într-un chip sau altul simţurile noastre. Acestea din urmă sunt înşelătoare, 
uneori obscure, şi nu garantează corectitudinea şi adevărul. Influenţa herbartiană îşi face 
drum şi în anii de maturitate. 

 Raportând logica la celelalte ştiinţe, materia, obiectul acesteia ţine de „domeniul 
gândirii curate” (Prelegere II, „România liberă”). În logică „ideile trebuie să fie straşnic 
înlănţuite, aici totul trebuie să fie de cea mai transparentă claritate” (Prelegere II, 
„România liberă”). 

 Oricare ştiinţă se supune rigorii, ordinii, clarităţii. Însăşi ştiinţa este definită de 
Maiorescu în termeni asemănători: „cunoştinţa sistematică a unui obiect”, iar sistemul 
„împreunarea de cunoştinţe, aşezată în ordine, astfel încât să ne înfăţişeze obiectul în 
totalitatea lui” (Prelegere V, „România liberă”, nr. 1061 din 17 dec. 1880). 

 Învăţându-ne a argumenta, logica este „ştiinţa care luptă pentru a ne scoate din 
strâmtul cerc al actualităţii, al adevărurilor intuitive, şi a ne îmbogăţi tezaurul 
cunoştinţelor noastre prin adevăruri argumentate”(Prelegere II, „România liberă”). 

 Referindu-se la geneza logicii din arta oratoriei, a cărei ţintă este de a convinge 
auditoriul, Titu Maiorescu afirmă că „logica nu se ocupă cu mijloace amăgitoare, ea lasă 
la o parte etismul, emoţia, căldura, zvăpăierea, şi nu se ocupă decât de dicţiunea limpede, 
senină, şi de argumentele severe şi reci în căutarea adevărului” (Prelegere II, „România 
liberă”). 

 Logica este deci o ştiinţă aparte, importanţa ei este „imensă”, ea ne învaţă „a lega 
gând de gând … a încatena argument de argument … pentru a ne ridica de la un cerc de 
concepţiuni restrânse până la conceperea celor mai cutezătoare probleme, pentru a cugeta 
la progresul naturii şi la ţelul către care tinde” (Prelegere I, Timpul nr. 257 din 16/28 nov. 
1880). 

 Însăşi filosofiei îi este necesară logica, nu numai pentru a clădi o„fantasie” ce are 
darul de „a formula calea pe care o va urma viaţa în atingerea idealului său” (Prelegere I, 
Timpul), dar şi ca instrument critic de analiză a creaţiilor filosofice. 

 După expozeul despre semnificaţia logicii la greci, respectiv legătura dintre logică 
şi retorică, cu menţiunea că Prelegerile cuprind şi câteva scânteietoare ilustrări referitoare 
la imperfecţiunea democraţiei ateniene, Titu Maiorescu reafirmă identitatea dintre idee şi 
judecată. 

 Dacă logica se ocupă de judecăţi, atunci e firesc că „argumentarea este o lucrare,  
o industrie secretă a minţii noastre, care ne învederează cuprinderea unei judecăţi noi în 
altele vechi şi chipul cum judecata nouă se poate plămădi din cele cunoscute” (Prelegere 
III, „România liberă”, nr. 1047 din 29 nov. 1880). 

 Plecând de la o formulare asemănătoare, Titu Maiorescu rezuma în Logica din 
1876: „Elementele oricărei argumentări fiind astfel judecăţile şi împreunarea lor, Logica 
elementară se va subîmpărţi în două părţi esenţiale: în teoria judecăţilor şi în teoria 
împreunării lor logice (Silogistica)” (4- p. 11). Dar, în locul unei priorităţi categorice a 
judecăţii faţă de noţiune, Titu Maiorescu începe capitolul „Despre judecăţi şi despre 
noţiuni ca elementele lor” tot cu studiul noţiunii: „Judecata se compune din noţiuni: 
explicarea ei presupune dar cunoştinţa acestora în proprietăţile lor  esenţiale” (4- p. 12). 
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 Ediţia din 1887 pleacă de la aceeaşi identitate dintre „idee” şi judecată, dar ajunge 
la o altă concluzie: „Elementele oricărei argumentări sunt astfel judecăţile şi împreunarea 
lor. Însă judecata, ca şi forma ei limbistică, adică propoziţia, se compune din subiect şi 
predicat. Forma generală a oricărui subiect şi predicat este o deosebită specie de 
reprezentări, numite noţiuni … Noţiunile sunt aşadar elementele de compunere ale 
judecăţii. Prin urmare trebuie să subîmpărţim Logica elementară în trei capitole: 1) teoria 
noţiunilor; 2) teoria împreunării lor în judecăţi; 3) teoria împreunării judecăţilor, adică 
silogistica” (2- p. 12, 13). 

 Sunt edificatoare turnura şi extensiunea pe care le ia expunerea aceleiaşi probleme 
în Prelegerile publice de logică din 1880-1881:  

„Dar orice judecată nu se formează decât din încatenarea cuviincioasă a noţiunilor, 
a acestor cunoştinţe elementare. Noţiunile, oricât s-ar părea de modeste în înfăţişarea lor, 
sunt fundamentul trainic şi unic al teoriei logice, al oricărui monument pur intelectual” 
(Prelegere III, „România liberă”). Apoi adaugă fără echivoc: „Noţiunile alcătuiesc 
trainica temelie a logicii” (Prelegere IV, „România liberă” nr. 1056 din 11 dec. 1880). 

 Particularităţile conferinţelor publice obturează uneori desfăşurarea completă a 
gândului, dar nu şi siguranţa mesajului. Accentuând pe importanţa noţiunii ca 
„fundament trainic şi unic al teoriei logice”, Titu Maiorescu avea intenţia construirii unei 
structuri tripartite a Logicii elementare încă din noiembrie 1880, care, după ediţia din 
1887, va rămâne structura definitivă şi pentru celelalte ediţii. 

 În Logica din 1876, descrierea, definiţia, clasificarea şi diviziunea sunt prezentate 
firesc în cadrul unei teorii a noţiunii. Expunerea lor este aparent asemănătoare în structura 
Prelegerilor: „S-a osebit la noţiuni – spune Maiorescu – conţinutul şi sfera; atât 
conţinutul cât şi sfera noţiunilor se hotărăsc prin nişte procese ale minţii; – astfel 
conţinutul se arată prin definiţiune şi descriere, iar sfera prin diviziune şi clasificare” 
(Prelegere VIII si IX, „România liberă”, nr. 1098 din 6 febr. 1881). 

 Oscilând între structuri teoretice consacrate şi nevoia înlăturării unor mai vechi 
îndoieli ce vizau construcţia metodologiei, pe care ediţia din 1876 nici nu o prefigurase 
încă, Titu Maiorescu intervine decisiv în debutul expunerii descrierii şi definiţiei cu un 
moment clarificator: „Dacă nu s-a simţit îndestul deosebirea între clasificare şi diviziune, 
se va simţi atunci când vom aplica aceste operaţiuni ale minţii în alte proceduri ştiinţifice, 
cum, bunăoară, vom vedea în metodele ştiinţelor filosofice: metoda inductivă şi metoda 
deductivă” (Prelegere X, „România liberă”, nr. 1100 din 8 febr. 1881). Deci, cele patru 
„proceduri ştiinţifice” – definiţia, descrierea, clasificarea şi diviziunea – vor face parte, 
împreună cu metoda deductivă şi inductivă, dintr-o viitoare Metodologie.  

Logica din 1887 va concretiza acest gând. Această nouă ediţie a Logicii va 
reprezenta de fapt o altă formă a logicii, deoarece, pe lângă structura tripartită a Logicii 
elementare, adăugă definitiv Metodologia cu următoarea structură deja schiţată în 
Prelegerile publice de logică din 1880-1881: 1) teoria descrierii şi clasificării, 2) teoria 
definiţiei şi a diviziunii, 3) teoria demonstraţiei, 4) teoria inducţiei. 

Lipsa stenogramei ultimelor trei conferinţe din 1881 şi importanţa incontestabilă a 
Prelegerilor de logică de la Universitatea din Bucureşti în anii 1884 –1886, de care 
aminteşte însuşi Maiorescu în Prefaţa din 15 februarie 1887 a Logicii, nu diminuează cu 
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nimic valoarea prelegerilor Logică şi aplicările ei, singura mărturie pentru geneza 
schimbărilor care au condus la apariţia celei de-a doua ediţii a Logicii din 1887. 

Secvenţele referitoare la teoria noţiunii reprezintă cea mai mare parte a prelegerilor, 
iar geneza noţiunii este asemănătoare celor două ediţii ale Logicii. Exemplele însă diferă.  

„Noţiunea – afirmă Titu Maiorescu – este o roadă nematerială a minţii noastre care 
rezultă din sublimaţiunea esenţei mai multor obiecte, lăsând la o parte osebirile strâmte şi 
individuale” (Prelegere III, „România liberă”). Formarea noţiunii este un proces tainic 
deoarece „numai după ce am observat mai multe obiecte materiale cu formele lor osebite, 
numai după ce am sintetizat caracterele comune, esenţa atributelor acelor obiecte, 
dobândim noţiunea” (Prelegere IV, „România liberă”). Remarcăm explicaţia psihologică 
în seria de raporturi senzaţii-reprezentări-noţiuni cuprinsă la Nota 8, capitolul „Teoria 
noţiunilor” din Logica – 1887, schiţată şi în Prelegerile publice de logică din 1880 – 
1881 (Prelegere III, „România liberă”). 

 Sunt reiterate în Prelegeri raportul limbă-cugetare şi gândire-scriere, dar cu 
exemplificări mult mai reduse. 

„Limbajul – afirmă Maiorescu – este putinţa de a exprima gândirea, de a arăta 
noţiunile ce se degajă în minte prin observarea mai multor obiecte”(Prelegere III, 
„România liberă”). În raport cu gândirea, cuvintele şi literele sunt „numai nişte înfăţişări 
cristalizate ale fenomenului imaterial, ale noţiunilor ce îmbogăţesc mintea noastră” 
(Prelegere IV, „România liberă”). 

 După prezentarea tehnică a conţinutului şi sferei noţiunilor, apoi a raporturilor 
dintre acestea, referindu-se la concordanţa şi opoziţia noţiunilor după conţinut, Titu 
Maiorescu introduce un nou tip de noţiuni – noţiunile contrastante – neincluse în nici o 
ediţie a Logicii şi, pe de altă parte, nesemnalate de exegeţii operei maioresciene:  

 „Pe lângă noţiunile concordante, opuse contradictorii şi opuse contrarii, mai 
deosebim noţiunile contrastante. Noţiunile sunt contrastante atunci când au o împotrivire 
radicală, dar au şi ceva comun” (Prelegere VII, „România liberă”, nr. 1090 din 27 
ianuarie 1881). 

Contrastele au drept mecanism impresiile psiho-fiziologice (cazul raportului „cald-
rece”) sau exclusiv psihologice (cazul „ironiei” ca figură de stil). Apelul la mecanismele 
extralogice l-a determinat probabil pe Maiorescu să renunţe la aceste noţiuni. 

 Împărţirea noţiunilor în pozitive şi negative, iar, cele din urmă, în simple şi mixte, 
rămâne o constantă a logicii maioresciene. 

 În secţiunea Metodologie din 1887 este curioasă cuplarea procedurilor cu noţiuni: 
pe de o parte, descrierea cu clasificarea, pe de altă parte, diviziunea cu definiţia. Este mult 
mai firească relaţionarea clasificării cu diviziunea, respectiv a descrierii cu definiţia, 
întâlnită în Prelegerile din 1880-1881 şi în Logica din 1876. 

 În Prelegerile din 1880-1881 definiţia judecaţii este identică Logicii din 1876: 
„exprimarea raportului între două sau mai multe noţiuni” (Prelegere XII şi XIII, 
„România liberă”, 1117 din 28 febr. 1881). Sintagma multiplicativă „mai multe” lipseşte 
din Logica – 1887. 

Structura judecăţii din Logica – 1876 conţine o confuzie (3- p. 496) între „copulă” 
şi relaţia dintre subiect şi predicat, deoarece relaţia dintre componentele structurii 
judecăţii poate fi şi ipotetică, disjunctivă etc. 
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Înlocuirea noţiunii „copulă” cu aceea de „împreunare” (Logica – 1887) sau cu mai 
puţin academicul „scoaba” (Prelegere XII şi XIII, „România liberă”) reprezintă doar 
simple licenţe lingvistice.  

Persistă în Prelegeri şi o altă confuzie: dependenţa calităţii judecaţilor, nu de 
copulă, ci de predicat sau – cum se exprimă Maiorescu – „o vorbă deosebită de materia 
ce alcătuieşte predicatul, fie chiar o flexiune a lui”(Prelegere XII şi XII, „România 
liberă”). 

 Aceeaşi nediferenţiere (3- p. 495) între judecată şi propoziţii (care pot fi şi 
interogative) îl determină pe Titu Maiorescu să reafirme că „orice judecată este rezultatul 
unei întrebări” (Prelegere XII şi XII, „România liberă”).   

 Aşa-zisul „tablou de formule matematice” conţine aceeaşi notare defectuoasă a 
judecăţilor categorice, întrucât nu marchează strict cantitatea şi calitatea judecăţilor 
universal afirmative S < P, universal negative S < – P, particular afirmative 1/S < P şi 
particular negative 1/S < – P sau, pe scurt, judecăţile A, E, I, O. În studiul „Metamorfoza 
logicii lui Maiorescu” Alexandru Surdu ne oferă o exactă interpretare a acestor 
defectuoase notări: 

„S de exemplu stă şi pentru < toţi  S > din A şi pentru < nici un S > din E, iar – P 
din E şi O arată caracterul negativ al predicatului nu al copulei, respectiv al judecăţilor. 
Căci dacă „ < > înseamnă „este> atunci S < – P (E) nu înseamnă < Nici un S nu este                    
P >, ci, ţinând cont şi de nedeterminarea lui S,  ar putea să însemne < Toţi S sunt non P >, 
care este echivalentă cu  < Nici un S nu este P >, dar nu identică” (3- p. 496). 

 Într-un registru asemănător Logicii din 1876 şi 1887, în Prelegerile publice din 
1880-1881 Titu Maiorescu consideră exclusiv logice, esenţiale, doar formele judicative 
A, E, I, O, deoarece privesc „fondul judecăţilor”. Celelalte tipuri de judecăţi, simple şi 
compuse (sau complexe), respectiv categorice şi ipotetice sunt neesenţiale, au un 
fundament mai degrabă  gramatical, lingvistic, decât logic. 

 În sfârşit, un discurs axat pe moralitate, statornicie şi onestitate în gândire şi 
acţiune (ex: ce se ascunde sub vorbe; cum cunoaştem pe omul convins; statornicia şi 
nestatornicia în cele exprimate), în lipsa cărora „societatea noastră va produce roade 
otrăvitoare”, încheie stenograma prelegerilor publice <Logică şi aplicările ei>. 

 
Aplicaţii ale logicii în Prelegerile publice din 1880-1881 

Conservând în mare parte o concepţie asupra logicii care s-a decantat de-a lungul a 
18 ani (1858-1876), Prelegerile din 1880-1881 conţin însă şi extinderi, dezvoltări sau 
replieri tematice, surprinzătoare schiţări ale unor noi structuri, multiple şi interesante 
aplicaţii ale logicii la cultura, societatea, moravurile şi învăţământul românesc. Tocmai 
aplicaţiile logicii în varii domenii reprezintă nota originală a Prelegerilor publice de 
logică din 1880-1881. Pentru deosebita lor forţă persuasivă, pentru spiritul de fineţe cu 
care mânuieşte instrumentul critic oferim câteva ,,extrase” decupate din realitatea vremii, 
asupra cărora Titu Maiorescu loveşte cu precizia unei florete: 

1. Însăşi filosofiei îi este necesară logica – ne asigură Titu Maiorescu în a doua 
prelegere – nu numai pentru a clădi o fantasie, dar şi ca instrument critic de analiză a 
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creaţiilor filosofice. Pentru a ne convinge, magistrul ne oferă un exemplu de o atrăgătoare 
actualitate, vizaţi fiind unii profesori de la Universitatea din Iaşi sau Bucureşti: 

„Ori de câte ori vedem o carte filosofică, al cărui stil poate fi înzorzonat, 
meşteşugit, dar pe care, după o limpede socotinţă, nu am putea-o da ca model de claritate, 
putem, fără a comite v-un păcat mare s-o lăsăm pentru moliile şi praful bibliotecilor: acea 
carte nu este bună…Discreditarea ce ştiinţele filosofice întâmpină în lume provine de la 
uşurinţa cu care nişte capete deşerte şi nechemate s-au jucat cu aceste ştiinţe; s-au bizuit 
mulţi târâţi de ambiţie a înfăţişa obiectul acestor ştiinţe într-o formologie scolastică, într-
un lux de veşminte, numai pentru a trece de oameni savanţi. Nimic mai uşor decât a vorbi 
savant şi a nu spune nimic; nimic mai uşor decât a învăţa pe de-a rostul o carte şi a vorbi 
cu alura unui << ştie toate >> – dar vorbind sau scriind îngâmfat şi obscur, savant şi 
declamator” (Prelegere II, „România liberă” nr. 1043 din 25 nov. 1880). 

2. Reluând o idee mai veche din lucrarea Despre  scrierea  limbii române (1866), 
Titu Maiorescu readuce în prim plan raportul limbă-cugetare, oportunitate pentru a-i 
ataca pe „etimologişti”, „grămătici” şi „eclectici”, care vor să ne îndepărteze de „ţinta 
scrierii: înţelesul …susţinând o vorbire şi o scriere năucă…pentru a ne explica o formă 
greoaie a cuvântului scris …numai pentru a complica uneltele materiale ale ei” 
(Prelegere IV, „România liberă” nr. 1056 din 11 dec. 1880). Deşertăciunea 
etimologiştilor este ilustrată de Maiorescu printr-o analogie de tot hazul: „Cât de mare              
n-ar fi otrava unui general ce ar alerga într-un suflet, în tren, pentru a salva viaţa a sute de 
batalioane , când maşinistului  i-ar trăsni prin minte să oprească mersul trenului pentru a-i 
explica toate piesele, toate şuruburile locomotivei!”. 

  3. Într-un alt context al conferinţelor, discriminând între cuvinte şi propria 
gândire, amplu analizată şi într-un studiu din 1873 – Beţia de cuvinte, Titu Maiorescu 
este necruţător cu aşa-zişii erudiţi care „îndrugă cuvinte multe…, iar dedesubtul lor mai 
nimic se ascunde” (Prelegere XII-XIII, „România liberă” nr. 1117 din 28 febr. 1881), 
adăugând că „un semn al necugetării este poliloghia multă şi uşurinţa de a învârti şi lega 
fraze”. Din contră, „omul serios se cunoaşte prin statornicia în cele gândite”, prin 
concordanţa între ceea ce spune şi ceea ce crede ori nu. Susţinerea cu aceeaşi pasiune a 
aceloraşi principii este o chezăşie a onestităţii, îmbrăcând forma promisiunii pentru cei 
tineri şi forma împlinirii pentru cei maturi. Efectele nestatorniciei constituie „o nenorocire 
pentru societate …este demnă de dispreţ… şi produce roade otrăvitoare”, cu atât mai 
mult dacă „direcţia culturii ce se dă tinerimii în gusturi şi gândire” este încurajată de 
oameni publici lipsiţi de onestitate „ale căror principii şi parole sunt scrise pe nisip”. 

Dacă „povârnişul nestatorniciei pe care a apucat societatea noastră” nu va fi 
întrerupt de o direcţie nouă, onestă, statornică şi bine chibzuită în viaţa politică şi 
culturală – atrage atenţia Titu Maiorescu – atunci „vom încolţi o generaţie care, ajunsă la 
o tristă maturitate, se va juca cu soarta ţării”. 

4. Om de şcoală şi strălucit profesor, Titu Maiorescu nu putea să nu implice şi 
învăţământul în discursul său asupra aplicaţiilor logicii. Contextele teoretice sunt diferite, 
dar exemplificările scot în evidenţă confuziile, dezordinea şi incoerenţa în cadrul acestui 
domeniu. 

„Confuzia se face cu prisos în cărţi, ba chiar în cărţi de filosofie… [atunci când] 
autorul vorbind despre importanţa filosofiei…se potrivea cu importanţa oricărei ştiinţe în 
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genere, ba chiar cu importanţa oxigenului. Cauza acestei erori e că spiritualistul autor, 
trebuind a scrie despre conţinutul filosofiei, n-a atins nici una din notele specifice, 
cuvenite acestui conţinut” (Prelegere V, „România liberă” nr. 1061 din 17 dec. 1880). 

  Cu aceeaşi exigenţă tratează şi lucrările didactice „nechibzuite şi năclăite de erori” 
(Prelegere XI, „România liberă” nr. 1107 din 17 febr. 1881) care, cuprinzând definiţii 
eronate, fac din tânăra generaţie „victima unei educaţiuni şi mai false”, iar, pe de altă 
parte, „şireţii exploatând ignoranţa şi confuzia se ridică şi domină”. 

  5. Procedura logică a descrierii, expediată în câteva fraze în Logica din 1876 (ca şi 
în ulterioarele ediţii), cunoaşte în Prelegerile publice din 1880-1881 o deosebită 
amploare, pentru că „descrierea este o operaţie impusă nu atât de artă, cât de 
nevoie…Toată povara descrierii este că trebuie să dăm notele caracteristice care să facă 
să reiasă noţiunea în individualitatea ei…care prezintă şi partea ei stilistică” (Prelegere X, 
„România liberă” nr. 1100 din 8 febr. 1881). Este un subiect fertil, pe care magistrul îl 
valorifică cu talent prin nenumărate aplicaţii în psihologie, artă, oratorie şi literatură. 

  Procedura descrierii îi oferă lui Titu Maiorescu o binemeritată ocazie de a-şi 
reafirma concepţia din Direcţia nouă în poezia şi proza română (1872), spiritul neiertător 
faţă de scrierile literare „palide, reci, inepte”, acceptate fără discernământ de 
„bizantinismul critic”. 

„Să ne închipuim – ilustrează Titu Maiorescu – că am vedea venind spre noi o 
ţigancă bătrână, jerpelită, încovoiată sub greutatea anilor, care, milogindu-se şi plângând 
chiar, ne-ar cerşi mila, spunându-ne că i-a murit singurul copil care-l mai avea, singurul 
sprijin al nenorocirii sale. Mila, emoţia, poate ne-ar cuprinde. Dacă însă în tânguirea ei 
am surprinde-o că-şi aruncă ochii avizi către vreun obiect sclipitor, îndată simţim că 
avem de-a face cu o nenorocire intenţionată, cu o durere prefăcută şi mila noastră se 
împietreşte. Emoţia se stinge chiar în momentul naşterii ei. Tot astfel se întâmplă cu 
scrierile intenţionate – când le citim simţim că avem de-a face cu un cerşetor literar, mai 
onest, care a ochit la specula pungii sau la specula opiniei”. 

  În mod analog, oratorul atinge sublimul când auditoriul „simte fără voie că 
oratorul nu se ascultă în a lui vorbire, simte că e pierdut, e concentrat în intima lui 
gândire…fără a se gândi nici la gest, nici la diapazonul vocii, nici la impresia ce lasă în 
mijlocul mulţimii care îl priveşte cu aviditate”. 

  De asemenea, actorul este un adevărat artist „când simte adânc, ceea ce autorul a 
scris, când se identifică cu durerea ori plăcerea, cu veselia ori ura, cu dezgustul ori 
gelozia, cu mânia ori deznădejdea persoanei ce o înfăţişează”. 

  În concluzie, un creator, fie el scriitor, orator sau artist – remarcă Titu Maiorescu 
– este cu adevărat original când se pune în mişcare marele simpatic, identificat cu o stare 
psiho-fiziologică excepţională, care modifică, caracterizează şi oferă tonalitate unei 
descrieri. 

6. În sfârşit, tot în ordinea creaţiei, dar ca efect al analizei raporturilor logice de 
concordanţă şi de opoziţie dintre noţiuni după conţinut, Titu Maiorescu introduce un nou 
tip de noţiuni – noţiunile contrastante (Prelegere VII, „România liberă” nr. 1090 din 27 
ian. 1881): 

„Astfel, când vom zice unui poltron, unui laş, că este un erou – precizează Titu 
Maiorescu – noţiunea << erou >> va deştepta în mintea celor ce ne ascultă tocmai 
noţiunea de laş”. Apoi, recomandă evitarea cuvintelor tari sau culorilor violente, deoarece 
contrastul înlesneşte exprimarea şi expresivitatea.  
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Multitudinea şi varietatea aplicaţiilor logicii din Prelegerile publice susţinute în 
1880 – 1881, reprezintă încă o dovadă că Maiorescu, consecvent crezului său din tinereţe, 
a contribuit mai mult decât oricine la introducerea spiritului critic în cultura română, în 
procesul ei de modernizare. 

 
Concluzii 

Câteva note suplimentare se impun la sfârşitul acestui incitant periplu, focalizat pe 
un segment al gândirii maioresciene. 

 Prelegerile din 1880 – 1881 conservă în mare măsură o concepţie asupra logicii 
care s-a decantat de-a lungul a 18 ani (1858 – 1876). Prima ediţie a Logicii din 1876 este 
un rezultat al acestui efort. Este firească statornicia magistrului. 

Prelegerile conţin însă şi extinderi, dezvoltări sau replieri tematice, surprinzătoare 
schiţări ale unor noi structuri, multiple şi interesante aplicaţii ale logicii în cultura, 
societatea şi învăţământului românesc, care evidenţiază spiritul rector al magistratului în 
vremuri de iniţiere, de necesare restructurări şi revalorizări, de îndrituite diriguiri. 

Dacă adăugăm noile accente filosofice din anii 1880 – 1881, care reprezintă, în 
linii generale, o dominantă a anilor de maturitate, putem avansa ideea că Prelegerile 
publice de logică, deşi tributare în multe privinţe primei ediţii a Logicii sunt mult mai 
apropiate problematic şi chiar structural de noua ediţie din 1887. 

 În sfârşit, cultura românească nu a cunoscut, în cea de-a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, o personalitate echivalentă, care să fi susţinut „prelecţiuni” publice pe o temă 
atât de abstractă şi de pretenţioasă. 

Iar, în ceea ce priveşte Logica lui Titu Maiorescu, nici un manual sau tratat de logică 
nu a avut un impact cultural atât de profund, astfel încât să egaleze acest mic manual 
popular, care a jucat, mai mult de jumătate de secol, rolul unei cărţi de înţelepciune.  
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UNKNOWN MAIORESCU’S LECTURES 

ABSTRACT 
The study Unknown Maiorescu’s lectures has as object the sixteen public lectures of logic 

sustained by Titu Maiorescu between 1880/1881 and registered by the editors of the periodicals 
„Timpul” and „România liberă”. Unknown by the specificity of the philosophical problematics and 
especially by the multiple and interesting applications of the logic in the Romanian culture, society 
and education, the Lectures complete the vision of the exegeses of Maiorescuâs Logic related to 
the metamorphoses of the first and certainly the best handbook of logic appeared in the Romanian 
language in the second half of the XIX-th century. The study contains four parts and a conclusion 
(the first two parts were published in the previous number of the Annuals – Series Philosophy) and 
has been conceived since the spring of the year 2000. The multiple facets of the Lectures as well as 
a series of assertions and applications of critical resonance in the immediate actuality project 
Maiorescu as one of our veritable contemporaries.  
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Recenzii şi semnale 
 
 

O CONTRIBUŢIE ROMÂNEASCĂ PRIVIND FENOMENOLOGIA 
FRANCEZĂ 

 ŞI FILOSOFIA LUI MERLEAU-PONTY1 
 
 
 
Între orientările filosofice ale secolului al XX-lea, fenomenologia ocupă o poziţie 

privilegiată, atât prin varietatea contribuţiilor pe care le-a adus, fie provenind din spaţiul 
gândirii germane, unde s-a născut, fie din cele în care a reuşit să se instaleze atât de bine 
încât nu-şi mai poate dezminţi caracterul autohton, cât şi prin valoarea acestora. 
Numeroase scrieri, a căror legătură cu mişcarea fenomenologică este neîndoielnică, 
precizează profilul spiritual al veacului care s-a încheiat. Diversitatea care caracterizează 
orientarea fenomenologică, de la perspectiva iniţială construită de Husserl şi până în 
zilele noastre, pare încă departe de a-şi fi consumat toate resursele. O asemenea 
productivitate înseamnă însă şi o piedică în ceea ce priveşte constituirea unei viziuni de 
ansamblu asupra mişcării fenomenologice, stabilirea filiaţiilor şi a originarităţilor. Iată de 
ce o lucrare ca cea pe care o avem în vedere în aceste rânduri este binevenită, oferind 
publicului interesat de filosofie de la noi informaţii privitoare la gândirea fenomenologică 
din spaţiul francez, unde a cunoscut o înflorire specifică, mai ales că în momentul de faţă 
asistăm la transcrierea în limba română a gândirii lui Emmanuel Lévinas (Totalitate şi 
infinit) sau Merleau-Ponty (Fenomenologia percepţiei), după ce cu decenii în urmă 
apăruseră Pentru om şi Poeticul lui Mikel Dufrenne. Simplele traduceri nu sunt însă 
suficiente, ele trebuie însoţite de exegeze pentru ca gândirea autorilor să devină 
accesibilă.  

Contribuţia adusă de prof. univ. dr. Ioan N. Roşca, rod al unor preocupări 
îndelungate, ale căror origini se găsesc în anii pregătirii tezei de doctorat, continuate prin 
stagii de documentare la universităţi de prestigiu europene, şi-a căpătat o binemeritată 
recunoaştere prin decernarea de către Academia Română a Premiului Vasile Conta. 

 În prima parte a lucrării sale, Ioan N. Roşca oferă o imagine a climatului socio-
cultural care a făcut posibilă adaptarea gândirii fenomenologice la condiţiile din Franţa 
interbelică. În context, sunt subliniate filosofia lui H. Bergson şi tradiţia carteziană, pe 
care Husserl însuşi a asumat-o, definindu-şi propriul proiect ca „un nou cartezianism”. În 
1929 Husserl a conferenţiat la Paris, publicând apoi în franceză Meditaţiile carteziene, 
însă acestea au fost până în 1951 singurele scrieri mai importante ale sale apărute în 
Franţa. Interesul pentru ideile sale s-a născut în această epocă, iar rezultatele nu au 
întârziat să apară. Deja în 1930 Lévinas scrie o introducere în teoria intuiţiei husserliene, 
iar în 1942 Merleau-Ponty publică Structura comportamentului. 

                                                 
1 Ioan N. Roşca, Specificul fenomenologiei franceze: Maurice Merleau-Ponty, 

Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2001. 
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Schiţa situaţiei în care se găsea filosofia franceză în perioada pătrunderii 
fenomenologiei, întreprinsă de I. N. Roşca în debutul lucrării, este urmată de prezentarea 
gândirii înseşi a lui Husserl, cu momentele ei importante. Este semnificativ că, în 
contextul francez, opţiunea pentru orientarea tinereţii sau maturităţii filosofului german 
diferă la Merleau-Ponty şi la Sartre, cel dintâi fiind preocupat mai ales de scrierile târzii 
ale fondatorului fenomenologiei. I. N. Roşca se opreşte şi asupra gândirii lui Max Scheler 
care, în continuarea lui Husserl, „reorientează fenomenologia spre un nou domeniu, cel 
practic” (cf. p. 37). Scheler se distanţează însă de Husserl prin critica formalismului etic 
kantian. Introducerea noţiunii de a priori material, în opoziţie cu a priori-ul formal 
kantian, înseamnă respingerea punctului de vedere timpuriu al lui Husserl, după care 
„obiectele intenţionale, spre care se îndreaptă subiectul, fără a le crea, ar fi, în 
exclusivitate, pur logice” (p. 39). Punctul de vedere emoţionalist al lui Scheler face 
trecerea către cel perceptivist al lui Merleau-Ponty. Filosoful francez porneşte totuşi (în 
Fenomenologia percepţiei) de la Husserl şi nu de la Scheler, identificând la iniţiatorul 
fenomenologiei o contradicţie între ambiţia filosofiei de a fi o ştiinţă riguroasă şi 
preocuparea pentru ‘trăire’. De aceea, conform autorului român, trecerea de la termenii 
husserlieni la  termenii proprii fenomenologului francez nu este impusă de scrierile 
husserliene (cf. p. 46). Totodată, autorul consideră că,renunţând  la separaţia husserliană a 
esenţelor de existenţă, Merleau-Ponty nu adoptă nici existenţialismul, de care a fost 
apropiat de exegeza franceză, ceea ce, apreciază autorul, constituie o exagerare : 
„Nerefuzând studiul esenţei, el rămâne husserlian. Replasând esenţa în existenţă, el se 
îndepărtează de Husserl, dar fără a deveni existenţialist” (p. 47). Merleau-Ponty aduce 
unele corecţii şi conceptului husserlian fundamental, cel de intenţionalitate, arătând că, 
pe lângă intenţionalitatea actelor intelectuale, există şi una operantă, care sesizează lumea 
ante-predicativă şi care este, la rândul ei, fundamentală, putând ajuta la constituirea unei 
fenomenologii a genezei, care să dea seama de sensul lumii sau al istoriei, o 
fenomenologie care nu va descrie lucruri imuabile, ci lucruri în stare născândă (cf. p. 50). 
I.N. Roşca evidenţiază accentul pus de fenomenologul francez pe lumea sensibilă şi pe 
existenţa umană şi subliniază originalitatea acestui punct de vedere în raport cu textele 
husserliene.  

În prima parte a lucrării, autorul relevă şi filiaţiile fenomenologiei în genere şi ale 
celei franceze în special cu alte orientări. Astfel, este examinat  existenţialismul lui Sartre, 
a cărui încadrare în această direcţie nu este problematică, întrucât el însuşi a făcut-o. Şi el 
este îndatorat gândirii lui Husserl, cu toate că în cazul său ne aflăm şi mai departe de o 
interpretare fidelă. De asemenea, este analizat şi neohegelianismul francez (Jean Wahl, 
Jean Hyppolite ş.a), evidenţiindu-se afinităţile acestei direcţii cu fenomenologia.  

Partea a doua a lucrării este consacrată în întregime gândirii lui Maurice Merleau-
Ponty. Cititorul este familiarizat cu împrejurările vieţii filosofului, care s-a desfăşurat într-
un context istoric dintre cele mai zbuciumate, constituind o dovadă a faptului atestat încă 
de la Revoluţia din 1789 că, pentru cultura franceză în orice caz, filosofia nu este numai o 
activitate de cabinet, ci şi una a implicării cotidiene.  

În procesul elaborării viziunii sale fenomenologice, Merleau-Ponty critică atât 
gestaltismul, cât şi behaviorismul, ajungând la constituirea noţiunii sale de formă 
perceptivă. El defineşte percepţiei ca „a vedea apărând într-o constelaţie de date un sens 
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imanent, fără de care nici un apel la reamintire nu este posibil” (p. 98). Teoria percepţiei 
elaborată de filosoful francez nu este, conform consistentei analize  dezvoltate de I.N. 
Roşca, lipsită de orice dificultate: este evidenţiată ambiguitatea între subiectiv şi obiectiv, 
cu privilegierea celui dintâi.  

Teoria percepţiei lui Merleau-Ponty este ilustrată de autorul român, în capitole 
substanţiale, care se referă, în ordine, la aplicarea acestei teorii la analiza limbajului, la 
filosofia naturii, la filosofia istoriei, la filosofia corpului şi la metafilosofie. Pentru 
fenomenologul francez, atât limbajul, cât şi ştiinţele naturii şi, implicit, filosofia naturii, 
cât şi istoria şi, implicit, filosofia istoriei se înrădăcinează în nivelul prereflexiv, filosoful 
considerând că există o similitudine între relaţiile perceptive, cele lingvistice şi cele 
sociale, fără ca aceasta să anuleze specificul fiecărui nivel  (p. 101). Foarte interesantă ni 
se pare analiza comparativă a punctului de vedere al lui Husserl şi a celui al lui Merleau-
Ponty.  

 Cartea despre fenomenologia franceză realizată de Ioan N. Roşca este utilă atât 
studentului preocupat de filosofia contemporană, cât şi specialistului care doreşte să 
aprofundeze această latură a gândirii secolului al XX-lea.  

 
 Dragoş POPESCU 

 
 

TITU MAIORESCU ÎN ACTUALITATE1 
 

 
Edificator al culturii române moderne, Titu Maiorescu este readus în actualitate de 

profesorul şi istoricul filosofiei Gh. Al. Cazan prin  recenta sa monografie, Scufundarea 
în adâncuri, consacrată filosofiei maioresciene.  

 Cunoscut îndeobşte în ipostazele sale de celebru critic literar, de îndrumător 
cultural şi promotor al marilor noştri clasici Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici, 
mentorul “Junimii” este redescoperit în cartea amintită şi în calitatea sa, mai puţin 
cunoscută marelui public, aceea de filosof. Spunem este redescoperit, pentru că, printr-o 
cercetare extrem de analitică, specifică de altfel şi celorlalte lucrări ale sale de istoria 
filosofiei româneşti, noul şi, totodată, mai vechiul său interpret proiectează mai multă 
lumină asupra dimensiunii filosofice a scrierilor de tinereţe şi a celor de maturitate, ca şi a 
altor manifestări culturale ale renumitei şi proteicei personalităţi maioresciene.  

Modalitatea cercetării şi expunerii adoptată de Gh. Al. Cazan este una complexă, 
care conjugă analiza logică şi istorică a textelor maioresciene în succesiunea lor 
cronologică şi raportarea comparativă a acestora la sursele lor filosofice (de la Platon şi 
Aristotel la Spinoza şi, mai departe, la Kant şi Herbart, la Hegel şi Feuerbach, la Comte şi 
Schopenhauer) sau la ecourile avute de unele idei maioresciene la alţi filosofi. Totodată, 
autorul explică unele din constantele gândirii lui Maiorescu prin realităţile culturale şi 
social-politice ale societăţii româneşti din acel timp.  

 
1 Gh. Al. Cazan, Scufundarea în adâncuri. Filosofia lui Titu Maiorescu, Bucureşti, 

Editura Agerpress Typo, 2002. 
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Un izvor important al reconstrucţiei ideatice realizate de Gh. Al. Cazan îl constituie 
Jurnalul şi Epistolarul lui Maiorescu, ambele privite atât ca expresii ale unei vieţi 
sufleteşti mai bogate, ireductibile la un şirag de concepte sau de precepte, cât şi ca 
laborator de idei, în special al celor din scrierile de tinereţe.  

 Modalitatea abordării practicată de Gh. Al. Cazan, dar şi acumulările unei serioase 
documentări şi reflecţii personale, ca şi atitudinea sa receptivă, de exersat exeget şi, nu în 
ultimul rând, talentul său publicistic îi permit, finalmente, să recompună un Maiorescu pe 
cât de personal, de dependent de hermeneut, pe atât de independent, de par lui-meme, 
văzut şi altfel decât alţi comentatori şi descifrat parcă mai bine decât s-ar fi înţeles el 
însuşi. 

Prin apelul la Jurnal şi Epistolar, dar şi la celelalte ,,documente”, Maiorescu este 
readus în actualitate nu numai ca filosof, ci şi ca om.  

 Aşa cum, în pofida olimpianismului său,  filosoful a fost, totuşi, un om, tot aşa 
filosofia sa a fost, în esenţă, lumească. Cu alte cuvinte, n-a fost ruptă de lume, de istorie, 
ci s-a aflat în corelaţie intimă cu realitatea, cu viaţa. Este, de altfel, şi cea mai generală 
idee care străbate monografia la care ne referim. 

 Din amintita idee călăuzitoare se desprind alte două idei-forţă sau aprecieri, pe 
care Gh. Al. Cazan le argumentează cât se poate de convingător.  

 Prima susţine că, în scrierile sale de tinereţe, disertaţia de doctor din 1859, Das 
Verheltnis (Relaţia), şi Einiges Philosophie in gemeinfaslicher Form, publicată în 1860 şi 
apărută postum în limba română sub titlul Consideraţii filosofice, Maiorescu a fost, dacă nu 
un filosof original, oricum un filosof autentic, cu unele idei şi atitudini personale, situat la 
înălţimea teoretică a primei jumătăţi a veacului în care s-a format, cel de-al XIX-lea.  

A doua, opusă ideii încetăţenite chiar de maiorescieni, dar mai ales de Eugen 
Lovinescu în monografia sa Maiorescu, din 1940, afirmă că filosofia n-a lipsit câtuşi de 
puţin nici din activitatea desfăşurată după 1860 de autorul Consideraţiilor filosofice.  

 În ce priveşte conţinutul filosofic al tezei de doctorat din 1859, Gh. Al. Cazan 
apreciază, ca şi alţi cercetători, că Maiorescu este herbartian, iar despre Consideraţii 
filosofice - că autorul lor se înscrie, în principal, în linia stângii hegeliene, întrucât înţelege 
ideile de Dumnezeu, de nemurire ş.a. în spirit feuerbachian. Ceea ce mi se pare a fi 
absolut remarcabil şi actual este însă nu faptul că Maiorescu a legitimat ateismul ca o 
concepţie care poate contribui la afirmarea a ceea ce este omenesc în om, ci acela, 
magistral pus în evidenţă şi trecut pe primplanul gândirii maioresciene de către exeget, că 
filosoful român a statuat principiul toleranţei ca virtute primară a omului. De altfel, 
principiul amintit a fost nu numai proclamat, ci şi promovat de gânditorul român, care, 
deşi ateu, a respectat şi alte puncte de vedere.  

 În această privinţă, Maiorescu este cât se poate de actual în condiţiile în care şi azi 
unii sunt adepţii dialogului numai în vorbe, nu şi în fapte, iar intoleranţa de toate felurile, 
inclusiv de natură religioasă, generează conflicte nu numai între indivizi, ci şi între 
colectivităţi, putând degenera în conflicte dure. 

 Un moment mai puţin cunoscut al activităţii filosofice, desfăşurate până în 1860 
de Maiorescu, şi dezvăluit pe larg în recenta exegeză a filosofiei sale, îl constituie şi 
primul comentariu românesc dat de el teoriilor socialiste şi comuniste, în conferinţa ţinută 
în toamna anului 1859 sub titlul Socialismul şi comunismul din punct de vedere critic.  
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 Şi în această privinţă atitudinea lui  Maiorescu este instructivă prin faptul că, prim 
critic român al acestor teorii, deşi le recuză, nici nu le face o critică din topor, ci adoptă 
aceeaşi atitudine de expunere corectă, care nu ocoleşte nici constatarea că, după revoluţia 
de la 1789 din Franţa, “nici o clasă nu este mulţumită cu situaţia ei” şi că “toată lumea 
năzuieşte la emancipare”. 

 Despre continuitatea preocupărilor filosofice ale lui Titu Maiorescu după 1860, 
argumentele sunt multiple. În primul rând, aşa cum precizează documentatul său 
cercetător, însuşi Maiorescu îşi considera lucrarea din 1860 o “propedeutică”, o carte deja 
“învinsă” de către el. În al doilea rând, sunt invocate şi evocate prelegerile ţinute de 
Maiorescu la Facultatea de Filosofie din Iaşi între 1863-1872, între care un curs de 
Filosofia istoriei ignorat de alţi cercetători, dar menţionat de autorul său în Jurnal, altul 
despre Metafizica lui Kant şi altul de Logică, toate din 1863, descoperirea lui 
Schopenhauer în 1863 şi, tot în acelaşi an, continuarea conferinţelor publice sub forma 
unor Prelecţiuni populare, iar mai departe Logica sa din 1876, cu ediţia definitivă din 
1898, studiul Din experienţă din 1888, Prelegerile de istorie a filosofiei ţinute la 
Universitatea din Bucureşti între 1884-1909 şi, în fine, celelalte studii despre cultură, 
estetică şi critică literară. După cum se constată, este o activitate prodigioasă, care, chiar 
dacă nu se concretizează cu lucrări de construcţie personală, cuprinde nu puţine idei 
înnoitoare. 

 Maiorescu îşi conservă însă coordonatele filosofice din 1860, astfel încât una din 
cele mai spectaculoase şi mai substanţiale aprecieri date de Gh. Al. Cazan este aceea 
potrivit căreia teoria armoniei (determinării necesare) dintre fond şi formă nu priveşte 
doar acest cuplu, aşa cum s-a crezut de către interpreţii operei lui Maiorescu, ci ,,întreaga 
concepţie a gânditorului nostru despre relaţie şi relate”, care afirmă inexistenţa relaţiei 
fără relate etc. 

 În condiţiile unei societăţi româneşti în tranziţie, în care se edifică noi relaţii 
economice, politice, culturale, Maiorescu rămâne instructiv şi prin celebra sa teorie a 
formelor goale, fără un fond autentic, fără fundamentul dinlăuntru, dat de civilizaţie şi 
cultură. 

 În genere, în reconstituirea şi interpretarea întregii filosofii maioresciene,                       
Gh. Al. Cazan ocoleşte cu grijă atât interpretările encomiastice şi hagiografice, cât şi 
atitudinile hipercritice şi demolatoare, cărora le opune un demers critic argumentat şi 
nuanţat, cu toate acceptările, dar şi rezervele cuvenite, şi unele şi altele afirmate cu 
francheţe, fie cu bucuria asentimentului, fie cu plăcerea polemicii sau a ironiei subtile, dar 
lipsite de orice maliţie. De aceea, în interpretarea sa, Maiorescu este un personaj viu şi, 
realmente, contemporan. 

 
  Ioan N. ROŞCA 
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CONCEPTUL DE LOGICĂ ŞI CONCEPTELE LOGICII 
 
 
Prestigioasa Editură Tehnică, preocupată în ultimii ani inclusiv de punerea la 

dispoziţia publicului românesc a unor lucrări fundamentale de mare interes în domeniile 
umaniste, a luat iniţiativa binevenită de a reedita Dicţionarul de logică al reputatului 
logician şi filosof Gheorghe Enescu, publicat în 1985. Dicţionarul iniţiază colecţia Cogito 
a Editurii Tehnice, dedicată lucrărilor de filosofie şi logică, îngrijită de unul dintre 
discipolii lui Gheorghe Enescu, profesorul Iancu Lucica. 

Dicţionarul este prima (şi, până în momentul de faţă, singura) lucrare de acest gen 
elaborată de un autor român şi printre puţinele din lume la data publicării. Dicţionarul 
răspunde exemplar criteriilor de apreciere a dicţionarelor speciale, între care se înscriu 
completitudinea extensională (dacă şi în ce măsură sunt acoperite toate ramurile ştiinţei 
considerate), completitudinea intensională (măsura în care au fost abordate problemele 
fundamentale) şi raportul dintre claritatea şi concizia expunerii. Continuare organică a 
lucrărilor anterioare ale lui Gh. Enescu, dicţionarul are caracter enciclopedic şi abordează 
noţiuni şi probleme de bază din toate capitolele a ceea ce autorul numeşte logică pură – 
teoria definiţiei, teoria clasificării, silogistica, teoria funcţiilor de adevăr, teoria 
predicatelor, teoria claselor, teoria modalităţii şi teoria sistemelor logice (metalogica) –, 
precum şi din cele mai importante capitole ale logicii aplicate: logica deontică, logica 
preferinţei, logica întrebărilor (erotetica), logica probabilităţilor, logica temporală, logici 
polivalente1 ş.a. Dovedind o deosebită capacitate de sinteză, fără a face rabat clarităţii 
expunerii, dicţionarul oferă condensate informaţionale ce vizează: termeni tehnici cu 
accepţii univoce în literatura de specialitate, expunerea sensurilor cu care circulă un 
termen sau altul şi propuneri de utilizare fundamentate pe analize pertinente ale 
problemelor, termeni care prilejuiesc autorului expuneri originale, clarificări şi precizări, 
termeni tehnici care au făcut carieră în domeniu şi care au fost consacraţi de diferiţi 
autori. 

Dincolo de satisfacerea criteriilor menţionate mai sus, ordonarea tematică a 
articolelor dicţionarului permite identificarea punctelor nodale ale concepţiei lui                        
Gh. Enescu despre obiectul, limbajul, metodele şi problemele logicii, precum şi despre 
rolul acestei discipline în gândirea comună şi cea ştiinţifică. 

În cadrul sistemului ştiinţelor, logica stă sub semnul dublu al universalităţii şi 
specificităţii. Dacă „universalitatea logicii rezultă din faptul că orice gândire are o formă, 
orice gândire se desfăşoară sub formă de judecăţi (propoziţii în sens logic) şi 
raţionamente” (p. 25)2, specificitatea sa decurge din aceea că este unica disciplină care 
consideră gândirea sub aspectul formal, ca distinctă de conţinut. În plus, metoda logic-
formală „nu este o metodă printre altele. Toate celelalte metode au în substratul lor logica 
formală, chiar dacă nu suntem totdeauna conştienţi de acest lucru. (…) Dar logica 

 
1 În concepţia lui Gheorghe Enescu, logicile polivalente sunt ramuri ale logicii 

aplicate. 
2 În cele ce urmează, trimiterile se referă la cea de-a doua ediţie. Sublinierile din 

citate aparţin lui Gheorghe Enescu. 
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formală nu presupune alte metode, în cel mai bun caz, ea este asociată cu reguli specifice 
domeniului sau este încarnată în asemenea reguli specifice” (ibid.). Înţelegerea corectă a 
acestor atribute este de natură a înlătura unele confuzii. De pildă, considerând 
specificitatea logicii, se poate distinge clar între teoria mulţimilor („studiază mulţimi, 
operaţii definite pe mulţimi şi relaţii mulţimiste”, p. 235) şi logica claselor („logica 
legilor de raţionare cu forme propoziţionale de extensiune (x ∈ K, K ⊂ L)”, ibid.), teoria 
probabilităţilor („teorie matematică al cărei scop este studiul evenimentelor aleatoare”,                
p. 488) şi logica probabilităţilor („logica inferenţelor cu propoziţii de probabilitate”,                  
p. 256), teoria relaţiilor („studiază relaţii şi operaţii cu relaţii”, p. 259) şi logica relaţiilor 
(„logica legilor de raţionare cu propoziţii de relaţie”, ibid.), în general între orice teorie de 
certă apartenenţă matematică şi logica formelor propoziţionale asociate teoriei respective. 
Tot astfel se poate replica celor ce bagatelizează unele cercetări de logică aplicată pe baza 
faptului că logica temporală, logica epistemică şi logica teleologică, de pildă, nu au nimic 
de-a face, respectiv, cu timpul de facto, cunoaşterea şi problemele finalităţii: logicile 
incriminate nu-şi propun decât studierea legilor de raţionare cu forme propoziţionale în 
care apar coordonate temporale, caracterizări epistemice sau teleologice şi nu subsumarea 
domeniilor enumerate. Aceasta nu exclude, însă, relevanţa sub anumite aspecte a 
logicilor menţionate pentru investigarea obiectelor cu care se corelează. 

O consecinţă a neînţelegerii corecte a raportului universalitate–specificitate este şi 
tratarea limbajului natural cu metode semantice elaborate pe terenul limbajelor logice, pe 
baza ideii asemănării de structură între cele două tipuri de limbaje. În acest sens,                       
Gh. Enescu atrage atenţia că „o eroare gravă pe care o comit unii lingvişti constă în a voi 
să includă limbajul natural în tiparele înguste ale limbajelor logico-matematice. Evident, 
acesta nu trebuie confundat cu studiul logic şi matematic al limbajului natural. Pe de altă 
parte, acest studiu nu înseamnă că limbajul natural ar fi un sistem lingvistic de tipul 
indiferent cărui sistem logic sau matematic” (p. 230). Nu s-a sesizat că noţiunile de bază 
ale semanticii logice sunt obţinute prin generalizare structurală, pornindu-se de la 
concepte semantice obişnuite, intuitive. În legătură cu metoda extensiunii şi intensiunii a 
lui Carnap, de pildă, autorul arată că „termenii extensiune şi intensiune i-au fost sugeraţi 
lui Carnap de logica obişnuită, (exact de la termenii clasă şi proprietate), dar el îi 
defineşte într-un mod esenţialmente diferit, bazându-se pe generalizarea structurală”                
(p. 302). Explicitând ideea, să observăm că la Carnap3 această generalizare comportă 
două aspecte: i) extinderea conceptelor de clasă şi proprietate la propoziţii declarative şi 
expresii individuale (constante individuale şi descripţii) luate prin analogie cu 
predicatorii (constante predicative simple sau compuse) şi ii) depăşirea nivelului 
accepţiilor cu care conceptele erau luate în tratatele de logică tradiţională, prin aplicarea 
unor formulări şi operaţii cu valabilitate în domeniul logicii formale asupra a ceea ce era 
anterior acceptat în semantica intuitivă. Aceasta îi permite lui Carnap să afirme, de pildă, 
că extensiunea unei propoziţii este valoarea sa logică, ceea ce, transpus la studiul 
limbajului natural, este lipsit de sens. 

 
3 Vezi R. Carnap, Semnificaţie şi necesitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972, 

traducere de Gheorghe Enescu şi Sorin Vieru, capitolul 1. 
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Analiza temeinică a universalităţii logicii guvernează şi precizarea raporturilor 
dintre contradicţia dialectică şi contradicţia formală şi, mai general, a raporturilor dintre 
dialectică şi logica formală. Consideraţiile lui Gh. Enescu despre raporturile dintre 
dialectică şi logica formală se dovedesc a fi extrem de actuale, dacă ne gândim la 
dezvoltarea contemporană a aşa-numitelor „logici dialectice” sau „logici ale obiectelor 
imposibile”, care contestă unele teze ale logicii formale clasice şi conţin teze non-
clasice4. Contradicţia dialectică a fost opusă principiului logic al necontradicţiei, pe de o 
parte contestându-se legitimitatea procedurilor logic-formale prin confruntarea cu 
exigenţele (reale sau presupuse ale) dialecticii, pe de altă parte echivalându-se modul de 
gândire dialectic (în anumite interpretări) cu nelogicul, confuzia. Gh. Enescu evidenţiază, 
însă, că „principiul [necontradicţiei] se opune contradicţiei formale şi nu contradicţiei 
dialectice” (p. 381). Admiterea contradicţiei formale face indiscernabil adevărul de fals, 
atrăgând „iraţionalitatea, haosul în gândire” (p. 26), căci „acolo unde contradicţia 
formală este permisă totul este permis” (ibid.). Se subliniază că însuşi modul de gândire 
dialectic trebuie să fie necontradictoriu din punct de vedere logic. Prin conceptul de 
pseudo-dialectică este caracterizată poziţia oponenţilor principiului necontradicţiei, dusă 
până la ultimele ei consecinţe: „conform cu pseudo-dialectica, ar trebui ca după fiecare 
propoziţie dintr-un context să urmeze negaţia acesteia” (ibid.). Examinând propoziţiile 
aparent contradictorii formal – de pildă, „orice corp este în acelaşi timp în mişcare şi 
repaus (= nu este în mişcare)” – Gh. Enescu arată că acestea sunt propoziţii deschise. 
Numai prin precizarea raporturilor diferite sub care corpul este în mişcare, respectiv în 
repaus, putem acorda valoare logică propoziţiei, contradicţia aparentă fiind astfel 
suprimată. Similar se rezolvă şi unele probleme puse de microfizică. Formulări ca 
„substanţa este în acelaşi timp corpusculară şi ondulatorie (= necorpusculară)” sunt 
propoziţii deschise, iar precizarea raportului înlătură contradicţia aparentă. Aici autorul 
pune în joc o supoziţie fundamentală a logicii formale, potrivit căreia „într-un context 
logic aserţiunile sunt luate în acelaşi timp şi sub acelaşi raport (supoziţie introdusă de 
Aristotel în formularea principiilor logicii)” (p. 270). Logica formală nu înlătură 
posibilitatea schimbării timpului sau/şi raportului, dar această schimbare trebuie să fie 
supervizată de legile logicii formale însele. „Orice schimbare a timpului sau raportului, 
arată autorul, trebuie să fie explicită şi să se ţină seama de consecinţele care urmează de 
aici. Cele două condiţii ale supoziţiei formează coordonatele logicii formale” (ibid.). În 
concluzie, opoziţia dintre dialectică şi logica formală este neîntemeiată. Dialectica 
respinge doar absolutizarea celor două coordonate, iar „teoria contradicţiilor trebuie să 
fie ea însăşi formal necontradictorie” (p. 76). 

Consemnând alte surse de interpretări eronate, Gh. Enescu acordă o atenţie 
deosebită problemelor legate de apariţia geometriilor neeuclidiene, de logicile polivalente 
şi intuiţionismul logico-matematic şi de aşa-zisele „paradoxe ale implicaţiei materiale”. 

Geometriile neeuclidiene au părut a pune în discuţie valabilitatea principiului 
necontradicţiei. Postulatul al V-lea al lui Euclid şi postulatele cu care Lobacevski şi 
Riemann îl înlocuiesc „par să se nege reciproc, adică am avea trei propoziţii A, B, C care 

 
4 Vezi, de pildă, G. Priest. In Contradiction. A Study of the Transconsistent, 

Dordrecht: Nijhoff, 1987. 
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se află în următoarele raporturi: A = ¬B & ¬C, B = ¬A & ¬C, C = ¬A & ¬B (fiecare 
dintre ele este egală cu negaţia celorlalte două)” (p. 184), dar totodată „fiecare din cele 
trei propoziţii generează un sistem necontradictoriu (consistent) de consecinţe” (ibid.), 
fiind deci deopotrivă adevărate, în primul rând în sensul logic de a nu fi contradictorii în 
consecinţele acestora. Nu este vorba despre o încălcare a principiului necontradicţiei, 
precizează autorul, constatând că s-a operat tacit o trecere de la un nivel de abstractizare 
la altul: la nivel pur formal două expresii pot să se nege reciproc, dar ele pot deveni 
simultan adevărate în interpretări diferite. În cazul geometriilor neeuclidiene, expresii 
dotate iniţial cu sens determinat au fost tratate pur formal, fiind ulterior interpretate în 
chip diferit. 

Tot de distincţia dintre diferite niveluri de abstracţie este legată şi înţelegerea 
corectă a „paradoxelor implicaţiei materiale”, care apar prin trecerea ilicită de la valorile 
logice (adevărat, fals) la propoziţiile cu sens adevărate sau false. La nivelul propoziţiilor 
cu sens, celebrele formulări „paradoxale” falsul implică orice şi adevărul decurge din 
orice, care par a valida propoziţii precum „Dacă 2 × 2 = 5, atunci peştii dorm noaptea” şi 
„Dacă 2 × 2 = 4, atunci New York-ul este un oraş mare”, se transformă în „a) din 
propoziţii false se pot deduce atât propoziţii adevărate, cât şi propoziţii false,                        
b) propoziţiile adevărate se pot deduce atât din propoziţii adevărate, cât şi din propoziţii 
false” (p. 365). Prin analiza ideii se pot deduce se înlătură caracterul paradoxal, care este 
rezultatul „extinderii nepermise a regulilor implicaţiei materiale la implicaţiile de sens” 
(p. 364). Prin urmare, fiecare nivel de abstractizare este guvernat de seturi diferite de 
supoziţii, trecerea de la un nivel la altul făcându-se sub anumite restricţii. 

Ideea de polivalenţă logică a fost uneori considerată ca fiind incompatibilă cu 
principiul terţului exclus. Relativ la această situaţie, Gh. Enescu prezintă următoarele 
contraargumente: logicile polivalente sunt incompatibile doar cu formulările date în  
limitele principiului bivalenţei (e.g. „orice propoziţie este adevărată sau falsă, a treia 
posibilitate este exclusă”, „orice variabilă propoziţională ia valoarea adevărat sau 
valoarea fals, a treia posibilitate este exclusă”); termenii „adevăr” şi „fals” nu au aceeaşi 
semnificaţie în logica bivalentă şi în logicile polivalente: „În logica polivalentă adevărul 
şi falsul reprezintă cele mai puternice nuanţări (de ex. „necesar adevărat”, „necesar 
fals”)” (p. 280); cu referire la valori logice, principiul terţului exclus apare la nivel 
metateoretic, excluzând posibilitatea ca o propoziţie să aibă şi să nu aibă în acelaşi timp şi 
sub acelaşi raport o anumită valoare. 

Autorul examinează sau semnalează şi alte cazuri de restrângere a intervenţiei 
principiului terţului exclus: intuiţionismul logico-matematic (limitarea aplicării 
principiului la mulţimile finite), teoria mulţimilor vagi (în care formularea                        
∀x(x ∈ K ∨ x ∉ K) <x ∈ U> nu mai este valabilă5), teoria modalităţilor epistemice (în 
care terţul exclus are loc în forma )()( pCpC ∨ , nu şi în forma )()( pCpC ∨ , unde 
„C(p)” = „p este o cunoştinţă” = „p este o propoziţie despre care ştim că este adevărată, a 
fost verificată ca adevărată”). În general, în legătură cu principiile logicii, punctul de 
vedere al autorului, expus şi în studii anterioare, relevă că pentru fiecare principiu se 
                                                 

5 Această problemă este analizată detaliat în cartea lui Gheorghe Enescu, 
Fundamentele logice ale gândirii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. 
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poate da o clasă de formulări; dacă unele formulări sunt suprimate din diferite 
perspective, aceasta nu echivalează cu infirmarea principiilor, ci cu afirmarea dependenţei 
lor de anumite supoziţii de valabilitate. Deoarece în formulările cele mai generale 
principiile apar inevitabil la diferite niveluri, „caracterul lor privilegiat nu poate fi pus la 
îndoială şi, prin urmare, ele merită în continuare denumirea de principii” (p. 376). 

Sublinierea calităţii de organon a logicii formale, evidenţierea legăturilor sale cu 
structura raţionalităţii umane, precizarea finalităţilor aplicative şi metodologice ale 
logicii sunt elemente care formează un alt pilon al concepţiei lui Gh. Enescu. În 
Dicţionar, autorul insistă explicit asupra acestor chestiuni prin prisma aplicaţiilor, 
limbajelor şi metodelor logicii şi implicit prin examinarea unor erori de logică instructive 
pentru gândirea curentă şi prin preocuparea de a asocia schemelor logice formulări 
naturale în limbaj obişnuit, prin articole dedicate unor teme de logică generală, cum sunt 
noţiunea, definiţia şi clasificarea, metodele inductive ş.a. Este denunţat „pericolul ruperii 
gândirii logice conceptuale de manipularea formalistă a simbolurilor” (p. 25), sursă a 
„combinatoricii sterile” ce poate crea aparenţa profunzimii datorită ermetismului 
formulelor. Gândirea conceptuală, ni se atrage atenţia, este (trebuie să fie) punctul de 
plecare şi cel de sosire al travaliului formal, impunându-se necesitatea permanentei 
comunicări între limbajul natural, vehicul al gândirii comune şi al unei părţi a gândirii 
ştiinţifice, şi limbajele logico-matematice. În acest sens, Gh. Enescu scrie: „Este necesar 
să remarcăm, în ceea ce priveşte aplicarea formulelor logice la gândirea conceptuală, că 
aceasta nu se face aşa cum aplicăm metodele matematice la rezolvarea unor probleme 
concrete, ca în cazul tipic al «punerii în ecuaţie». Nu substituim pur şi simplu variabilele 
cu constante. Mai ales în ceea ce priveşte logica funcţiilor de adevăr este necesară această 
remarcă. Noi tratăm propoziţiile intuitive ca pe un întreg, căutăm să le descoperim forma 
logică, această formă o simbolizăm şi în continuare efectuăm anumite procese logice cu 
ajutorul aparatului simbolic; rezultatul îl citim conform cu semnificaţia iniţială a 
simbolurilor” (p. 27). Tot la nivel aplicativ, se subliniază că „cea mai largă aplicaţie a 
logicii este la îndrumarea gândirii în vederea gândirii corecte, adică gândire clară, 
precisă, ordonată, consistentă (= necontradictorie), coerentă şi întemeiată” (p. 24). La 
nivel metodologic, reţinem că formalizarea trebuie să fie supusă unei triple exigenţe: 
dacă procedura este corectă, dacă produsele sale (sistemele formale) sunt interpretabile în 
sensul adevărului logic şi dacă sunt eficiente. Se oferă astfel o replică viguroasă celor care 
au privit logica formală ca pe o construcţie sui-generis, al cărei obiect sunt propriile 
formalisme, şi i-au contestat legăturile cu fundamentele gândirii. 

Strategia de alcătuire a acestei prezentări m-a făcut să trec peste o serie de alte teme 
şi articole interesante, tot atâtea surse de satisfacţie intelectuală pentru cel ce se apleacă 
asupra valoroasei lucrări a lui Gheorghe Enescu. Nu pot să nu menţionez măcar unele 
dintre aceste teme, cum ar fi: relevanţa analizei logice pentru etică şi drept, rezolvarea 
pertinentă a raportului dintre semnificaţia cognitivă şi semnificaţia denominativă, 
examinarea amănunţită a categoriei conceptuale noţiune, investigarea logico-filosofică a 
conexiunii universal (general)- individual. Nădăjduiesc însă că cele câteva accente puse 
pe un subiect sau altul vor convinge asupra calităţilor remarcabile ale Dicţionarului de 
logică, instrument de lucru indispensabil atât pentru specialist, cât şi pentru cel ce se 
apropie de arcanele logicii cu dorinţa de a-şi perfecţiona abilitatea de a formula şi utiliza 
corect judecăţi şi raţionamente, de a defini, clasifica şi argumenta. 

 
Dumitru GHEORGHIU 
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DIDACTICA FILOSOFIEI – O PREMIERĂ  
ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE DIN ROMÂNIA 

 
 
Didactica filosofiei, de Aurel M. Cazacu, apărută recent la Editura Fundaţiei 

România de Mâine, este prima lucrare de acest gen din literatura românească de 
specialitate. Alcătuită pe baza unei bogate bibliografii româneşti şi străine, aduse la zi, ea 
se adresează în egală măsură studenţilor de la facultăţile de profil care doresc să urmeze o 
carieră didactică şi profesorilor confruntaţi cu examenele pentru obţinerea gradelor 
didactice sau cu concursul de titularizare, fiind deosebit de utilă tuturor pentru pregătirea 
examenelor cotidiene inerente profesiei alese. Lucrarea poate fi de folos şi studenţilor sau 
cadrelor didactice din domenii apropiate filosofiei. 

Realizată cu acelaşi profesionalism pe care încearcă să-l imprime şi activităţii 
didactice, remarcându-se, în raport cu alte lucrări din acest domeniu, prin claritate şi 
concizie, Didactica filosofiei e concepută ţinându-se cont de statutul epistemologico-
metodologic şi de specificul socio-cultural al specialităţii, prevăzându-se potenţialele 
consecinţe ale situaţiilor din ce în ce mai complexe de predare – instruire – evaluare prin 
expunerea unor modele orientative sau operaţionale. Autorul pune astfel la dispoziţia 
celor interesaţi concluziile desprinse în urma participării la un Program Tempus derulat la 
Universitatea din Zaragoza – Spania şi la Instituto de Ciencias de la Educacion din 
aceeaşi localitate, ca şi la unele programe de management şcolar desfăşurate la Wolley-
Hall, South Yorkshire – Anglia şi la Centro Pastorale Paolo VI, Brescia – Italia, precum 
şi la seminariile naţionale şi internaţionale organizate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
din Bucureşti şi de Serviciul Naţional de Evaluare si Examinare. 

Locul şi rolul disciplinelor filosofice sunt prezentate şi discutate critic în contextul 
curriculum-ului naţional – se aduc, de exemplu, mai multe argumente în favoarea 
includerii disciplinei Logică şi argumentare în anii superiori de liceu, în cadrul ariei 
curriculare Om şi societate. 

Problemele legate de îndrumarea instruirii sunt tratate pe baza unei bune cunoaşteri 
a literaturii de specialitate româneşti şi străine, fiind discutate şi evaluate principalele 
orientări în domeniu. De pildă, diversele tipuri de dezbateri – practicate adesea cu 
deosebit entuziasm, dar şi cu o ignorare pe măsură a condiţiilor specifice acestora – sunt 
prezentate pe larg şi analizate de autor. Argumentarea filosofică este abordată in extenso, 
expunându-se principalele erori de argumentare întâlnite în domeniul de referinţă. 
Interpretarea textului filosofic – o temă puţin abordată în literatura românească de 
specialitate – este tratată pe larg, nelipsind nici luările de poziţie incitante, cum ar fi, de 
exemplu, evaluarea unora dintre orientările filosofice contemporane din punct de vedere 
al metodologiilor interpretative preferate de reprezentanţii acestora. Foarte utilă este 
evidenţierea a cinci cerinţe fundamentale ale comentariului de text filosofic. 

Sunt prezentate pe larg, cu exemplificări extrem de utile, 20 metode de predare, 
printre care unele mai puţin cunoscute la noi, precum mozaicul, fishbowl (acvariul), 
cubul sau turul galeriei. Metoda magistrală este reabilitată de către autor, subliniindu-se 
adecvarea şi avantajele ei în anumite contexte de predare – instruire, pledoarie binevenită 
după o îndelungată contestare prin accentuarea dezavantajelor ei şi favorizarea, mergând 
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până la exclusivism, a metodelor participative. Se propune o utilizare flexibilă a 
diverselor metode în funcţie de situaţiile concrete de predare – instruire şi de specificul 
unităţilor de învăţare. 

Problemele specifice evaluării sunt discutate din perspectiva includerii ei în triada 
predare – instruire – evaluare, a cărei ignorare periclitează însăşi eficienţa actului 
didactic. Sunt evidenţiate principalele surse de distorsiune în evaluare, precum şi 
modalităţi de minimizare sau chiar înlăturare a acestora. Diversele instrumente şi modele 
de evaluare, atât formativă şi sumativă, cât şi criterială şi normativă, sunt prezentate 
amănunţit, propunându-se numeroase modele orientative. 

În proiectarea demersului didactic, lucrarea oferă un sprijin valoros, diferitele etape 
ale acesteia fiind discutate în detaliu, exemplificările oferite constituind tot atâtea repere 
pentru profesorul începător sau cel dornic de perfecţionare. 

Lucrarea Didactica filosofiei este, în consecinţă, un instrument indispensabil 
tuturor celor dornici să contribuie la profesionalizarea carierei didactice în învăţământul 
filosofic românesc. 

Ana-Delia ŞERBESCU 
 
 
 

UN ALT FEL DE „EXERCIŢIU DE ADMIRAŢIE” 
 
 
Exclamaţia de bucurie – „Nu mai sunt singur” – cu care întâmpina Vasile Dem. 

Zamfirescu prima carte a lui Valentin Protopopescu1, semnând prefaţa cu acelaşi titlu, 
capătă acum un sens sporit. Într-adevăr, „tânărul furios”, care s-a obişnuit Valentin 
Protopopescu să fie, recidivează întru exerciţiul „iconoclast” pe care îl presupune 
aplicarea psihanalizei la textul literar, la opera de artă în genere. Cu certitudine, o seamă 
dintre „amicii lui Cioran” – cei mai supărăcioşi, desigur – aşa vor recepta această nouă 
carte a autorului în discuţie: ca pe un demers de maculare a imaginii unui idol, presupus 
intangibil. Şi asta, ca şi cum despre marii creatori ar fi posibil doar un „discurs 
îndrăgostit”, orb şi encomiastic; ca şi cum a le releva omenesc-preaomenescul, întregul 
de umbre şi lumini al  personalităţii, ar fi un păcat de moarte, o crimă de lezmajestate. 

Văzând titlul acestei noi cărţi – Cioran în oglindă. Încercare de psihanaliză2 – 
cineva s-ar putea întreba: de ce Cioran şi de ce psihobiografie, ce îl îndreptăţeşte pe un 
tânăr cercetător să aplice un asemenea demers asupra lui Emil Cioran? La prima întrebare 
răspunsul este simplu: afinităţile – elective, afective şi efective – pe care Protopopescu şi 
le descoperă în relaţie cu Marele Înrăit din Răşinari. Sau, cum spune el însuşi în 
Argumentul cu care îşi deschide cartea: „Emil Cioran îmi corespunde”3. Apoi, încercarea  

 
1. Dincolo de seninătate. Eseuri de psihanaliză aplicată, Editura Trei, Bucureşti, 2001. 
2. Apărută la Editura Trei, Bucureşti, 2003. 
3. Mizând pe umorul, cert, al autorului, nu putem lăsa neremarcată nuanţa flaubertiană a 

formulei citate, oricând convertibilă în „Cioran c’est moi”. Nuanţa în cauză o bănuim implicată în 
mod conştient în subtext, având în vedere faptul că în paginile cărţii este subliniată ideea că 
psihobiografia este o psihanaliză mai subiectivă. 
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de faţă, de psihanaliză a lui Cioran, nu este prima tentativă în domeniu a autorului. 
Dimpotrivă, această încercare este legitimată şi îndreptăţită de o analiză personală 
(realizată cu unul dintre cei mai titraţi psihanalişti români) şi de formaţia teoretică a 
autorului, formaţie concretizată în numeroase articole, studii, eseuri şi cronici, traduceri 
din literatura de specialitate, lucrarea  de diplomă de la Universitatea din Bucureşti, teza 
de masterat de la École des Hautes Études en Sciences Sociales şi, nu în ultimul rând, 
cartea de debut, mai înainte amintită. 

După un prim capitol, care caută să demonstreze legitimitatea cadrului teoretic în 
funcţie de care este săvârşită cercetarea şi, respectiv, legitimitatea metodei alese, autorul 
abordează, într-un al doilea capitol, „romanul familial” al lui Cioran, analizându-se 
copilăria şi adolescenţa moralistului, relaţiile sale în cadrul triunghiului oedipian, 
raporturile cu femeile şi bărbaţii pe care i-a cunoscut. Acest capitol secund este văzut ca 
un fundament necesar pentru explicarea – în celelalte cinci capitole ale lucrării – a unor 
aspecte semnificative şi/sau controversate din viaţa şi opera strălucitului eseist român. 
Anume, sunt tratate teme precum: insomnia cioraniană, melancolia, sarcasmul, cinismul, 
alegerea limbii franceze ca limbă de elaborare a operei din perioada postbelică, alegerea 
de obiect „filosofie”, aspectul fragmentar-aforistic al operei, extremismul şi 
antisemitismul lui Cioran. 

Aşa cum am mai spus, lucrarea fiind o biografie psihanalitică, miza ei este să 
contureze, într-o manieră sistematică, profilul sufletesc al subiectului analizat. Pentru a 
realiza acest scop, autorul pleacă de la textele „teoretice” ale lui Cioran, de la paginile 
sale de jurnal, precum şi de la informaţiile biografice raportate de către cei care l-au 
cunoscut, au convorbit cu el şi au scris despre el (Sanda Stolojan, Paul Goma, Eugen 
Ionescu, Gabriel Liiceanu ş.a.). Fără a  se hazarda în formularea unui diagnostic efectiv – 
în lipsa unui contact nemijlocit, de experienţă şi într-un cadru clinic cu subiectul analizat 
– Valentin Protopopescu avansează, totuşi, o definire a personalităţii cioraniene din 
perspectiva nosologiei psihanalitice. Mai precis, este vorba despre încadrarea acestei 
personalităţi în „nosografia vagă a borderline-ului”, în care intră subiecţii cu afecţiuni 
psihice indecise, undeva între nevroză şi psihoză şi, respectiv, între acestea şi 
„normalitatea” psihică a individului obişnuit. Fireşte, personalitatea lui Cioran fiind una 
de excepţie, nu este explicabilă doar prin recurs la coordonatele de tip border. Astfel 
încât, autorul prezentat aici nuanţează, scoţând în evidenţă „agrementările” depresive, 
narcisice, histrionice şi, întrucâtva, exhibiţioniste relevate de unele dintre gesturile 
cioraniene. 

Deşi metoda de lucru preponderentă este cea psihanalitică, nu lipsesc nici 
consideraţiile de ordin moral cu privire la unele dintre acţiunile lui Emil Cioran, aşa cum 
este cazul celor care au constituit derapajele extremiste şi antisemite ale genialului cârtitor 
de serviciu, care a fost Cioran. Miza capitolelor despre antisemitismul şi extremismul 
cioranian este aceea de a arăta că „pacientul” analizat în afara divanului n-a suferit la 
bătrâneţe, în mod real, jucata lui „schimbare la faţă”, că nu s-a dezis în mod complet şi 
totalmente sincer de „păcatele tinereţelor”, întrucât n-a suferit cu adevărat un Damasc în 
acest sens. 

Tocmai aceste capitole sunt şi cele care arată mai abitir pronunţatul gust şi realele 
aptitudini pe care le are pentru polemică eseistul Valentin Protopopescu. Aici, ca şi în alte 
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pagini ale cărţii, el arată că nu se sfieşte să  se angajeze în puncte de vedere care contrazic 
opinile unor „autorităţi” culturale din perioada postdecembristă, precum: Nicolae 
Manolescu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Monica Lovinescu, Alexandru Paleologu 
etc., arătând, totodată, slaba consistenţă şi palida întemeiere a demersului lor doar 
apologetic, recuperator şi hagiografic, atât în ce-l priveşte pe Cioran, cât şi pe ceilalţi 
componenţi ai strălucitei generaţii criterioniste. 

Scrisă într-un stil savant şi, în acelaşi timp, colocvial şi alert, cartea merită să fie 
citită şi comentată nu numai de către cei ce  sunt de acord cu perspectiva din care ea este 
construită, ci şi de către cei ce ar putea să o considere scandaloasă. Şi aceştia nu vor lipsi, 
cu siguranţă. De asemenea, ea ne înfăţişează un autor care şi-a identificat cu certitudine 
vocaţia şi a cărui stil s-a maturizat şi aşezat în făgaşe ca şi definitive. În sfârşit, una dintre 
conotaţiile ei principale este aceea de a ne arăta – se pare că mai este încă nevoie – că ar 
trebui să învăţăm a spune adevărul, căci un adevăr, oricât de incomod, e mai de  preţ şi 
mai de folos decât orice minciună frumoasă. Dacă frumoasă poate fi minciuna. 

 
Ilie PINTEA 

 
 
 

DOUĂ CĂRŢI – DOUĂ ETAPE ALE FILOSOFIEI ROMÂNEŞTI 
 

Aurel M. Cazacu, Maiorescu şi maiorescienii, Zece studii de logică, 
Editura Universitară, Bucureşti, 2003, 152 p. 

 
Logica lui Titu Maiorescu este o scriere cu un destin unic în cultura română. Nu 

este o lucrare care se singularizează prin ambiţie, originalitate, nici prin epuizarea 
domeniului pe care-l tratează, nici prin perspectivele pe care le deschide. Totuşi, rămâne 
un model la care se poate raporta orice scriere de specialitate românească până în zilele 
noastre. S-a impus încă de la apariţie astfel, iar autorul ei a reuşit să creeze o şcoală. Nu 
toţi reprezentanţii săi se mai află azi în conştiinţa publicului. Dacă C. Rădulescu-Motru, 
P.P. Negulescu sau Ion Petrovici sunt urmaşii recunoscuţi ai maestrului, care au continuat 
la catedrele Universităţilor din Iaşi şi Bucureşti tradiţia unui învăţământ filosofic 
maiorescian, despre Pompiliu Eliade sau Leonte Moldovan, ca să alegem două nume la 
întâmplare, se ştie mult mai puţin. Lucrarea lui Aurel M. Cazacu este o încercare de a 
aduce la lumină activitatea maiorescienilor secunzi, care, deşi nu au realizări comparabile 
cu ale celorlalţi, au contribuit la perpetuarea atmosferei create de profesor.  

Constantin Rădulescu-Motru este autorul studiului Valoarea silogismului, plasat în 
descendenţa imediată a Logicii lui Maiorescu, în care autorul încearcă să susţină poziţia 
acestuia împotriva celei formulate de J. St. Mill, care considera că raţionamentul 
silogistic este vicios. Este de remarcat că, la vremea apariţiei sale, Logica lui Maiorescu a 
fost considerată de către unii recenzenţi ca fiind o condensare a tratatului lui Mill, System 
of Logic. Numai că Maiorescu aduce argumente în sprijinul silogismului, pe aceeaşi linie 
mergând şi Rădulescu-Motru. Din păcate însă, Motru nu a sesizat importanţa cercetărilor 
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logice ale lui Hamilton, Boole şi Morgan, care vor duce la apariţia logicii matematice   
(cf. p. 28).  

Mihail Dragomirescu este autorul tezei de licenţă cu titlul Relaţiunea dintre 
premisele şi ultimele concluziuni ale filosofiei lui Herbert Spencer, pe care comisia 
examinatoare hotărăşte s-o publice parţial, acordând autorului şi un premiu substanţial. 
Deşi este o lucrare de istoria filosofiei, ea se distinge prin încercarea de a verifica logic 
rigurozitatea sistemului spencerian şi îl plasează pe autorul ei, care se va afirma ca 
teoretician al literaturii, printre discipolii lui Maiorescu. Tot o lucrare de licenţă este şi 
Silogismul şi adversarul său, Herbert Spencer, a lui Pompiliu Eliade, apreciată de 
Maiorescu şi continuată de autor, care va publica mai târziu la Paris Quomodo fiat 
syllogismus quidque valeat. Se remarcă preocuparea tinerilor formaţi de Maiorescu 
pentru impunerea silogismului ca instrument util al cunoaşterii ştiinţifice. 

Ion Popescu, în schimb, este reprezentantul unei alte linii maioresciene, nu a 
discipolilor, ci a celor apropiaţi prin formaţie. Format în Ardeal, ca şi Maiorescu, Ion 
Popescu a studiat cu un descendent al lui Herbart. Din acest punct de vedere, legăturile 
lui cu Maiorescu nu puteau să lipsească, autorul Logicii fiind, şi datorită influenţei 
profesorului său de la Theresianum, Suttner, un admirator al filosofiei herbartiene. 
Maiorescu  îi recenzează elogios lui Ion Popescu Psihologia empirică; reciproc, 
profesorul de la Seminarul Andreian din Sibiu, la a doua ediţie a lucrării va face apel la 
autoritatea Logicii maioresciene.  

Autorul lucrării examinează în continuare contribuţiile lui Nicolae Vaschide, Lazăr 
Şăineanu, Leonte Moldovan, P.P. Negulescu (ale cărui Lecţii de logică au fost publicate 
de curând) etc., oferind cititorului o bogată bibliografie, care trimite şi la alţi autori, care 
vor face probabil, mai târziu, obiectul unor investigaţii speciale: Al. Valeriu (al cărui 
manual de logică a fost primul care a concurat pe cel maiorescian) sau Şt. Velovan. 

 
 
  

Mircea Vulcănescu, De la Nae Ionescu la «Criterion», ediţie îngrijită                                        
de Marin Diaconu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003. 

 
 
În Memoriile sale, referindu-se la Mircea Vulcănescu şi la tragica sa dispariţie, 

Mircea Eliade menţiona numeroasele pagini, extrem de valoroase, care au rămas de la 
mai vârstnicul coleg de generaţie, dar şi îngrijorarea că acestea s-ar putea pierde. După 
1989, mărturisirea lui Eliade despre prolificitatea lui Vulcănescu mai putea surprinde. 
Acum, după apariţia celui de-al patrulea volum, conţinând articole şi studii ce au fost 
concepute, redactate (unele doar schiţate) şi publicate (M. Vulcănescu s-a dovedit extrem 
de reţinut în a lua decizia publicării, proaspăt apărutul volum conţinând numeroase 
inedite) în intervalul 1923-1943, îngrijorarea lui Eliade apare ca întemeiată: una dintre 
cele mai interesante figuri ale culturii române ar fi rămas cunoscută mai ales prin 
cuvintele elogioase prin care ni-l recomandă cei apropiaţi. 

 



 

 204

Intervalul de douăzeci de ani în care au fost scrise şi publicate materialele din 
volum acoperă aproape în totalitate activitatea lui Mircea Vulcănescu. La început avem 
de-a face cu un tânăr de nouăsprezece ani, la sfârşit cu o personalitate în plină putere 
creatoare, care îşi pune forţele la dispoziţia unei Românii greu încercate de evenimentele 
istorice. De obicei, o personalitate creatoare suferă de-a lungul vremii, şi mai ales la 
această vârstă, rupturi şi reconsiderări, semne normale ale dezvoltării. Publicistica lui 
Mircea Vulcănescu este însă mărturia unei personalităţi de un echilibru desăvârşit, care  
s-a format, fără să se fixeze, devreme, şi care înaintează pe un drum al confirmării 
propriilor premise. În 1934, la vârsta de treizeci de ani, Mircea Vulcănescu îşi analizează 
cu luciditate izvoarele opţiunilor teoretice: „Am ascultat pe Nae Ionescu pentru partea de 
gândire, dar nu l-am ascultat pentru partea tehnică… Sistemul de gândire al lui Gusti nu 
a început însă să aibă asupra mea influenţă decât în 1928, după întoarcerea mea din 
străinătate” (p. 67). Mircea Vulcănescu numeşte sinteză încercarea sa de a unifica 
voluntarismul dinamic al lui Gusti şi naturalismul static al lui Nae Ionescu într-un punct 
de vedere personal, respingând calificarea de hibrid adusă de H. Silber. Seriozitatea cu 
care a privit această sinteză este atestată de numeroasele încercări de sistematizare a 
gândirii lui Nae Ionescu ce apar în volum. Mircea Vulcănescu este, probabil, între colegii 
săi de generaţie, cel mai preocupat de semnificaţia gândirii lui Nae Ionescu. Studiile de la 
începutul volumului fixează condiţiile formale ale acesteia, coordonate pe care va creşte 
întreaga materie a studiilor publicate în viitor. Soliditatea lor teoretică este verificată de 
polemici precum cea cu Pompiliu Constantinescu din 1929. Astăzi există unele opinii 
după care gândirea lui Nae Ionescu nu ar fi avut soliditatea necesară pentru a susţine 
înflorirea pleiadei de discipoli ce se revendică de la el şi că forţa acesteia ar fi doar un mit. 
Împotriva acestor opinii stau scrierile lui Mircea Vulcănescu în întregime, dar, ca să 
cităm un exemplu precis, scurta intervenţie publicată în Cuvântul din 13 ianuarie 1931 şi 
intitulată Barba lui Visarion demonstrează nu doar aderenţa elevului la ideile 
Profesorului, ci şi faptul că acestea întâlnesc puncte de vedere cărora nimeni nu le 
contestă faptul că nu ar fi europene. 

Aşa cum arată Marin Diaconu, îngrijitorul volumului, perioada interbelică se 
caracterizează printr-un puternic interes, azi aproape stins, pentru conferinţele publice, 
care a lăsat opera lui Mircea Vulcănescu urme importante. De asemenea, conferinţele 
ţinute la Radio îşi au locul lor în volum, alăturându-l pe Mircea Vulcănescu lui C. Noica, 
ale cărui conferinţe radiofonice au fost de asemenea publicate. 

 
                                                                                      Dragoş POPESCU 
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PSEUDO-ARISTOTEL ŞI LIBER DE CAUSIS 
 
 
Niciodată nu este facil pentru un istoric al filosofiei medievale să indice un număr 

de lucrări esenţiale sau de autori exemplari pentru acest segment al istoriei filosofiei. Nu 
din pricina faptului că gândirea Evului Mediu se întinde pe mai bine de 1000 de ani, ci 
din cauza prejudecăţii încetăţenite că, în fapt, o filosofie medievală nici nu ar exista. 
Oricum, o asemenea obiecţie este tocmai premisa de la care nu pleacă  cel interesat de 
lumea medievală a spiritului. De aici decurge şi eternul blestem al medievistului care 
trebuie să convingă mereu că nu se poate sări fără riscuri majore de la filosofia antică la 
cea renascentistă sau modernă, că este de neacceptat ideea unei gândiri medievale ca 
simplă prelungire dizolvantă şi neoriginală a celei anterioare ei. 

Dincolo de atari dificultăţi, istoricul filosofiei medievale este cel mai greu încercat 
în privinţa stabilirii paternităţii unor texte sau lucrări, nu de puţine ori fiind nevoit să 
recurgă la inefabilul şi neliniştitorul „pseudo” înaintea numelui unui prezumtiv autor. 
Filosofia medievală înregistrează  numele lui Pseudo-Dionisie Areopagitul, dar şi pe cel 
al lui Pseudo-Aristotel. În legătură cu cel din urmă, autor al unei lucrări ce a dat şi 
continuă să dea mari bătăi de cap specialiştilor, semnalăm apariţia la Editura Univers 
Enciclopedic, anul trecut, a traducerii – însoţită de note şi de un amplu comentariu – a 
Cărţii despre cauze sau Liber de causis. Într-o  ediţie bilingvă coordonată de Alexander 
Baumgarten, un nume care se impune din ce în ce mai puternic în rândul  traducătorilor 
de elită din limbi clasice, dar şi în cel al exegeţilor de înaltă ţinută, tratatul Liber de causis 
trebuie inclus fără şovăire în lista aceea imaginară a cărţilor fundamentale pentru 
medievalist. 

 Această Carte despre cauze a avut o influenţă covârşitoare pe tot parcursul 
secolului al XIII-lea asupra gânditorilor occidentali, fiind tradusă în limba latină cu 
credinţa că este o operă pierdută şi regăsită de-a lui Aristotel  ce fusese tradusă din 
greceşte în limba arabă. Descoperită, aşadar, de latini în varianta ei arabă, lucrarea părea 
într-adevăr un act de recuperare a filosofiei Stagiritului în arealul gândirii arabe. De altfel, 
chiar existase un aşa numit al doilea val de traduceri în limba arabă din limbile greacă, 
persană şi chiar sanscrită. Început sub omayyazi şi continuat sub abbassizi, efortul de 
traducere a permis accesul la multe dintre tratatele de logică aristotelice, dar şi la apocrife 
aristotelice ce aveau să se dovedească mai degrabă mărturii ale neoplatonismului decât 
ale peripatetismului. Este cazul lucrării Theologia Aristotelis, considerată mult timp o 
lucrare despre teologie a lui Aristotel, dar care conţinea de fapt fragmente din Enneade-le 
lui Plotin, dar şi al lui Liber de causis, considerat un tratat de metafizică al aceluiaşi 
Aristotel, în care acesta îşi sintetiza doctrina asupra celor patru cauze. Cu această 
semnificaţie este preluat de arabi şi adaptat în limba arabă sub denumirea de Kalam fi 
mahd al-Khair, se pare că prin secolul al IX-lea, posibil în mediul cultural al lui                        
Al-Kindi. Arabul, el însuşi, tradusese din Platon, Aristotel şi neoplatonici. Însă în anul 
1267, un anume Guillaume din Moerbeke traduce întămplător în limba latină Elementele 
de teologie ale lui Proclus, Toma din Aquino realizând similaritatea textelor. Astfel, se 
clarifică pentru prima oară că Liber de causis nu este o scriere aristotelică, ci o compilaţie 
ce are ca punct de plecare opera neoplatonicului Proclus. 
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Am considerat necesare precizările anterioare pentru a înţelege mai bine 
importanţa acestui tratat pentru istoria filosofiei medievale, dar şi pentru cea a istoriei 
filosofiei în general. De altfel, dincolo de traducerea exemplară a textului latin şi de 
adaosurile de semnificaţie prin intermediul notelor la text, Alexander Baumgarten a 
realizat un amplu comentariu al tratatului, care ne poate suscita acelaşi interes ca şi textul 
însuşi. Intitulat Liber de causis  – teoria inteligenţei intermediare între aristotelism şi 
neoplatonism, comentariul lui Baumgarten debutează cu observaţia că printre tezele 
cenzurate la 1 decembrie 1277 de Etienne Tempier, episcopul Parisului, există şi două 
propoziţii ce pot fi identificate în Liber de causis şi care sublimează într-un soi de teorie 
despre inteligenţă, ca una mediatoare între transcendent şi lumea creată, precum şi într-o 
anume schemă  conceptuală pentru raportul între Unu şi Multiplu.  Baumgarten se 
întreabă în ce măsură, până la urmă, acest tratat propune o „formulă particulară a 
universului ierarhic al neoplatonicilor ?”(p. 110) şi dacă nu cumva poate fi paradigmatic 
pentru celebrele dispute de idei ale secolului al XIII-lea în jurul unor teze ce vizează 
eternitatea lumii, problema unităţii intelectului sau cea a pluralităţii formelor. Cu alte 
cuvinte, este de urmărit în ce manieră a influenţat acest tratat chiar elaborări de genul 
marilor sinteze scolastice latine, proprii Occidentului latin de secol XIII. 

Referindu-se la sursele tratatului şi la amploarea pe care o capătă acesta în secolul 
amintit, autorul comentariului trece în revistă ipotezele exprimate de cei mai autorizaţi 
specialişti, ipoteze care pornesc de la spaţiul cultural al-kindian  şi ajung până la 
Andaluzia secolului al XIII-lea. Aminteşte şi de recenta perspectivă propusă de Cristina 
D’Ancona Costa (Recherches sur le Libre de causis, Ed. J. Vrin, 1995), care impune 
lectura comparativă a tratatului cu un altul existent în acelaşi spaţiu: Corpus Dionysiacum 
al lui Dionisie Areopagitul. În acest sens, pare plauzibilă existenţa unei variante siriace a 
Corpusului care  să-l fi influenţat direct pe autorul Cărţii despre cauze.  

Ceea ce-l preocupă însă pe Baumgarten este decelarea elementelor proclusiene, 
plotiniene şi aristotelice conţinute în tratat. Cele aristotelice sunt parcă mai puţin evidente 
decât celelalte, de unde şi mirarea că a putut fi privit ca o lucrare redescoperită de-a lui 
Aristotel. Ipoteza pe care traducătorul o avansează este plauzibilă şi tentantă: „ Nu textul 
Liber de causis a avut parte de o interpretare peripatetizantă deoarece fusese originar 
(deja în mediul arab) atribuit lui Aritotel, ci el a fost atribuit lui Aristotel deoarece în text 
fuseseră recunoscute…concepte tipic aristotelice, chiar dacă ele erau montate pe o 
structură ierarhică neoplatonizantă” (p. 171). De aceea vorbim şi acum despre Pseudo-
Aristotel ca autor al tratatului.Cum bine observă, transferurile sau împrumuturile din 
neoplatonism sunt evidente sub aspectul unei anumite concepţii despre fiinţă. Un semn 
distinctiv  este aşa-numita repartizare a fiinţei în trepte, într-o ierarhie anume, care merge 
de sus în jos, de la superior către inferior, de la Unu la multiplu. Şi Plotin şi Proclus au 
fost preocupaţi să ştie ce reprezintă acea Inteligenţă care mediază între Unu şi toate 
celelalte. Anume Inteligenţa creează ea însăşi lucrurile sau este doar ceva ce mediază 
transferul perfecţiunilor formale de la cauza primă la cele aflate sub ea? Concluzia lui 
Baumgarten indică receptarea tratatului Liber de causis ca spaţiul în care se întâlnesc atât 
perspectiva plotiniană, cât şi procliană asupra inteligenţei: ea trebuie înţeleasă ca fiind 
creatoare în raport cu lucrurile, dar şi ca simplă mediatoare între transcendent şi lumea 
creată, fără a fi ea însăşi creatoarea acestora. Aduce în sprijinul afirmaţiei sale Propoziţia 
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87 din tratat (p. 41): „Cauza primă nu este nici inteligenţă, nici suflet, nici natură, ci, 
dimpotrivă, este deasupra [inteligenţei], a sufletului şi a naturii, deoarece este creatoare a 
tuturor lucrurilor. Pe de altă parte, ea este creatoare a inteligenţei fără nici o mediere şi 
creatoare a sufletului şi a naturii şi a celorlalte lucruri prin medierea inteligenţei”. 
Neformulată, o nouă interogaţie devine implicită: ce ar alege un latin de-aici pentru a 
susţine cu argumente creaţia ex-nihilo? Evident, afirmă comentatorul, doar varianta în 
care inteligenţa mediază atribuirea perfecţiunilor formale lucrurilor. Urmărind ecourile 
unei asemenea teorii a inteligenţei în opera unor scolastici iluştri, Baumgarten 
demonstrează, apelând la textul original, că un Albert cel Mare va considera că această 
inteligenţă mediatoare trebuie înţeleasă ca un fel de lumină răspândită în cele create, că 
un Bonaventura îi va nega complet participarea la creaţie, iar un Toma din Aquino şi un 
Siger din Brabant vor alege calea de mijloc: lucrurile sunt create de cauza primă  ca 
esenţe, iar ca fiinţe sunt cauzate de inteligenţă, în sensul că primesc astfel nişte perfecţiuni 
adăugate apoi.  

O idee importantă priveşte tocmai acest concept de mediante intelligentia                        
care-i pare lui Baumgarten definitoriu pentru disputele iscate în chestiunea intelectului 
unic, în critica averoismului întreţinută de latini, dar şi pentru o particulară înţelegere a 
raportului dintre Unu şi Multiplu, vital pentru teologia naturală. Astfel, comentatorul 
observă existenţa a două teorii ale raportului sus amintit, teorii care provin în fond dintr-o 
unică sursă „platoniano-aristotelică”: teza aristotelică a identităţii dintre intelect şi 
inteligibil şi teza quantum potest  (care „explică pluralitatea prin diferitele potenţialităţi 
angajate de realităţile particulare”, p. 170). De fapt, potrivit lui Baumgarten, poate fi 
dovedit că o astfel de concepere a inteligenţei mediatoare atrage după sine reconsiderarea 
şi repunerea în alte cadre a raportului dintre inteligenţă şi suflet sau a celui dintre 
eternitate şi timp şi, desigur, a problemei unităţii intelectului.  

Alături de comentariul absolut necesar şi extrem de bine documentat, Baumgarten 
ne oferă şi o listă a ediţiilor şi traducerilor moderne ale tratatului, o alta a comentatorilor 
medievali (Roger Bacon, Toma din Aquina, Albert cel Mare, Henri din Gand, Siger din 
Brabant şi Aegidius din Roma) şi a operelor-răspuns ale acestora la Liber de causis, 
precum şi o bibliografie exegetică de cea mai bună calitate şi, pe cât posibil, recentă.  

Această ediţie românească posedă toate ingredientele necesare pentru a nu lipsi din 
biblioteca profesorului de filosofie, dar nici din cea a studentului interesat de gândirea 
medievală. Acest tratat este, în fond, exemplar pentru maniera în care neoplatonismul şi 
aristotelismul, alături de comentariile şi completările săvârşite de gânditorii arabi, pot fi 
aşezate în prelungirea doctrinei creştine, cum au dovedit-o scolasticii şi celebrele lor 
sinteze. Baumgarten consideră întoarcerea la sursele tratatului o veritabilă şi obligatorie 
asumare a tradiţiei europene în exerciţiul gândirii: „Lectura textului De causis este 
fundamentală înţelegerii presupoziţiilor filosofice ale culturii europene. Idei cum sunt: 
sufletul nu este doar spectator, ci cauză transcendentală a evenimentelor lumii, între unu 
şi multiplu legătura are întotdeauna un caracter inteligibil, originea este întotdeauna dată 
prin proprii ei intermediari şi este măsură a tot ceea ce întemeiază, gândirea înseamnă 
instituirea diferenţei între cei care gândesc, reprezintă idei pe care cultura europeană le-a 
asumat şi care reapar în istoria ei sub forme diferite” (p. 174).   

 
Loredana BOŞCA 
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SEMNALE DE CĂRŢI 
 
 
Plotin, Enneade I-II, I.R.I., Bucureşti, 2003, ed. bilingvă, traducere şi comentarii de 

Vasile Rus, Liliana Peculea, Alexander Baumgarten, Gabriel Chindea, cu o introducere 
de Vasile Muscă. 

Un colectiv de traducători de la Universitatea clujeană au iniţiat, prin volumul de 
faţă, un act cultural de care era de multă vreme nevoie la noi: traducerea Enneadelor  
plotiniene. Bucuria produsă de acest gest este sporită de faptul că avem de-a face cu o 
ediţie bilingvă care ne facilitează accesul direct la textul original. 

* 
Porfir Fenicianul. Discipolul lui Plotin din Lycopolis, Isagoga, Ed. Univers 

Enciclopedic, Buc., 2002, Traducere din lb.greacă, note şi comentarii de Gabriel 
Chindea, împreună cu versiunea latină a lui Anicius Manlius Severinus T. Boethius. 

Deşi tradusă acum mai bine  de 30 de ani de către Constantin Noica,  Isagoga 
porfiriană nu a fost accesibilă unui public mai larg, fiind publicată în „Revista de 
filosofie”, revistă cu un tiraj regretabil de prohibitiv. Editura Univers Enciclopedic face 
acum dreptate acestui text care a contribuit atât de mult la conservarea în Occidentul 
medieval a filosofiei antice şi a limbajului filosofic pus în joc. 

* 
Sf. Toma din Aquino, Despre principiile naturii, Univers Enciclopedic, Buc., 

2001, trad. din lb. latină de V.D.Căstăian, note şi comentarii de Al. Baumgarten, cu un 
eseu despre problema analogiei fiinţei la Sf. Toma d’Aquino. de Alin Tat.  

Avem aici în ediţie bilingvă traducerea unuia dintre primele tratate al Aquinatului – 
dacă nu chiar primul – un tratat în care Sf. Toma discută, pentru prima dată, o temă ce  va 
fi apoi reluată obsedant de către el pe parcursul întregii sale „cariere” filosofice: analogia 
fiinţei. Realizatorii volumului au adăugat traducerii tratatului Despre principiile naturii şi 
traducerea unui fragment, înrudit ideatic, din Summa contra gentiles (I, 34). 

* 
Albert cel Mare, Despre destin, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, trad. din lb. 

latină de Cornel Todericiu, note şi comentarii de Al. Baumgarten. 
Traducerea de faţă ne oferă, în ediţie bilingvă, o versiune a tratatului despre destin 

al lui Albertus Magnus, tratat ce se înscrie într-o îndelungată tradiţie a discutării temei în 
cauză, o tradiţie antică şi medievală, care începe cu stoicii, continuă cu Plotin, Proclos, 
Alexandros din Afrodisias şi magiştrii secolului XIII, pentru a trece, prin Albert cel Mare, 
mai departe până la noi. 

* 
Pseudo-Aristotel, Liber de causis, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, trad., 

note şi comentarii de Al. Baumgarten. 
Din seria de traduceri ce alcătuiesc, până acum, Colecţia „Filosofie medievală” a 

editurii Univers Enciclopedic – colecţie coordonată de chiar traducătorul acestui volum – 
nu putea lipsi tocmai traducerea cărţii despre cauze a lui Pseudo-Aristotel (în fapt, autorul 
este un filosof arab anonim din sec. IX), un text care a marcat profund filosofia celui de-
al XIII-lea secol occidental. 

* 
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Plotin, Opere, vol. I, Humanitas, Bucureşti, 2003, traducere, lămuriri preliminare şi 
note de Andrei Cornea. 

Prin începerea traducerii operei plotiniene de către A. Cornea la Humanitas 
constatăm o îmbucurătoare şi benefică concurenţă între edituri şi traducători. În versiunea 
de la Humanitas, excelentul traducător din greaca veche a preferat ordonarea în ordine 
cronologică a tratatelor ce alcătuiesc Enneadele plotiniene. Faptul că apar simultan, la 
două edituri diferite, două traduceri din acelaşi autor nu poate fi decât un semn pozitiv cu 
privire la metabolismul sănătos al unei culturi. 

* 
Alexandru Surdu. Itinerarii logico-filosofice, Editura Paideia, Bucureşti, 2003. 
La împlinirea vârstei de 65 de ani a acad. Al. Surdu, câţiva dintre discipolii, mai 

vechi sau mai noi, ai maestrului l-au întâmpinat cu un Omagiu dedicat evenimentului. 
Calitatea şi eleganţa gestului sunt sporite de faptul că semnatarii studiilor ce compun 
volumul – Mona Mamulea, Constantin Aslam, Claudiu Baciu, Mircea Itu, Dragoş 
Popescu, Sergiu Bălan, Viorel Vizureanu, Marius Dobre – au optat nu pentru elogierea 
personalităţii şi operei celui omagiat, ci, mai discret şi mai subtil, pentru continuarea 
acelei  opere în direcţiile ei de cercetare: logica intuiţionistă şi neointuiţionistă, dialectica 
hegeliană, filosofia religiei, cercetarea filosofiei româneşti etc. 

* 
G.W.F. Hegel, Spiritul creştinismului şi destinul său, Editura Paideia, Buc., 2002, 

traducere, studiu introductiv şi note de Dragoş Popescu. 
Tânărul universitar şi cercetător în filosofie Dragoş Popescu ne oferă, prin 

colaborarea sa cu editura Paideia, accesul la unul dintre textele de tinereţe ale lui Hegel, 
netradus până acum în limba română. Textul ca atare este însoţit, într-o Anexă, de 
crochiul, intitulat Concept de bază, în funcţie de care filosoful german a redactat Spiritul 
creştinismului… În Studiul său introductiv traducătorul semnalează câteva dintre temele 
filosofice implicate în textul hegelian: panteismul mistic, conceptul de destin, omul 
pozitiv. Totodată, traducerea este însoţită de un Tabel cronologic al perioadei de tinereţe 
din devenirea spirituală a lui Hegel. 

* 
Marin Aiftincă, Timp şi valoare. Studii de istorie a culturii şi filosofiei româneşti, 

Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003. 
Lucrarea profesorului Marin Aiftincă este alcătuită dintr-o serie de studii ce se 

referă la dezvoltarea culturii române din perioada modernă şi contemporană, de la 
jumătatea secolului al XIX-lea încoace. Mai precis, ea se axează pe activitatea unor 
personalităţi academice din perioada de fundare şi dezvoltare a Academiei Române, un 
capitol separat fiind dedicat unora dintre filosofii ce au ilustrat această Academie. 

* 
Marin Aiftincă, Nietzsche. Fiinţă şi valoare, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003. 
Alegând din gândirea filosofică a lui Nietzsche contribuţiile acestuia la dezvoltarea 

filosofiei valorii, cartea de faţă urmăreşte cu precădere două teme nietzscheene: conceptul 
de „valoare” şi „eterna reîntoarcere”. Ea susţine că, în ciuda subiectivismului şi 
relativismului său, conceptul de valoare al lui Nietzsche se întemeiază şi pe raţiune; că, 
deşi filosoful german exaltă valorile bazate pe instinctul vieţii şi pe voinţa de putere, nu 
avem de-a face în cazul lui cu o reducere la biologism şi finalism; precum şi că „eterna 
reîntoarcere” anticipează Supraomul ca temei al (re)evaluărilor viitoare. 

 
* 
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James W. Heisig, Şcoala filosofică de la Kyoto, traducerea şi îngrijirea ediţiei:                 
N.I. Mariş şi Mona Manulea, Editura Merc Serv, Bucureşti, 2003. 

Mai puţin cunoscută la noi decât în Occident, cea mai importantă mişcare 
filosofică japoneză ne este acum înfăţişată pe larg prin lucrarea lui Heisig, graţie 
traducătorilor ei. Axată pe exegeza celor trei „corifei” ai şcolii, cartea nu uită să pună în 
evidenţă şi „ipotezele” generale de lucru ale acestei şcoli care a iniţiat dialogul dintre 
filosofia japoneză şi cea occidentală. 

* 
Hwa Yol Jung, Diatactica. Problema raţionalităţii şi gramatica de bază a textelor 

interculturale, traducere: N.I. Mariş şi Ştefan-Dominic Georgescu, Editura Merc Serv, 
Bucureşti, 2003. 

Eseul şi studiile ce alcătuiesc cartea profesorului american de la Moravian College, 
Pennsylvania, un cercetător multidisciplinar informat (filosofie politică, filosofia 
ştiinţelor sociale, fenomenologie, hermeneutică, teorie literară etc.) este şi ea o pledoarie 
pentru dialogul cultural Orient-Occident, precum şi pentru postmodernism, ca o condiţie 
a acestui dialog. 

* 
Heidegger şi gândirea asiatică, Editura Graham Paskes, traducerea şi îngrijirea 

ediţiei: N.I. Mariş şi Mona Manulea, Editura Merc Serv, Bucureşti, 2003. 
Seria „Nipponica” iniţiată de Editura Merc Serv este în mod fericit completată cu 

această culegere de texte – semnate de autori europeni şi asiatici – despre relaţiile lui 
Heidegger cu gândirea asiatică. Fericit completată, întrucât este cunoscut, pe de o parte, 
interesul lui Heidegger pentru gândirea asiatică (în vederea ajungerii la o gândire 
planetară), după cum se ştie, pe de altă parte, şi despre influenţa marelui filosof german 
asupra unora dintre componenţii Şcolii de la Kyoto, ca şcoală filosofică asiatică deschisă 
dialogului filosofic cu Occidentul. 

Ilie PINTEA 
 
 
 
 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ 
A CADRELOR DIDACTICE ŞI STUDENŢILOR 

DIN CADRUL FACULTĂŢII DE FILOSOFIE ŞI JURNALISM 
 
 
În ziua de 16 aprilie 2003 a avut loc sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice 

şi studenţilor din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii Spiru Haret. 
Sesiunea s-a desfăşurat în plen şi pe secţiuni, dintre care două de filosofie şi una de 
jurnalism. Secţiunile filosofice au fost  intitulate Istoria filosofiei şi filosofia culturii şi, 
respectiv, Metafizică, epistemologie şi logică.  

Într-un Cuvânt de deschidere, decanul Facultăţii, d-l prof. Ioan N. Roşca, a 
menţionat că respectiva sesiune este a 13-a de acest gen, prima fiind organizată în chiar 
anul înfiinţării  facultăţii, în 1991, şi a subliniat că aceste reuniuni, ca şi alte manifestări 
ştiinţifice, denotă în mod elocvent faptul că în facultate  munca de cercetare însoţeşte 
permanent activitatea didactică. Totodată,  a precizat că secţiunile sesiunii corespund nu 
numai unor înrudiri existente între comunicări, ci şi unor domenii complexe de cercetare, 
bine conturate şi urmărite constant în activitatea ştiinţifică desfăşurată în facultate. 
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În continuare, în plen, au fost audiate două comunicări  diferite tematic, dar 
complementare. Prima dintre ele, intitulată Metafizică şi ontologie, a fost susţinută de d-l 
prof. Alexandru Boboc, membru al Academiei Române. Plecând de la etimologia celor 
doi termeni la care s-a referit, prof. Alexandru Boboc a considerat că termenul de 
metafizică (meta ta phisica, l-ba gr. = după fizică) desemnează cunoaşterea care urmează 
după cunoaşterea fizică, adică filosofia, iar cel de ontologie (to on, l-ba gr.= fiind-ul, 
adică fiinţa sau esenţa particulară; logos = teorie) – filosofiile particulare (ontologiile 
particulare), care abordează diferitele domenii ale existenţei, privite însă în corelaţie cu 
existenţa în ansamblul său. Totodată, s-a precizat că metafizica poate fi sau deductivă, în 
cazul în care pleacă de la un anumit principiu prin prisma căruia se raportează la realitate, 
sau inductivă, atunci când îşi extrage ideile ei cele mai generale din ştiinţele particulare.  

Cea de-a doua comunicare, Psihologia românilor în filosofia românească. 
Momente semnificative,  a aparţinut d-lui prof. Gheorghe Cazan, care a realizat o 
conexiune cu ideile primei comunicări, referindu-se la legătura dintre psihologie şi 
filosofie. Astfel,  a arătat că filosofii români care s-au preocupat de psihologia neamului 
nostru au subsumat trăsăturile psihologice descoperite unor paradigme teoretice, 
filosofice. Exemplificativ, a evidenţiat faptul că filosoful Constantin Rădulescu-Motru a 
considerat că popoarele se deosebesc din punct de vedere psihologic nu prin însuşiri 
sufleteşti primare, cum ar fi inteligenţa, voinţa etc., ci prin nuanţele pe care le capătă 
aceste însuşiri datorită unor multipli factori, între care educaţia şi mediul social joacă un 
rol esenţial. De aici, şi concluzia filosofului amintit, ca şi a autorului comunicării,  despre 
importanţa dezvăluirii şi criticării unor defecte pentru adâncirea cunoaşterii de sine şi 
pentru realizarea progresului. 

În secţiunea de Istoria filosofiei şi filosofia culturii au fost prezentate şi discutate 
următoarele comunicări: prof. Ioan N. Roşca – Expunerea filosofiei între cercetare şi 
interpretare, prof. Marin Aiftincă – Valorile în perspectiva unui principiu metafizic al 
creativităţii la Nietzsche,  prof. Ioan Ivanciu – Conştiinţa istorică şi contradicţiile ei la 
Raymond Aron, conf. Pamfil Nichiţelea – Filosofia istoriei la R.. G. Colingwood, lector 
Sergiu Bălan –  R.G. Colingwood despre rolul filosofului în lumea contemporană, 
cercetător Mircea Itu – Mircea Eliade despre conceptul de istorie a religiilor, lector 
Loredana Boşca – Alegoria în filosofia creştină de început, lector Cristian Petru –  
L.Blaga şi M. Eliade – un episod polemic, lector Ilie Pintea – Cronici şi cărţi româneşti 
de învăţătură în secolul al XV-lea, Lector Dragoş Popescu – Originea şi structura 
Fenomenologiei spiritului, student Nicolae-Sorin Başturea – Metoda idealismului 
transcendental la Fichte în Doctrina ştiinţei, student Radu Fefceac – Arhitectura 
conceptuală a Originii operei de artă a lui Heidegger. 

Comunicările susţinute la secţiunea Metafizică,  epistemologie şi logică au fost 
următoarele: prof. Ion Tudosescu – Disipare structurală şi emergenţă sistemică în dialectica 
vieţii sociale, prof. Cornel Popa – Asertare, acceptare şi convingere, Acsinte Dobre – Adevăr 
şi optimism epistemologic în viziunea lui K.R. Popper, lector Gabriel Iliescu – Substituţie şi 
semantică în logica predicatelor, Prep. Delia Şerbescu – Principiul convenienţei în sistemul 
leibnizian,  Prep. Dragoş Bâgu – Problema tranzitivităţii relaţiei de preferinţă în sistemele de 
logică aplicată, student Vasile-Daniel Grigore – Limita şi infinitul în teoria categoriilor, 
student Dumitru Rahău – Filosofia azi sau relevanţa unei noi ontologii, student Silviu Şerban 
– Individualul parmenidian şi paradoxul infinităţii actuale. 
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SESIUNE ŞTIINŢIFICĂ ANIVERSARĂ 
 
 
În ziua de 11 decembrie 2003, în aula Bibliotecii Academiei a avut loc o sesiune 

aniversară la împlinirea a 80 de ani de la apariţia, în 1923, a primului număr al Revistei 
de Filosofie,  al cărei fondator a fost filosoful Constantin Rădulescu-Motru. Cuvântul de 
deschidere a fost rostit de prof. univ. dr. Angela Botez, redactor-şef al revistei  aniversate, 
care a menţionat că revista, care a apărut cu titlul iniţial din 1923 şi până în 1943 şi, apoi, 
din 1964,  deşi a cunoscut şi unele avataruri,  între  1943 şi 1964 căpătând chiar alt nume, 
şi-a adus şi îşi aduce contribuţia la formarea unei conştiinţe filosofice româneşti, se 
implică în colaborarea cu străinătatea, întreţinând schimburi internaţionale cu peste 150 
de reviste  şi afirmându-se în continuare drept cea mai cunoscută publicaţie filosofică, 
alături de alte reviste cu caracter filosofic, cum ar fi  „Târnava” (Târgu-Mureş), „Astra” 
(Braşov) ş.a. În continuare, acad. Gheorghe Vlăduţescu, vicepreşedinte al Academiei 
Române, a spus că, dacă se are în vedere faptul că după 1948 s-a numit „Cercetări 
filosofice”, vârsta revistei poate fi mai mică decât 80 de ani şi a apreciat că în perioada 
interbelică, „vârsta de aur” a filosofiei româneşti, revista a acoperit cam toate temele 
filosofice ale epocii şi a reunit colaboratori din toate provinciile româneşti, realizând o 
reîntregire şi filosofică a ţării, iar în prezent este aproape de cota valorică a vechii Reviste 
de Filosofie. Apoi, acad. Alexandru Surdu, preşedintele Secţiei de filosofie, teologie, 
psihologie, pedagogie a Academiei Române, a socotit că vârsta revistei poate fi de 106 
ani, dacă se consideră a fi o continuatoare a revistei „Studii filosofice”, înfiinţate tot de 
Constantin Rădulescu-Motru în 1897. Ca redactor al Revistei de Filosofie din 1988 şi ca 
redactor şef al ei între 1990 şi 2000, domnia sa a ţinut să precizeze că revista aparţine 
Academiei Române, nu Institutului de Filosofie,  şi că, sub această egidă, publică 
cercetători de la orice Institut şi cadre didactice de la diferite centre universitare din ţară, 
iar în prezent - şi cercetători din străinătate, fiind cea mai preţuită revistă de filosofie. Mai 
departe, acad. Vasile Tonoiu a distins între o pseudo şi o veritabilă „rezistenţă prin 
cultură”, pe care a numit-o „biruinţă prin gând” şi a propus  ca unele numere ale revistei 
să fie tematice sau despre o personalitate filosofică, iar prof. univ. dr. Alexandru Boboc, 
membru corespondent al Academiei Române, a subliniat faptul că în perioada interbelică 
tematica  revistei s-a sincronizat cu aceea a revistelor străine şi că, exceptând unele cazuri 
izolate,  acest sincronism a continuat şi ulterior. În final, conf. univ. dr. Mircea Dumitru, 
decanul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, s-a referit la importanţa unei 
reviste de filosofie, care poate fi „piatră de încercare” pentru viitoarele cărţi sau un 
criteriu şi o călăuză pentru tineri (asemenea revistelor literare), şi a propus să se 
reînfiinţeze Societatea Română de Filosofie, înfiinţată în 1910 de acelaşi mare filosof şi 
animator al publicisticii filosofice româneşti, Constantin Rădulescu-Motru. 

La cele spuse la sesiunea aniversară, am adăuga, la rândul nostru, că şi revista 
facultăţii noastre, Analele Universităţii „Spiru Haret” - seria Studii de filosofie, care 
apare din 1999, este concepută în tradiţia a ceea a fost revista Studii filosofice, creată de 
C. Rădulescu-Motru (în 1906 - n. ns.). Este încă un motiv să dorim o mai bună 
cunoaştere  şi o colaborare mai strânsă între revista noastră şi Revista de filosofie, căreia îi 
urăm cu sentimente fraterne La mulţi ani! 

  R. Ion 
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