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Summary. In the article we present, we drow the reader’s 

attention on the possibility that mediated inferences could become 
means of making categorical sentences representing new data in the 
chain of human knowledge. 

These new classes of objects which are expressed by the 
intersection of two classes of given object should appear as 
conclusions in a deductive inference where the premises are true. 

The truth of certain (such data) becomes a criterion of 
existence of the objects described by the data. 

 

 

 

Vom pleca de la doua pozi�ii cunoscute. Una 
dintre ele apar�ine lui Petre Botezatu, care spunea c�: “… 
silogismul este, a�adar, un transfer de propriet��i între 
clase. Acesta este specificul lui: este un ra�ionament 
tranzitiv, care opereaz� cu clase de obiecte”.[1] 

 

Un alt autor, la fel de important, James Gasser, 
sus�inea c� o deduc�ie mediat� nu este altceva decât un 
proces de extragere a unor informa�ii care exist� deja în 
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premise sau transferul informa�iilor din premise în 
concluzie.[2] 

 

Încerc�m s� dep��im aceste afirma�ii categorice 
astfel: 

1. admitem c� o proprietatea P determin� o clas� 
de obiecte; 

2. admitem c� exist� opera�ii cu clase de obiecte, 
cum ar fi intersec�ia, care ne permit s� construim o clas� 
nou� de obiecte plecând de la dou� clase date. 

 

Spunem c� intersec�ia dintre X = clasa îngerilor �i 
Y = clasa p�c�to�ilor, înseamn� apari�ia unei clase noi 
din punct de vedere al cunoa�terii, clasa Z = clasa 
îngerilor p�c�to�i. Aceast� clas� Z = X ∩ Y, se 
construie�te în urma extragerii propriet��ilor  comune 
celor dou� clase, sau când nu este posibil a simplei 
al�tur�ri a dou� propriet��i diferite. Observ�m apoi c�, 
dou� clase între care exist� un schimb la nivelul 
intensiunilor, prin intermediul opera�iei de incluziune, 
determin� un posibil transfer din limbajul logicii claselor 
în limbajul propozi�iilor categorice. Astfel, clasa Z poate 
fi transcris� printr-o propozi�ie categoric� particular 
afirmativ�. Enun�ul îl interpret�m astfel: exist� un individ  
x care are proprietatea c� este �i înger �i p�c�tos.  

 

Avem exprimate urm�toarele formule:  
 

1. X ∩ Y = Z, Z not =  (x) [I (x) & P (x)] sau în 
limbajul logicii propozi�iilor categorice, I i P. 



 
 

59 
 

DESPRE INFEREN�E MEDIATE  
CONSTRUCTIVE 

 
 
 

 
 

Adrian  Vizitiu 
 
 
 

Propozi�ia I i P poate s� apar� în concluzia unor 
inferen�e deductive mediate. Dac� în cadrul inferen�elor 
valide mediate poate s� apar� doar propozi�ia I i P, f�r� 
ca propozi�ia I a P s� fie admis�, atunci putem spune c� 
în concluzie am ob�inut o clas� nou� de obiecte cu 
propriet��i diferite de cele ale claselor ini�iale.  

 

Construc�ia formal� a unei astfel de inferen�e, 
care nu r�mâne doar la opera�ia de transfer a informa�iei, 
din premise în concluzie, presupune urm�toarele repere: 

 

1. premisa major�, care este o propozi�ia 
universal� afirmativ�, trebuie s� exprime rela�ia de 
subordonare între termenul mediu �i predicatul inferen�ei 
deductive; 

2. premisa minor� trebuie s� exprime doar rela�ia 
de intersec�ie dintre subiect �i termenul mediu; 

3. propozi�iile trebuie s� fie adev�rate; 

4. eliminarea posibilit��ii sintactice de reducere, a 
modurilor care con�in propozi�ii particular afirmative la 
modurile care con�in propozi�ii universal afirmative. 

 

Inten�ia noastr� este s� lucr�m la  nivel general, 
dar pentru a u�ura acest demers ne vom folosi de 
urm�torul exemplu: X = clasa func�iilor integrabile pe [a, 
b] �i Y = clasa func�iilor care admit primitiv� pe [a, b]. 
Intersec�ia celor dou� clase va fi o clas� diferit�, care î�i 
determin� extensiunea prin unirea propriet��ilor esen�iale 
a celor dou� clase anun�ate anterior.  
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Se observ� c� inferen�a:  

 
Toate func�iile continue pe [a, b] sunt derivabile pe [a, b]

 C a D 

Unele func�ii integrabile pe [a, b] sunt continue pe [a, b]
  I i C 

∴∴∴∴Unele func�ii integrabile pe [a, b] sunt derivabile pe [a, b] 
  ∴∴∴∴I i D 

 

este un mod Darii din figura I. Premisele sunt propozi�ii 
adev�rate, iar concluzia trebuie s� fie tot adev�rat� în 
virtutea validit��ii inferen�ei.  

 

Faptul c�, concluzia este o intersec�ie dintre dou� 
clase de obiecte, probeaz� înc� o dat� c� virtu�ile 
inferen�elor mediate deductive sunt: construc�ia unei 
clase noi de obiecte �i transferul unor propriet��i între 
dou� clase date. Pân� acum s-a accentuat doar caracterul 
oarecum steril al acestor inferen�e �i anume, acel al 
transferului de propriet��i. 

 

Clasific�rile din logica tradi�ional�, cât �i din 
logica modern�, nu admit faptul c� putem considera clasa 
inferen�elor mediate deductive �i constructive ca fiind 
nevid�. Dac� aceast� clas� se exprim� sub forma unei 
propozi�ii categorice particular afirmative �i apare drept 
concluzie a unei inferen�e valide �i premisele acestei 
inferen�e sunt adev�rate, atunci putem spune c� trebuie s� 
identific�m acele inferen�e constructive.  
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Aceste inferen�e nu sunt acceptate în interiorul 
logicii ca �tiin��. O instan�iere a ordinii formale specifice 
acestor inferen�e ar fi: 

 
Toate silogismele  sunt inferente mediate    S a M 

Unele inferen�e constructive sunt inferen�e mediate     C i M 

∴∴∴∴Unele inferen�e constructive sunt silogisme            ∴∴∴∴C i S 

 

Concluzia inferen�ei este o propozi�ie adev�rat�, 
deci o parte din inferen�ele mediate deductive sunt con-
structive. Aristotel definea silogismul ca fiind o vorbire 
din care altceva decât s-a dat ini�ial în premise s� se poat� 
ob�ine în concluzie.  

 

Faptul ca vechea clasificare din logica tradi�ional� 
si cea modern� este reduc�ionist�, se poate constata din 
simpla observa�ie c� propozi�ia: "Toate silogismele sunt 
inferen�e tranzitive." este o propozi�ie fals�. De asemenea 
�i propozi�ia: "Toate silogismele sunt inferen�e construc-
tive." este fals�. 

 

La falsitatea acestor enun�uri, al c�ror predicat se 
afl� în rela�ia de contradic�ie, se ajunge prin demon-
strarea adev�rului particularelor subalterne. Cu alte cu-
vinte, trebuie s� demonstr�m c� enun�ul: "Unele silo-
gisme sunt tranzitive" este adev�rat �i enun�ul "Unele 
silogisme sunt constructive (non-tranzitive)" este tot 
adev�rat.  
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Aceste dou� enun�uri sunt adev�rate dac�: 

a) sunt concluzii ale unor inferen�e valide; 

b) premisele inferen�elor sunt adev�rate. 

 

Facem precizarea c� pentru acest stadiu al 
cercet�rii noastre vom presupune c� enun�urile (premi-
sele) ini�iale sunt adev�rate f�r� a demonstra acest lucru. 

Enun�ul: "Unele silogisme sunt tranzitive." este 
adev�rat pentru c� este acceptat� propozi�ia: "Silogismele 
sunt inferen�e mediate tranzitive." În logica tradi�ional� �i 
modern�. Al doilea enun� este de asemenea adev�rat 
deoarece acesta este concluzie în inferen�a prezentat� mai 
sus.  

Dac� "Unele inferen�e constructive sunt silo-
gisme" sau prin conversiune "Unele silogisme sunt infe-
ren�e constructive" este adev�rat� �i "Unele silogisme 
sunt tranzitive" este tot adev�rat�, atunci "Toate silogis-
mele sunt inferen�e tranzitive" este falsa. R�mâne sa 
accept�m c� unele silogisme sunt inferen�e constructive. 
Q.E.D. 

 

Concluzia unei inferen�e aserteaz� leg�tura con-
junctiv� dintre dou� clase de obiecte, clasa inferen�elor 
constructive �i clasa inferen�elor mediate. Aceast� propo-
zi�ie este adev�rat� �i dovada faptului c� exist� astfel de 
ra�ionamente este dat� chiar de inferen�a prezentat�. Dac� 
exist� cel pu�in o inferen�� sub forma modului Datisi din 
figura a III-a, putem spune c� exist� unele inferen�e 
mediate constructive. 
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Trebuie s� utiliz�m silogismul doar sub form� de 
instrument care ne permite s� avem justificare formal� 
pentru construc�ia unor cuno�tin�e noi, a unor clase noi 
de obiecte, plecând de la propriet��ile a dou� clase 
cunoscute deja. 

 

Dac� orice cuno�tin�e care exprim� noutatea, sunt 
concluzii ale unor astfel de inferen�e, putem spune c� 
inferen�ele mediate pot s� îndeplineasc� urm�toarele 
func�ii: 

a) întemeierea unor noi entit��i din universul 
cunoa�terii umane; 

b) acordarea statutului alethic pentru aceste 
entit��i. 

 

Ultima func�ie precizat� se afl� în strâns� leg�tur� 
cu caracteristicile claselor ini�iale, adic� cu caracterul 
referen�ial al acestor clase de obiecte, cu ajutorul c�rora 
dorim s� construim o alt� clas� de obiecte. 
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