
 
 
80 

 
R O S L I R   

Revista  Român�  de  Semio-Logic�  (Pe  Internet) 
 
 
 

 
 

3-4    /     2002 
 
 
 

ADEV�R �I RELEVAN�� FORMAL� 
 
 
 

Adrian Vizitiu 
 
 
 
 

Adev�rul reprezint� o valoare fundamental� pen-
tru cunoa�terea uman�. În cazul cunoa�terii discursive, 
nevoia ca rezultatele acestui tip de cunoa�tere s� pri-
measc� un statut alethic este cov�r�itoare. 

Valorizarea produselor cunoa�terii discursive este 
un proces care ia na�tere la confluen�a dintre Logic� �i 
Teoria cunoa�terii. Se consider� c� "valorile de adev�r 
(adev�rul �i falsul) intervin în mod curent în logic�, 
acestea sunt categorii gnoseologice. Logica doar 
manipuleaz� no�iunea de adev�r pe care o mo�tene�te de 
la teoria cunoa�terii"i 

Aceste considera�ii nu ne permit s� delimit�m 
clar, rolul pe care logica, privit� ca �tiin��, îl are atunci 
când stabilim adev�rul sau falsitatea unor propozi�ii.  

Întrebarea la care încerc�m s� r�spundem este ur-
m�toarea: poate logica s� rezolve, singur�, problema ade-
v�rului? Dupa p�rerea noastr�, r�spunsul este afirmativ �i 
vom încerca în continuare s� argument�m acest lucru. 

 

Pentru a contura rolul deosebit de important al 
logicii în rezolvarea acestei probleme fundamentale, 
trebuie s� plec�m de la dou� aspecte: 
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1. rela�iile extensionale dintre termeni nevizi; 

2.inferen�ele mediate valide. 

 

Amintim aici c� cercetarea noastr� s-a limitat 
doar la inferen�ele care au în componen�a lor propozi�iile 
categorice. De asemenea, am trecut peste disputa în ceea 
ce prive�te num�rul inferen�elor valide, acceptate în 
logica tradi�ional� sau în cea modern�. Un alt aspect 
important, care nu a f�cut obiectul preocup�rilor noastre, 
�ine de faptul c� am neglijat dinamica prezent� la nivelul 
rela�iilor dintre termeni. 

 

Plecând de la aspectele amintite �i �inând cont de 
conven�iile f�cute, putem spune c� adev�rul este o m�-
sur� a interac�iunii dintre formele logice (inferen�ele) �i 
rela�iile existente intre termeni. Mai explicit, rela�iile 
dintre termeni determin� in mod clar modurile silogistice 
pe care le putem construi cu ace�ti termeni. 

 

Pentru a clarifica pozi�ia sus�inut�, vom pleca de 
la un caz general, urmat de un exemplu care are rolul de a 
ilustra faptul c� doar cu instrumentele oferite de logica 
putem s� rezolv�m problema adev�rului. 

Fie trei termeni : 

 

X, Y, Z ; 

între X si Y avem intersec�ie; 

între Z si Y avem subordonare; 
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cu ajutorul acestor termeni putem forma doar �ase 
moduri silogistice: Darii, Baroco, Datisi, Disamis, 
Bocardo �i Dimaris. 
 

Toate propozi�iile categorice care intr� in com-
ponen�a acestor inferen�e sunt adev�rate, modurile putând 
fi declarate juste. Adev�rul premiselor �i concluziilor 
acestor inferen�e apare doar ca urmare a faptului c� în 
momentul în care am ra�ionat sub forma acestor inferen�e  
am respectat rela�iile care exist� între termeni. Cu alte 
cuvinte, dac� dorim ca propozi�iile sus�inute s� fie ade-
v�rate, trebuie s� �inem cont de faptul c� rela�ia deter-
min� formarea silogismelor. Daca nu, va trebui s� apel�m 
la ajutorul teoriei cunoa�terii, pentru a stabili adev�rul 
propozi�iilor respective. 

Dac� X, Y, Z vor c�p�ta determin�ri, astfel încât X 
= alb; Y=pas�re; Z = lebad�, atunci vom putea construi 
doar inferen�ele anun�ate mai sus. Facem acest lucru 
pentru c� avem rela�iile de intersec�ie între termenul alb 
�i termenul pas�re �i între Z = lebad� �i Y = pas�re exist� 
deja stabilit� rela�ia de subordonare. Termenul Z = lebad� 
ar putea s� ocupe trei pozi�ii succesive: 

 - prima pozi�ie, în care termenul Z = lebad� este 
inclus in termenul X = alb, se respinge pentru c� ar trebui 
s� consider�m adev�rat� propozi�ia "Unele lebede nu 
sunt p�s�ri"; 

 - a doua pozi�ie, în care termenul Z = lebad� se 
afl� in intersec�ie cu ceilal�i termeni se respinge din 
acela�i motiv; 

 - cazul al treilea, acceptat, în care termenul Z = 
lebad� este inclus in termenul Y = pas�re. 
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  Aceste condi�ii, între X = alb si Y = pas�re si Z = 
lebad� exist� rela�iile generale descrise mai sus. Cu 
ajutorul acestor termeni, construim toate cele �ase moduri 
anun�ate. Eliminând propozi�iile identice ca structura, 
cantitate si calitate, ajungem la mul�imea S, determinat� 
de inferen�ele respective. S = { LaP, AiL, AiP, AoP, AoL, 
PoA, LoA,LiA, PiA }. 

 

 Se observ� c� în aceast� mul�ime apar doar 
propozi�iile LiA �i LoA, ceea ce înseamn� c� universala 
LaA este fals�. 

 

 Am demonstrat cu mijloace care �in doar de 
competen�a logicii, f�r� s� apel�m la experien�� si f�r� s� 
invoc�m orice alte teorii ale adev�rului, c� propozi�ia 
"Toate lebedele sunt albe" este fals�. Falsitatea acestei 
propozi�ii l-a îndemnat pe David Hume s� declare c� 
principiul cauzalit��ii nu se poate aplica cuno�tiin�elor 
noastre despre realitate. Afirma�iile noastre anterioare, 
potrivit c�rora putem s� stabilim adev�rul sau falsitatea 
acestei propozi�ii, doar studiind interac�iunea dintre 
termeni �i ra�ionamentele posibile realizate cu ace�ti 
termeni, ne îndrepta�esc s� afirm�m c� nu era nevoie s� 
apel�m la experien��, pentru a stabili valoarea de adev�r 
a acestei propozi�ii sau s� constat�m c� principiul 
cauzalit��ii nu reprezint� decât o obi�nuin�� de-a noastr�. 

 

Folosind aceste distinc�ii, putem s� r�spundem la 
întrebarea: sub ce form� trebuie s� ra�ion�m astfel încât 
expresia lingvistic� rezultat� (propozi�ia categoric�) s� 



 
 
84 

 
R O S L I R   

Revista  Român�  de  Semio-Logic�  (Pe  Internet) 
 
 
 

 
 

3-4    /     2002 
 
 
 

primeasc� �i valoarea de adev�r ce i se cuvine? Vom �ti 
exact ce inferen�e mediate (rezultate ale cunoa�terii 
discursive) trebuie s� form�m, atunci când utiliz�m 
termeni din domeniul cunoa�terii empirice sau din 
domeniul cunoa�terii teoretice. 

 

Facem precizarea c� în lucrarea de fa�� am avut în 
vedere doar un tip de rela�ii existente intre termeni. Pen-
tru celelalte tipuri (identitate, subordonare, intersec�ie, 
intersec�ie+excluziune) condi�ionarea între rela�ie si for-
m� logic� produce rezultate diferite. 

Plecând de la cazul prezentat, propunem o metod� 
de determinare a valorii de adev�r a unei propozi�ii 
categorice: Fie X - Y o propozi�ie categoric� unde " - " 
prime�te valorile a,e,i,o. Pentru a stabili valoarea de 
adev�r a acestei propozi�ii vom identifica un termen  Z 
care stabile�te cu X �i Y anumite rela�ii. Cu ajutorul 
acestor trei termeni, putem s� construim doar anumite 
inferen�e mediate. Pentru fiecare caz în parte, caz stabilit 
în func�ie de rela�iile dintre termeni, vom avea o mul�ime 
S de propozi�ii. Dup� eliminarea propozi�iilor redun-
dante, acest sistem S con�ine sau nu con�ine propozi�ia  
X-Y. Dac� propozi�ia este con�inut� în S atunci suntem 
siguri c� ea este adevarat�. 

 

Putem face acest� opera�ie pentru orice alt termen 
determinat Z, diferit de termenul ini�ial. Rezultatele 
trebuie s� fie acelea�i. În cazul determinat, prezentat mai 
sus, dac� in loc de Y = pas�re vom folosi Y = reptil�, om, 
scaun, electron, ... vom ajunge la acelea�i rezultate. 
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Rudolf Carnap arat� c� se poate determina 
adev�rul unei propozi�ii cognitive astfel: "pentru a stabili 
adev�rul unei propozi�ii date este necesar, dintâi, s� 
cunoa�tem in�elesul fiec�rei p�r�i a propozi�iei �i drept 
urmare al propozi�iei ca întreg; cu alte cuvinte, este ne-
cesar s� în�elegem propozi�ia. Pentru a stabili adev�rul 
unor asemena propozi�ii, ca de exemplu, «Unii câini sunt 
albi» este necesar, în plus s� cunoa�tem anumite fapte 
despre lume. În cazul altor propozi�ii, de exemplu «To�i 
câinii albi sunt albi», acest lucru nu este necesar, a le 
in�elege este o baz� suficient� pentru a le determina 
adev�rul."ii 

 

Metoda propus� de noi ne permite s� evit�m 
interpretarea adev�rului propozi�iilor categorice pe 
criterii semantice. Ar fi foarte dificil s� stabilim in mod 
clar valoarea de adev�r a unei propozi�ii, doar având în 
vedere în�elesul acesteia, �tiind c� acela�i criteriu propus 
de R. Carnap a produs numeroase dispute �i între 
reprezentan�ii pozitivismului logic. 

 Fie propozi�ia: “Unii câini sunt albi.” 

 S� se stabileasc� valoarea de adev�r, plecând de la 
rela�iile extensionale dintre termeni. 

 

Pentru a stabili valoarea de adevar a acestei 
propozitii particular-afirmative, vom alege la înt�mplare 
un al treilea termen Y = patruped. Stabilim tipurile de 
rela�ii extensionale între termenul ales Y = patruped �i 
ceilal�i doi termeni X = alb si Z = câine. Faptul c� între Z 
= câine si Y = patruped exist� rela�ia de subordonare, este 
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un lucru acceptat pentru aceast� faz� a metodei, pe 
parcurs urmând s� ar�t�m justificarea acestei rela�ii. De 
asemeni, intre Y = patruped si X = alb accept�m c� exist� 
rela�ia de intersec�ie, urmând ca pe parcurs, s� justific�m 
�i aceast� rela�ie. 

Dac� între Y = patruped si X = alb exist� rela�ia 
de intersec�ie, atunci Z= câine, poate s� aib� mai multe 
tipuri de rela�ii cu ceilal�i termeni. Num�rul acestor 
posibile rela�ii, scade foarte mult, dac� �inem cont de 
ceea ce am acceptat ini�ial, �i anume c� între Z = câine �i 
Y = patruped exist� rela�ia de subordonare. 

În aceste condi�ii, termenul Z = câine ar putea s� 
stabileasc� urm�toarele rela�ii cu termenul X = alb: 

- de excluziune, caz exceptat pentru c� între X 
= alb si Y = patruped ar trebui s� fie tot 
excluziune, ori noi am acceptat rela�ia de 
intersec�ie; 

- de intersec�ie, singura care r�mâne. 
 
Putem spune c� între X = alb, Y = patruped si Z 

= câine exist� acelea�i rela�ii ca în cazul general 
prezentat anterior. 

 

Dac� cu X, Y, Z care sunt rela�iona�i astfel: 
intersec�ie între X �i Y �i subordonare intre Z si Y putem 
construi doar urm�toarele moduri valide: 

ZaY      ZaY     ZaY     ZiX      XoZ              XiZ 

XiZ     XoY     ZiX     ZaY      ZaY              ZaY 
∴∴∴∴XiY  ∴∴∴∴XoZ ∴∴∴∴XiY ∴∴∴∴YiX  ∴∴∴∴YoX          ∴∴∴∴YiX 
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atunci înlocuind X = alb(A), Y = patruped(P) si Z 
= câine(C) vom ob�ine: 

 
   CaP      CaP     CaP      CiA      CoA        AiC 
   AiC     AoP     CiA      CaP       CaP        CaP 
∴∴∴∴AiP ∴∴∴∴AoC  ∴∴∴∴AiP   ∴∴∴∴PiA   ∴∴∴∴PoA     ∴∴∴∴PiA 

 
Dupa ce elimin�m propozi�iile identice, vom avea 

mul�imea S1={ CaP, AiC, AiP, AoP, AoC, CoA, CiA }. 
Prezen�a în aceast� mul�ime a propozi�iei CiA indic� 
faptul c� propozi�ia “Unii câini sunt albi” este adevarat�. 

 
În legatur� cu rela�iile acceptate ini�ial, �i anume 

c�, între Z = câine �i Y = patruped exist� rela�ia de 
subordonare �i între Y = patruped si X = alb rela�ia de 
intersec�ie, putem spune c� aceste rela�ii se demonstrea-
z�. Demonstr�m rela�iile identificând propozi�iile cores-
punz�toare, aplicând recursiv metoda propus� de noi 
pentru termenii Z = câine si Y = patruped �i apoi pentru 
X = alb si Y = patruped prin alegerea unui nou termen. 

 
Problema care ramâne în discu�ie este c� trebuie 

s� ne oprim undeva pentru a evita regresus ad infinitum. 
Vor exista ni�te propozi�ii cu rolul de axiome din care 
deriv�m justificat celelalte propozi�ii. 

 
Doar în aceste condi�ii se poate reabilita rolul pe 

care logica trebuie s�-l aib� în cunoa�tere, astfel încât ea 
s� redevin� un instrument al �tiin�elor �i al cunoa�terii 
discursive, rol stabilit de c�tre p�rintele ei, Aristotel. 
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