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Prin opinie sau credință1 înțelegem atribuirea unei valori de adevăr pen-
tru o propoziție de către un agent oarecare2. De exemplu, este același lucru să 
spunem că un agent crede că mâine va ploua sau că acesta consideră propoziția 
„Mâine va ploua” ca fiind adevărată. Un agent, X, poate să atribuie o valoare de 
adevăr unei propoziții, p, sau nu. În primul caz, spunem că X are o opinie relativ 
la propoziția p, iar în al doilea, că nu are nici o opinie sau că propoziția respectivă 
îi este indiferentă. De aceea, un agent, X, se poate afla în una dintre următoarele 
stări doxastice relativ la o propoziție, p: a) este indiferent față de p; b) are o opinie 
pozitivă, când consideră că p este adevărată; c) are o opinie negativă față de p, 
când propoziției respective îi este atribuită valoarea fals. În cazul a) spunem că 
propoziția p este indiferentă relativ la X, în situația b) propoziția este acceptată, 
iar în cazul c) este respinsă. Prin urmare, după calitate, deosebim opiniile pozitive, 
negative sau indiferente.

Faptele de opinie, respectiv, faptul că un agent are o opinie sau nu, sunt 
exprimate prin intermediul propozițiilor doxastice sau de opinie, care au sintaxa: 
„X crede p”, unde X este agentul, cel care are o anumită opinie, iar propoziția p 
reprezintă domeniul opiniei respective. Opiniile se deosebesc și prin intensitate, 
mergând de la opinii slabe, până la opinii puternice, cum sunt certitudinile3. Agen-
tul poate crede că mâine va ploua, dar fără a fi sigur, când avem de-a face cu o 
opinie slabă. În schimb, ar putea avea certitudinea că orice număr prim strict mai 
mare decât doi este impar, când nu ar accepta că s-ar putea să nu aibă dreptate4.
1 Armstrong D. M., Belief, Truth and Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge, 
1973, p. 7.
2 Wood Ledger, The Analysis of Knowledge, Routledge, London, 2015, p. 235.
3 Armstrong D. M., op. cit., p. 108.
4 Ayer A. J., The Problem of Knowledge, MacMillan, Bombay, 1956, p. 41.
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Formarea opiniilor se supune principiului libertății doxastice, respectiv, opini-
ile se formează liber, nu sunt determinate de nici un alt eveniment. Să presupunem că 
agentul X crede propoziția p. În acest fel, el crede că faptul presupus prin propoziția 
p are loc. În schimb, faptul poate avea loc indiferent de credința agentului deoarece, 
în alt mod, ar însemna că este suficient să credem ceva și acela să se petreacă sau că, 
dacă ceva s-ar petrece, atunci automat am crede că are loc. Prin urmare, credințele 
fiind independente față de orice fapt ar avea loc, acestea nu sunt determinate sau 
cauzate de nimic. Aceia care susțin ingerința unei relații de dependență în formarea 
credințelor ar trebui să precizeze care sunt factorii de care depind opiniile și cum 
anume. Pentru aceasta, ar trebui să indice o formulă prin care să putem calcula care 
este credința asociată valorii parametrului de care depinde formarea opiniilor.

Principiul libertății doxastice poate fi formulat astfel: valoarea de adevăr a 
propoziției „X crede p” este independentă față de valoarea de adevăr a propoziției 
p. Chiar dacă p este tautologie sau contradicție, valoarea de adevăr a propoziției de 
opinie corespunzătoare nu este determinată.

Nefiind determinate sau cauzate, înseamnă că opiniile nu sunt fenomene natu-
rale, ele pot să aibă loc sau nu indiferent de legile naturii. În acest fel, opiniile sunt 
fenomene intenționale, sunt adoptate de către agentul doxastic potrivit cu intențiile 
sale5. De aceea, opiniile pot fi explicate prin scop. În ultimă instanță, opiniile sunt 
acte ale agentului care sunt orientate spre un scop anume. Dacă cineva alege o 
anumită opinie și nu alta, o face în virtutea unui obiectiv și nu pentru că ar fi fost 
determinat de vreun eveniment extern.

Principiul libertății doxastice explică și fenomenul persuasiunii. Dacă opiniile 
nu ar fi libere, ci ar depinde de un anumit factor, atunci nu am putea da seama de 
posibilitatea de a influența un agent să adopte anumite opinii. Degeaba ar argu-
menta cineva pentru o anumită teză, indiferent ce argumente ar aduce, nu ar putea 
modifica opiniile interlocutorului până ce nu s-ar modifica acele condiții care le-au 
generat. În schimb, dacă opiniile se formează liber, putem înțelege atât situația în 
care interlocutorul ar accepta argumentarea și și-ar însuși teza, dar și situația în 
care argumentarea ar fi respinsă.

Ținând seama că opiniile sunt libere, ele pot fi în concordanță sau nu cu valo-
area de adevăr a propoziției-domeniu. De pildă, chiar dacă agentul crede că mâine 
va ploua, nu este exclus ca ziua următoare să fie senin. Dacă valoarea atribuită prin 
opinie coincide cu valoarea propoziției, spunem că opinia este corectă, în alt caz, 
opinia este eronată. De pildă, eventuala opinie a unui agent doxastic că București 
este capitala Bulgariei este eronată deoarece propoziția „București este capitala 
Bulgariei” este falsă. În vreme ce opinia pozitivă sau negativă poate fi atât corectă 
cât și eronată, opinia indiferentă este întotdeauna eronată deoarece, orice context 
s-ar realiza, o propoziție are întotdeauna o valoare de adevăr determinată.

Problema relației dintre opinie și cunoaștere6 constă în elucidarea relației din-
tre propozițiile de forma d = „X crede p” și e = „X știe p”. Dacă acestea nu sunt 
independente, atunci sunt contrare sau se află într-o relație de alternare. Nu se 
5 Boer Steven E., Thought-Contents. On the Ontology of Belief and the Semantics of Belief At-
tribution, Springer, Dordrecht, 2007, p. 3.
6 Lehrer Keith, Theory of Knowledge, Westview, Boulder, 1990, p. 27.
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poate ca d să fie supraalterna, deoarece ar însemna că este suficient să credem ceva 
pentru a cunoaște. Dar, putem crede orice, datorită principiului libertății doxastice. 
De pildă, am putea crede că Pegas este un cal înaripat; o asemenea credință nu 
poate duce la cunoaștere deoarece Pegas nu există, respectiv, nu există un obiect 
al cunoașterii. Prin urmare, singurele relații posibile între opinie și cunoaștere sunt 
alternarea unde cunoașterea este condiția suficientă7 sau contrarietatea, altfel spus, 
trebuie să alegem între e |– d, respectiv, „Dacă X știe p atunci X crede p” sau e |– 
⁓ d adică, „Dacă X știe p atunci X nu crede p”.

1. Analiza clasică a cunoașterii

Prima variantă este susținută prin modelului clasic al cunoașterii, bazat pe 
unele sugestii provenite din dialogurile platonice8. Potrivit acestui model, opini-
ile sunt condiții necesare, dar nu sunt suficiente pentru a genera cunoaștere9. Cu 
alte cuvinte, putem vorbi de cunoaștere numai în cazul anumitor opinii sau există 
opinii care nu au rol cognitiv. În acest caz, pentru ca o opinie să se constituie în 
cunoștință, ar trebui să adăugăm unele condiții suplimentare care se constituie în 
condiții necesare pentru ca o opinie să reprezinte cunoaștere.

De aceea, din perspectiva modelului clasic, problema raportului opinie – 
cunoaștere se reduce la identificarea condițiilor în care credințele sunt cunoștințe10. 
Adepții analizei clasice a cunoașterii susțin că o opinie reprezintă cunoaștere dacă 
este adevărată11 și întemeiată. Prin urmare, adevărul și întemeierea sau justificar-
ea sunt condiții necesare ale cunoașterii. De pildă, opinia că „acum este ora 12” 
conferă cunoaștere privind un anumit moment din zi numai dacă este adevărată. 
Putem stabili adevărul acesteia cu ajutorul unui ceas. Totuși, adevărul nu este su-
ficient pentru a avea pretenția că știm cât este ora. S-ar putea ca mecanismul cea-
sului să fie defect și, totuși, întâmplător, ora indicată să fie cea reală. În acest caz, 
deși opinia ar fi adevărată, nu este întemeiată, deoarece adevărul este rezultatul 
hazardului.

Împotriva modelului clasic al cunoașterii și, în acest fel, împotriva relației 
presupuse prin acest model între opinie și cunoaștere și a condițiilor sale, pot fi 
aduse numeroase obiecții. Mai întâi, opiniile nu pot avea valori de adevăr12. Opi-
niile sunt, așa cum am văzut, operații ale agentului, așa încât, valorile la care se 
supun sunt cele operaționale, respectiv, corectitudinea și eroarea. Dacă opiniile ar 
avea valori de adevăr, atunci ar fi propoziții. În acest caz, s-ar ajunge la regresie la 
infinit. Pentru a crede propoziția p avem nevoie de propoziția q în care ar trebui să 
credem, ajungând la propoziția r etc.

Adevărul nu poate fi condiție necesară a cunoașterii deoarece nu am putea 
7 Armstrong D. M., op. cit., p. 137.
8 Pacewicz Artur, „Plato and the Classical Theory of Knowledge”, Folia Philosophica, 42,  
2019, p. 92.
9 Armstrong D. M., op. cit., p. 137.
10 Chisholm Roderick M., Theory of Knowledge, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1989, p. 90.
11 Armstrong D. M., op. cit., p. 137.
12 Vahid Hamid, The Epistemology of Belief, Palgrave, New York, 2009, p. 19.
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explica fenomenul schimbării sau evoluției cunoașterii. Nimeni nu ar putea adopta 
noi cunoștințe sau nimeni nu ar cunoaște nimic. Să presupunem că agentul știe, 
la momentul t, că are loc p. În acest caz, p trebuie să fie o propoziție adevărată. 
Dacă, la un moment ulterior, agentul ar ști contrara q, ar rezulta că propoziția q 
ar fi adevărată. Putem explica o asemenea schimbare a cunoașterii fie prin schim-
barea lumii, fie prin modificarea înțelesului cuvintelor, în nici un caz prin evoluția 
cunoașterii. Dacă lumea ar rămâne aceeași și cuvintele ar fi folosite la cele două 
momente cu aceleași înțelesuri, fie p, fie q ar trebui să fie falsă. Prin urmare, agen-
tul s-ar afla într-o stare de necunoaștere fie la momentul t, fie ulterior. Ba mai mult, 
s-ar putea ca atât p cât și q să fie false și să fie adevărată o contrară a lor, când 
agentul nu ar cunoaște nici p nici q, în general, nu ar cunoaște nimic.

Nici întemeierea sau justificarea nu poate fi invocată drept condiție necesară 
pentru cunoaștere. Ca mai sus, dacă am impune condiția întemeierii, nu am 
putea explica de ce cunoștințele unui agent sunt mereu altele. Pe de altă parte, 
cunoașterea nu ar fi posibilă, deoarece s-ar ajunge la regresie la infinit13. Să presu-
punem că agentul are, la un moment dat, opinia p. Potrivit modelului clasic, opinia 
p reprezintă cunoaștere numai dacă este întemeiată. Pentru ca p să fie întemeiată, 
este nevoie de un temei care să fie condiție suficientă pentru p, să spunem q. Dar, 
întemeierea presupune cunoașterea temeiului, prin urmare, pentru ca opinia p să 
fie cunoaștere, agentul are nevoie de cunoașterea temeiului, respectiv, de opinia 
q. La rândul său, pentru a vorbi de cunoaștere, opinia q trebuie să fie întemeiată, 
având nevoie de un alt temei etc. Constatăm că, în cazul în care impunem justifi-
carea drept condiție necesară pentru cunoaștere, cădem în agnosticism14.

Relația propusă de modelul clasic între opinie și cunoaștere este afectată de 
paradoxul lui Gettier. Există raționamente corecte care, deși concluzia lor este 
adevărată, au premise false. Concluzia unui asemenea raționament trebuie să ge-
nereze cunoaștere, deoarece este adevărată și este întemeiată, fiind urmarea unui 
raționament corect. Prin urmare, conform modelului clasic, pot exista cunoștințe 
justificate prin fals, adică prin non-cunoștințe15.

Dacă acceptăm modelul clasic, nu putem da seama de toate fenomenele cog-
nitive. Conform modelului clasic, există numai două stări cognitive: cunoașterea 
și necunoașterea; agentul cognitiv poate, relativ la o propoziție, doar să cunoască 
sau să nu cunoască. În orice context, o propoziție, p, are o valoare determinată 
de adevăr, fiind adevărată sau falsă. Dacă p este falsă, suntem într-un caz de 
necunoaștere. Dacă p este adevărată, aceasta poate fi întemeiată sau nu. În prima 
situație, agentul cunoaște, în a doua, nu cunoaște.

Dacă limităm stările cognitive numai la cunoaștere și necunoaștere, nu putem 
explica insuccesul acțiunilor. În cazul necunoașterii, agentul rațional se abține de 
la întreprinderea unei acțiuni. În cazul cunoașterii, acțiunea întreprinsă trebuie să 
aibă succes, deoarece cunoașterea presupune adevărul. Pentru a da seama de po-
sibilitatea eșecului, trebuie admis că pot exista cunoștințe eronate, cu alte cuvinte, 
cunoștințe care nu privesc adevărul, de aceea, adevărul nu poate fi condiție 
13 Armstrong D. M., op. cit., p. 150.
14 Audi Robert, Belief, Justification and Knowledge, Wadsworth, Belmont, 1988, p. 102.
15 Chisholm Roderick M., op. cit., p. 91.
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necesară a cunoașterii.
Constatăm că modelul clasic al cunoașterii este afectat de paradoxuri și nu 

reușește să dea seama de relația dintre opinie și cunoaștere. Nu putem invoca 
adevărul și întemeierea drept condiții necesare ale cunoașterii. Pe de altă parte, 
odată ce adevărul nu poate fi o condiție necesară a cunoașterii, înseamnă că nu 
putem include cunoștințele între propoziții. Ipoteza propozițională sau lingvistică 
asupra cunoașterii se dovedește eronată. Orice model adecvat al cunoștințelor tre-
buie să distingă între cunoștințe și propoziții deși nu se poate respinge rolul jucat 
de propoziții în cunoaștere. Dacă admitem, cu privire la cunoștințe, că nu sunt 
propoziții, atunci acestea nu au valori de adevăr și, în acest fel, dificultățile pe care 
le întâmpină analiza clasică a cunoașterii ar putea fi evitate.

2. Analiza kantiană a cunoașterii

Un model al cunoașterii care evită ipoteza propozițională și neajunsurile ei 
îi aparține lui I. Kant. Modelul lui Kant argumentează pentru relația de contrari-
etate între opinie, credință și cunoaștere. Potrivit gânditorului de la Königsberg, 
a cunoaște înseamnă a analiza sau a adăuga conținut (sens) unor termeni cu aju-
torul judecăților sau propozițiilor. De această dată, cunoștințele nu sunt exprimate 
prin propoziții, ci prin termeni, care sunt purtătorii sensului. Cunoștințele sunt 
sensuri sau intensiuni pe care agentul le atribuie termenilor16. În acest fel, nefiind 
propoziții, cunoștințele nu au valori de adevăr și neajunsurile sau paradoxurile 
modelului clasic pot fi evitate. Propozițiile nu reprezintă cunoștințe, ci sunt mijlo-
ace de cunoaștere, mijloace prin care dobândim cunoștințe. De exemplu, printr-o 
propoziție precum „Toate corpurile sunt grele” dobândim cunoștințe despre cor-
puri prin adăugarea sensului termenului „greu” celui al termenului „corp”.

După raportul dintre subiect și predicat, propozițiile sunt analitice sau sin-
tetice17. În cazul propozițiilor analitice, predicatul are rolul de a analiza sensul 
subiectului și nu adaugă nimic la acesta. Bunăoară, propoziția analitică „Toate 
corpurile sunt întinse” nu adaugă sens termenului „corp”, deoarece întins este deja 
conținut în intensiunea acestuia18. Predicatul unei propoziții analitice nu adaugă 
nimic sensului subiectului, ci îi dezvăluie conținutul. În acest fel, cunoștința 
dobândită despre corpuri nu este un sens nou, fiind deja prezent în intensiunea 
termenului „corp”, fiind pus în evidență prin analiza sensului termenului „corp”.

Propozițiile sintetice au rolul de a adăuga sens (sau conținut) la sensul subi-
ectului. În urma unei asemenea propoziții, sensul subiectului este îmbogățit prin 
intermediul sensului termenului predicativ. De pildă, prin intermediul propoziției 
sintetice S = „Toate corpurile sunt grele”, la sensul termenului „corp” este adăugat 
sensul termenului „greu”19. Dacă nu ar fi vorba de adăugare, nu ar exista nici o 
diferență între propozițiile analitice și cele sintetice. De această dată, înainte de ac-
ceptarea propoziției S, sensul termenului „corp” nu conținea sensul greu, dar, după 
16 Boer Steven E., op. cit., p. 21.
17 Kant Immanuel, Critique of Pure Reason, MacMillan & Co, London, 1929, p. 48.
18 Idem.
19 Idem, p. 44.
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ce propoziția este acceptată, sensul predicatului se adaugă la acela al subiectului. 
Dacă sensul corp1 este sensul termenului „corp” înainte de propoziția S, iar corp2 
este sensul aceluiași termen după propoziția sintetică S, atunci: corp2 = corp1 + 
greu. Adăugând sens la sensul inițial al unui termen, propozițiile sintetice sunt mi-
jloace de cunoaștere deoarece dezvăluie sensul termenului rezultat prin acceptarea 
unei asemenea propoziții.

În general, cunoașterea se obține prin intermediul propozițiilor, analitice sau 
sintetice, analizând sensul unui termen posterior selectării propoziției. Prin select-
area unei propoziții, sensul termenului subiect este înfățișat drept conținând sensul 
termenului predicativ și, în acest fel, agentul cognitiv poate dobândi cunoaștere 
relativ la acel termen. Cunoștințele constau în sensuri ale termenilor.

Cunoașterea presupune anumite operații asupra propozițiilor20. Nu orice 
propoziție duce la cunoaștere. De pildă, dacă o propoziție ar fi considerată falsă, 
agentul nu ar reține vreo cunoștință. Un agent care ar presupune că este fals că 
„Toate corpurile sunt grele” nu va ajunge să adauge sensului corp sensul greu și nu 
va dobândi o cunoștință. De aceea, o condiție necesară pentru a utiliza o propoziție 
în cunoaștere este ca agentul să considere acea propoziție adevărată.

Chiar dacă agentul cognitiv îi atribuie unei propoziții valoarea adevărat, 
nu înseamnă că acea propoziție este adevărată. De aceea, pentru a ajunge la 
cunoaștere, atribuirea adevărului trebuie să fie întemeiată sau justificată21. Criteriul 
justificării este reprezentat de dispunerea de o propoziție, respectiv, o propoziție 
este justificată dacă poate fi utilizată cu succes în acțiunile agentului. Faptul că, 
pentru Kant, succesul este valoarea epistemică prioritară rezultă de acolo că el 
consideră matematica și fizica întemeiate tocmai deoarece au înregistrat succese. 
În schimb, asupra disciplinelor metafizice, cum sunt psihologia, cosmologia și teo-
logia, are îndoieli că ar fi justificate, deoarece acestea nu reușeau să progreseze.

Kant distinge două forme de întemeiere, obiectivă și subiectivă. Temeiul obi-
ectiv este același pentru toți. Dacă adevărul unei propoziții are un temei obiectiv, 
atunci acea propoziție este adevărată pentru oricine. În schimb, dacă atribuirea 
de adevăr se bazează pe un factor subiectiv, acea propoziție este adevărată numai 
relativ la un anumit agent. Pe de altă parte, temeiul obiectiv este suficient, pe când 
cel subiectiv este necesar. Dacă o propoziție este întemeiată obiectiv, atunci este 
și subiectiv deoarece, dacă este adevărată pentru toți, atunci este adevărată și pen-
tru un agent anume. Dacă o propoziție nu este justificată subiectiv, atunci nu este 
justificată nici obiectiv. Într-adevăr, dacă o propoziție este neîntemeiată pentru un 
agent, nu poate fi întemeiată pentru toți22.

Justificarea obiectivă pornește de la un temei care este același pentru toți 
agenții. Un asemenea rol este jucat de condițiile a priori ale experienței23. Deo-
arece orice agent cognitiv se caracterizează printr-o experiență proprie, prin anu-
mite date empirice, trebuie să existe factori care să facă experiența posibilă și 
20 Stevenson Leslie, „Opinion, Belief or Faith, and Knowledge”, Kantian Review, vol. 7, 2003, 
p. 74.
21 Vahid Hamid, op. cit., p. 160.
22 Kant Immanuel, op. cit., p. 612.
23 Idem, p. 616.



     125

tocmai acești factori conferă calitatea de agent cognitiv. Asemenea factori asigură 
succesul cunoașterii, în afara lor, cunoașterea nu ar fi posibilă. De aceea, justifi-
carea obiectivă are în vedere factorii a priori ai experienței. Deoarece acești factori 
sunt aceiași pentru toți, înseamnă că propozițiile întemeiate a priori sunt adevărate 
în chip necesar. Totodată, asemenea propoziții trebuie să fie universale.

Pe de altă parte, trebuie considerate ca întemeiate obiectiv și acele propoziții 
empirice care asigură succesul acțiunilor. De pildă, propoziția „În această cameră 
se află un scaun” este justificată obiectiv dacă agentul poate utiliza scaunul cu suc-
ces în diferite acțiuni ale sale. Dacă un agent poate dispune acțional de un lucru, 
înseamnă că orice agent ar putea acționa în același fel în condiții similare. De 
aceea, asemenea propoziții trebuie considerate justificate în mod obiectiv.

Dacă ținem seama de relațiile dintre formele de întemeiere, rezultă că, relativ 
la un agent, o propoziție, p, se poate afla în una dintre următoarele situații24: a) 
nu este întemeiată nici subiectiv nici obiectiv; b) este întemeiată subiectiv dar nu 
este întemeiată obiectiv; c) este întemeiată atât subiectiv cât și obiectiv. În primul 
caz25, agentul are o opinie cu privire la p, în al doilea, agentul26 are o credință 
privind p, iar în al treilea, agentul utilizează p pentru a cunoaște. Abia în această 
situație, agentul este îndreptățit să rețină cunoștința pusă în evidență prin interme-
diul propoziției.

Cu alte cuvinte, în cazul a), agentul, prin intermediul opiniei, poate considera 
o propoziție adevărată, dar fără nici un temei. Adevărul unei asemenea propoziții 
nu ar fi deloc sigur. În a doua situație, când intervine credința, adevărul propoziției 
respective poate fi justificat numai relativ la un anumit agent27. Numai în cazul 
întemeierii obiective, putem vorbi de cunoaștere, adică o propoziție cunoscută 
ca adevărată este adevărată pentru oricine, fiind întemeiată obiectiv. De pildă, 
propoziția „7 + 5 = 12” este întemeiată a priori, fiind adevărată în mod necesar, 
pentru orice agent cognitiv28.

Kant opune opinia sau credința29 cunoașterii. El consideră că în zadar agentul 
are o opinie sau crede că o propoziție este adevărată deoarece, într-un aseme-
nea caz, nu există temei suficient pentru ca acea propoziție să fie adevărată în 
realitate30. Numai dacă o propoziție este adevărată obiectiv poate servi ca instru-
ment cognitiv. De aceea, în urma opiniei sau credinței, agentul nu este îndreptățit 
să atribuie unui termen sensul rezultat în urma acceptării unei propoziții, nu este 
îndreptățit să cunoască31.

Opinia nu este un instrument cognitiv deoarece nu are temei32. Agentul poate 
considera o propoziție adevărată întâmplător, dar nu există nici o rațiune pentru 
24 Stevenson Leslie, op. cit., p. 77.
25 Kant Immanuel, op. cit., p. 646.
26 Idem, p. 647.
27 Idem, p. 436.
28 Idem, p. 647.
29 Stevenson Leslie, op. cit., p. 72.
30 Howing Thomas, „Kant on Opinion, Belief and Knowledge”, The Highest Good in Kant’s 
Philosophy, De Gruyter, Berlin, 2016,  p. 201.
31 Stevenson Leslie, op. cit., p. 72.
32 Howing Thomas, op. cit.,  p. 202.
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ca propoziția să fie adevărată. În cazul credinței, temeiul este subiectiv, agen-
tul ar putea avea motivele sale să creadă că o propoziție este adevărată, însă de 
aici nu rezultă că propoziția respectivă ar fi adevărată pentru oricine. De aceea, 
cunoașterea presupune prezența unui temei obiectiv, când agentul ar fi îndreptățit 
să accepte propoziția și să analizeze sensul subiectului propoziției prin sensul ter-
menului predicativ.

Modelul kantian al cunoașterii a fost supus mai multor obiecții, dintre care ne 
oprim la două. Dacă ar fi să urmăm viziunea lui Kant, cunoașterea ar fi imposibilă, 
fiind în fața unei perspective agnostice. Orice act de cunoaștere presupune o relație 
între cel care cunoaște sau agentul cognitiv, obiectul cunoscut și cunoștința cu 
privire la acesta. Modelul lui Kant nu lămurește problema obiectului, nu răspunde 
la întrebarea ce anume cunoaștem? În cadrul acestui model, cunoștințele rămân 
fără suport.

Am văzut că, pentru Kant, cunoașterea reprezintă operația de atribuire sau 
adăugare a unui sens la sensul subiectului unei propoziții, care este un termen. 
Înțelesul unui termen constă în sensul sau în intensiunea sa. Dar sensul nu este 
un obiect, ci reprezintă parametrul subiectiv al termenilor. Kant are dreptate că 
nu putem analiza decât sensuri sau că operațiile lingvistice privesc întotdeauna 
sensuri, dar dacă ne oprim la sensuri nu ajungem să cunoaștem obiecte, nu există 
obiectul cunoașterii. Chiar dacă ar exista obiecte, acestea ar rămâne necunoscute 
sau imposibil de cunoscut. Această situație este recunoscută de Kant, când ajunge 
la concluzia că în interiorul modelului său trebuie să admită ipoteza lucrului-în-
sine, adică, existența obiectelor care nu pot fi cunoscute33. Dar, dacă obiectele nu 
pot fi cunoscute, înseamnă că nimic nu poate fi cunoscut, deoarece, așa cum am 
văzut, cunoașterea este despre obiecte. Prin urmare, Kant cade în agnosticism34.

De exemplu, prin intermediul propoziției „Toate corpurile sunt întinse” nu 
dobândim cunoaștere oricât de întemeiată ar fi o asemenea propoziție, deoarece 
obiectul cunoașterii nu există. Printr-o asemenea propoziție analizăm sensul ter-
menului „corp”, acceptând propoziția ca adevărată, considerăm că o componentă 
a sensului corp este sensul întins. Cu toate acestea, nu există nici un obiect pe care 
să îl cunosc în acest mod. Expresia „corp” este un termen și nu are ca înțeles un 
obiect, nu există obiectul corp. Prin urmare, nu există obiectul cunoașterii. Între-
barea „Despre ce anume știu că este întins?” rămâne fără răspuns. Extensiunea 
termenului „corp” este clasa corpurilor. Pe de o parte, înțelesul unui termen nu 
constă în clasa sa, iar pe de altă parte, ar fi absurd să spunem despre o clasă că ar fi 
întinsă. În orice caz, propoziția respectivă nu presupune așa ceva.

A doua obiecție pe care o invocăm împotriva modelului cunoașterii la Kant 
este că nu pot exista propoziții sintetice. Am văzut că propozițiile sintetice sunt uti-
lizate pentru a adăuga sens unui termen. Prin acceptarea unei asemenea propoziții, 
sensul termenului subiect este îmbogățit adăugându-i sensul termenului predicativ. 
Nu se poate argumenta că îmbogățirea sensului subiectului unei propoziții sin-
tetice ar avea loc doar virtual, deoarece, în acest caz, care ar fi deosebirea față

33 Kant Immanuel, op. cit., p. 271.
34 Macintosh Douglas Clyde, The Problem of Knowledge, Routledge, London, 2015, p. 17.
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de propozițiile analitice? De aceea, Kant presupune că acceptarea unei propoziții 
sintetice duce la modificarea reală a sensului termenului subiect.

Dacă am putea utiliza propozițiile pentru a adăuga sens atunci, prin interme-
diul propozițiilor respective, am putea schimba lumea, iar limbajul ar dobândi o 
funcție magică. Ar fi suficient să rostim sau doar să acceptăm o propoziție sintetică 
și lucrurile din jurul nostru ar dobândi noi calități. De pildă, dacă propoziția S 
de mai sus, „Toate corpurile sunt grele”, ar fi sintetică, ar însemna că, înainte ca 
această propoziție să fie acceptată de cineva, corpurile nu ar fi grele și tocmai 
în urma propoziției acestea ar deveni grele. În cazul în care corpurile ar fi grele 
indiferent de acceptarea propoziției S, ar însemna că, prin intermediul propoziției 
respective, nu facem decât să analizăm sensul subiectului, adică, propoziția S ar 
fi analitică.

Astfel, printr-o propoziție putem doar să analizăm sensul unei expresii, nu îl 
putem îmbogăți. Propozițiile presupun operații virtuale asupra sensului, nu sunt 
operații reale. Dacă ar fi vorba de o operație reală, cum ar fi compunerea a două 
sensuri atunci, în urma acelei operații, ar rezulta un alt termen, nu o propoziție, 
deoarece propozițiile nu au ca înțeles sensuri. De pildă, dacă am dori să adăugăm 
sensul termenului „grele” la sensul termenului „corpuri”, am putea compune acești 
termeni, ajungând la expresia „corpuri grele”, care nu este propoziție, ci termen, 
nu are valoare de adevăr.

Am văzut că, potrivit lui Kant, opinia sau credința și cunoașterea sunt opuse. 
Când agentul cunoaște, nu este vorba de opinie sau credință, iar dacă agentul are o 
opinie sau crede în adevărul unei propoziții atunci el nu cunoaște. Probabil, Kant 
pune în opoziție cunoașterea și opinia sau credința deoarece dorește să distingă 
diferite situații doxastice sau cognitive în care se poate afla agentul35. Nu putem 
confunda cunoașterea certă, apodictică, privind numerele oferită de aritmetică sau 
privind figurile geometrice cu opiniile nesigure ale psihologiei. De asemenea, pot 
fi situații în care acțiunile agentului să pornească de la credințe fără o întemeiere 
rațională și, cu toate acestea, să aibă succes etc.

După cum am văzut, Kant ocolește dificultățile modelului clasic al cunoașterii 
diferențiind între stările doxastice și cele epistemice. Dar, criteriul care separă 
cunoașterea de opinie este întemeierea. Opinia nu este întemeiată, pe când, 
cunoașterea este întemeiată. Dacă adoptăm perspectiva kantiană și considerăm 
întemeierea drept o condiție necesară pentru cunoaștere, ajungem la paradoxurile 
amintite ale modelului clasic. De aceea, modelul kantian al cunoașterii nu suportă 
evoluția. În epistemologia kantiană o disciplină este întemeiată sau nu, fără a avea 
posibilitatea să devină întemeiată; de aceea, unele discipline oferă cunoaștere, 
iar altele nu. Mai mult, Kant cade sub obiecția că nici agentul cognitiv nu poate 
evolua. Din punctul lui de vedere, agentul este înzestrat de la bun început cu toate 
capacitățile cognitive, adultul nu se deosebește de copil din această perspectivă. 
Epistemologia statică a lui Kant nu depășește, din acest punct de vedere, perspec-
tiva lui Hume, deși își propune acest lucru. Kant vine în opoziție față de Comte sau 
Kuhn care constată tocmai capacitatea disciplinelor de a evolua, prin prisma legii 

35 Stevenson Leslie, op. cit., p. 73.
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celor trei stadii a lui Comte sau a legii celor două stadii a lui Kuhn.
Distincția lui Kant între cunoaștere și opinie sau credință este artificială. Opi-

niile diferă între ele prin intensitate, formând un continuum. Nu putem introduce o 
distincție calitativă între opiniile salbe și cele puternice deoarece toate constau în 
aceeași operație, de a atribui o valoare de adevăr unei propoziții. Dacă avem în ve-
dere un anumit context, relația dintre mulțimea propozițiilor și mulțimea valorilor 
de adevăr este o funcție, fiecărei propoziții îi corespunde o valoare de adevăr și 
numai una. Prin opinie înțelegem tocmai tentativa de a determina valorile acestei 
funcții pentru o propoziție dată.

Kant recunoaște că avem de-a face cu moduri de a valoriza sau evalua 
propozițiile relativ la valorile de adevăr, dar distinge între diferite strategii de a 
justifica asemenea valorizări. Totuși, opiniile trebuie separate de justificarea lor 
deoarece reprezintă operații diferite. Pentru a vorbi de justificarea unei opinii, mai 
întâi trebuie să existe opinia. Pentru a vedea dacă o operație, cum este aceea a 
opiniei, este corectă, mai întâi acea operație trebuie efectuată sau cel puțin trebuie 
presupusă efectuată. Prin urmare, nu putem utiliza justificarea drept criteriu pentru 
a distinge între diferite tipuri de opinii. Putem să utilizăm un asemenea criteriu, 
dar prin intermediul său nu putem distinge între opinii, ci între opinii justificate. 
Pentru acestea ne putem întreba dacă temeiul justificării este unul subiectiv sau 
obiectiv. Rămâne, totuși, problema dacă am putea susține că o formă de justificare 
este superioară alteia, ajungând la întrebarea care justificări sunt justificate?

Pe lângă calitate, când distingem între opinii pozitive, negative și indiferente, 
opiniile se deosebesc după intensitate, așa cum am văzut. Agentul poate avea 
credințe slabe în legătură cu adevărul unei propoziții și credințe puternice legat 
de adevărul altei propoziții. De pildă, dacă un agent crede p și, totodată, crede că 
p este supraalternă față de q, atunci el este îndreptățit să creadă q cu mai mare in-
tensitate decât p. Acest fapt se întâmplă deoarece domeniul de adevăr al condiției 
necesare include domeniul condiției suficiente. Desigur, datorită libertății opini-
ilor, agentul, chiar în asemenea circumstanțe, ar putea să respingă q, când sistemul 
său de opinii ar fi inconsistent.

Intensitatea opiniilor nu poate crește nedefinit, ci trebuie să existe un nivel 
maxim al acesteia. Dacă nu ar fi așa, ar însemna că orice propoziție ar trebui să 
aibă consecințe a căror domeniu de adevăr să fie din ce în ce mai extins. Însă, 
există propoziții al căror domeniu de adevăr este maxim, numite tautologii. Aces-
tea sunt adevărate în orice context, așa încât, ele nu au consecințe care să aibă un 
domeniu mai larg, consecințele lor sunt, de asemenea, tautologii. Prin urmare, 
agentul este îndreptățit să acorde cea mai mare încredere tautologiilor, neexistând 
posibilitatea unui grad de încredere mai ridicat.

De bună seamă, asta nu înseamnă că agenții au încredere întotdeauna în tau-
tologii, cum reiese și din paradoxul studentei. O studentă crede că profesorul său 
este necăsătorit, dar nu crede că este burlac. Una dintre explicațiile posibile ale 
acestui paradox este că studenta nu crede că orice bărbat necăsătorit este burlac, 
adică, studenta respinge o tautologie.

În acest fel, trebuie să admitem existența unui grad maxim al opiniilor, 
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reprezentat de certitudini. Prin certitudine cu privire la p înțelegem opinia că p 
este adevărată și nu poate fi falsă, agentul nu acceptă sau nu ia în considerare posi-
bilitatea ca p să fie falsă. Cu alte cuvinte, agentul are certitudinea că p atunci când 
consideră că propoziția p este adevărată cu necesitate. Prin urmare, agentul este 
îndreptățit să aibă certitudini nu numai cu privire la tautologii, ci cu privire la orice 
propoziție necesară. De pildă, dacă la un moment dat, o propoziție este adevărată, 
agentul poate fi sigur cu privire la adevărul oricărei consecințe a acelei propoziții 
deoarece, oricum va evolua lumea, consecințele unei propoziții adevărate vor fi 
adevărate. Constatăm că, chiar dacă suntem îndreptățiți să deosebim opiniile după 
intensitate, nu există nici un motiv pentru a le separa în categorii opuse, așa cum 
consideră Kant.

3. Rolul opiniei în cunoaștere

Am ajuns la rezultatul că nu se poate argumenta opoziția dintre opinii sau 
credințe și cunoaștere, ci trebuie să admitem că opiniile sunt condiții necesare ale 
cunoașterii și invers, cunoașterea este o condiție suficientă a opiniei. De aceea, 
putem considera cunoștințele drept un termen explicativ al opiniilor, în anu-
mite circumstanțe. Dacă ne întrebăm de ce agentul are o anumită opinie, putem 
răspunde invocând unele cunoștințe ale acestuia.

De exemplu, să spunem că agentul X crede că Pământul este plat, iar agentul 
Y crede că Pământul este rotund. Dacă presupunem că, pentru cei doi, cuvintele au 
același înțeles și că Pământul este într-un sigur fel, respectiv, nu este atât plat cât 
și rotund, singura posibilitate de a explica diferența dintre cele două opinii este să 
invocăm cunoștințele pe care cei doi agenți le au despre Pământ. Primul crede că 
Pământul este plat deoarece știe că Pământul este plat, iar celălalt știe că Pământul 
este rotund.

Odată ce, a cunoaște este condiție suficientă pentru a crede, înseamnă că opi-
niile sau credințele sunt condiții necesare pentru a cunoaște. Un agent nu poate 
cunoaște p dacă nu crede p, în absența credinței nu există cunoaștere. Ar fi absurd 
ca un agent să spună „Știu că Luna este satelitul Pământului dar nu cred deloc că 
Luna este satelitul Pământului”. De aceea, modelul clasic al cunoașterii are drep-
tate când consideră opiniile necesare pentru a cunoaște, spre deosebire de Kant 
care le opune cunoașterii.

Dacă opiniile sunt condiții necesare pentru cunoaștere apare problema dacă 
ele sunt și condiții suficiente. De această dată, ar trebui ca, dacă un agent crede p să 
știe p și reciproc. Dacă opiniile nu sunt suficiente pentru cunoaștere, ar trebui ca o 
credință să fie cunoaștere numai în anumite condiții. Pentru a stabili dacă opiniile 
sunt suficiente sau nu pentru a cunoaște este nevoie să cercetăm condițiile în care 
cineva cunoaște. Dacă orice opinie satisface aceste condiții atunci orice opinie este 
cunoaștere și, în acest caz, relația de suficiență este dovedită. Dacă numai unele 
opinii satisfac condițiile respective atunci opiniile, deși sunt condiții necesare pen-
tru cunoaștere, nu sunt suficiente.

Într-un act de cunoaștere deosebim agentul sau subiectul cognitiv, obiectul 
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cunoscut și cunoștința36. Agentul cunoaște ceva despre un obiect dacă îi pune în 
corespondență o cunoștință. În vreme ce obiectul cunoașterii trebuie să fie obiec-
tiv, altfel nu ar fi un obiect, cunoștințele sunt subiective, altfel nu ar putea fi puse 
pe seama unui obiect de către agentul cognitiv. Prin urmare, obiectele cunoașterii 
sunt obiecte, în vreme ce cunoștințele sunt sensuri sau intensiuni37.

Toate elementele actului cunoașterii sunt necesare. Nu putem vorbi de 
cunoaștere în absența unui agent care să cunoască. De asemenea, dacă n-ar exista 
un obiect al cunoașterii, nu ar fi clar ce anume este cunoscut. În sfârșit, cunoașterea 
este imposibilă în absența unor cunoștințe.

Am obținut că agentul cunoaște atunci când asociază sau atribuie un sens, 
adică o proprietate, unui obiect38. De exemplu, agentul știe că Pământul este plat 
dacă atribuie obiectului Pământ proprietatea de a fi plat. În acest caz, Pământul 
este obiectul cunoașterii, în vreme ce proprietatea plat este cunoștința. Atribuirea 
unui sens este același lucru cu analiza unui sens39. De pildă, dacă atribuim stele-
lor proprietatea strălucitor înseamnă că analizăm sensul termenului „stea” presu-
punând că una dintre componentele acestuia este strălucitor.

Sensurile expresiilor sunt analizate prin intermediul propozițiilor. De aceea, 
propozițiile sunt instrumente ale cunoașterii. Propozițiile nu sunt cunoștințe, ci 
sunt mijloace prin care ajungem la cunoștințe. Printr-o propoziție de forma „S este 
P” presupunem că sensul expresiei P este parte a sensului expresiei S; utilizăm 
propozițiile pentru a analiza sensul subiectului prin intermediul sensului termenu-
lui predicativ.

Pentru ca o propoziție să își îndeplinească funcția analitică, trebuie să fie 
presupusă adevărată. Cu alte cuvinte, agentul acceptă analiza sensului întreprinsă 
printr-o propoziție numai dacă are o opinie pozitivă relativ la propoziția respectivă. 
De pildă, pentru ca agentul să atribuie sensul patrulater termenului „romb”, acesta 
acceptă propoziția „Toate romburile sunt patrulatere”. Dacă agentul ar respinge-o, 
atunci analiza sensului romb prin sensul patrulater nu ar avea loc.

Prin urmare, pentru a cunoaște, avem nevoie de analiza sensului unor expresii. 
Sensul este analizat prin propoziții. Pentru ca analiza efectuată printr-o propoziție 
să fie acceptată, acea propoziție trebuie să fie considerată adevărată, respectiv, 
agentul trebuie să aibă o opinie pozitivă relativ la ea. Am obținut că opiniile sunt 
condiții necesare pentru a cunoaște, respectiv, cel puțin unele opinii generează 
cunoaștere.

Mai rămâne să vedem ce fel de propoziții trebuie să conțină domeniul opi-
niilor generatoare de cunoaștere. Asemenea propoziții, pe care le numim cogni-
tive, trebuie să existe; dacă nu ar exista, atunci nu ar exista cunoaștere, deoarece 
opiniile reprezintă relaționări față de propoziții. Pentru a circumscrie categoria 
propozițiilor cognitive, trebuie să ținem seama că agentul cunoaște numai dacă 
obiectul cunoașterii și cunoștința sunt determinate. Dacă una dintre acestea ar fi 
36 Wood Ledger, op. cit., p. 9.
37 Zinovev A. A., Foundations of the Logical Theory of Scientific Knowledge, D. Reidel, Dor-
drecht, 1973, p. 109.
38 Boer Steven E., op. cit., p. 65.
39 Lehrer Keith, op. cit., p. 5.
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nedeterminate atunci ar fi vorba de necunoaștere, iar dacă determinarea lor ar avea 
loc într-un anume grad, atunci agentul s-ar afla într-o stare în care cunoașterea și 
necunoașterea s-ar împleti.

De pildă, să spunem că agentul X crede că are loc f, dar nu reușește să de-
termine obiectul căruia i se asociază f. În acest caz, nu putem spune că agentul 
respectiv cunoaște. Bunăoară, detectivul care crede că a avut loc o crimă, dar nu 
poate identifica autorul, nu ajunge să cunoască, ci avem de-a face cu o credință 
care nu generează cunoaștere, deoarece obiectul cunoașterii rămâne nedeterminat.

Altă formă de necunoaștere apare atunci când agentul cognitiv are în vedere 
un obiect, dar nu reușește să îi atribuie un sens dintr-o anumită scală. Să spunem că 
detectivul îl investighează pe a dar nu reușește să determine dacă a comis o crimă 
sau nu. Nici acum nu putem spune că detectivul îl cunoaște pe a cu privire la sensul 
respectiv, deoarece cunoștința rămâne nedeterminată. În primul caz, detectivul nu 
știe cine a comis crima, în al doilea, nu știe ce a făptuit un anume individ.

S-ar putea ca detectivul să reducă lista suspecților la a, b și c, când ar spune 
„a, b sau c este autorul crimei”. Aici avem de-a face cu o situație în care detectivul 
cunoaște ceva privind crima sau autorul ei, dar cunoașterea nu este deplină, ci 
rămâne un anumit grad de necunoaștere pe care nu reușește să îl elimine sau să îl 
reducă.

O condiție necesară satisfăcută de propozițiile cognitive o reprezintă referința. 
O propoziție este cognitivă numai dacă are referință, altfel nu putem identifica 
vreun obiect al cunoașterii. Bunăoară, chiar dacă agentul crede că „Elefanții roz 
sunt mai jucăuși decât elefanții galbeni” nu înseamnă că ar cunoaște ceva despre 
elefanții roz deoarece nu există asemenea elefanți. Chiar dacă, prin acceptarea 
propoziției respective, agentul analizează sensul expresiei „elefanți roz” prin sen-
sul mai jucăuși decât elefanții galbeni, nu atribuie sensul analizat vreunui obiect; 
nu există vreun obiect care să aibă o asemenea proprietate, așa încât nu suntem 
într-o situație de cunoaștere. Credința într-o propoziție fără referință nu generează 
cunoaștere deoarece sensul termenului analizat nu este transferat unui obiect.

Dintre propozițiile cognitive trebuie excluse propozițiile particulare. Aces-
tea lasă sensul sau cunoștința nedeterminată. De pildă, nu putem folosi credința 
că „Unii astronauți sunt ruși” pentru a cunoaște cum sunt astronauții deoarece o 
asemenea propoziție lasă deschisă posibilitatea ca un astronaut atât să fie rus cât și 
să nu fie, nu reduce necunoașterea. Singurul avantaj cognitiv oferit de o asemenea 
propoziție este că nu exclude posibilitatea ca un astronaut anume să fie rus. Dacă 
lăsăm la o parte propozițiile particulare, înseamnă că propozițiile cognitive sunt 
singulare sau universale, sub condiția de a avea referință.

Propozițiile singulare pot fi indicative, descripționale sau nominale. În ca-
zul unei propoziții indicative, se indică spre un obiect: „Acest obiect este f”, 
unde expresia „acest obiect” poate fi însoțită de un gest prin care să se selecteze 
un anumit obiect. Propozițiile descripționale au sintaxa „dd este f”, unde „dd” 
este o descripție definită. De pildă, din această categorie face parte propoziția 
„Președintele României din anul 2008 a fost marinar”. Subiectul unei propoziții 
nominale este un nume: „a este f”, de pildă, „Traian Băsescu a fost marinar”.
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Propozițiile singulare indicative satisfac condițiile pentru a fi propoziții cog-
nitive, atâta vreme cât obiectul la care se referă este accesibil în momentul referirii. 
Cu ajutorul lor, agentul poate transfera inclusiv o intensiune trăită la un moment 
dat unui obiect prezent. Dacă agentul crede că „Acest obiect este roșu”, având ac-
ces la obiectul respectiv, atunci el cunoaște, deoarece obiectul cunoașterii există și 
este determinat. Obiectele trebuie să existe, altfel ar fi încălcate principiile logicii. 
De bună seamă, nu este exclus ca agentul să se înșele și să atribuie eronat sensul 
trăit unui anume obiect, dar, chiar în aceste circumstanțe, avem de-a face cu o 
propoziție cognitivă, însă credința privind adevărul ei este incorectă.

Propozițiile singulare nominale sunt, de asemenea, cognitive. Rolul unui 
nume este de a exprima sau surprinde un obiect în orice context. De pildă, 
propoziția „România este regat” era adevărată în 1938, iar propoziția „România 
nu este regat” este adevărată în 2022. Cu toate acestea, numele „România” are 
același denotat, atât în 1938, cât și în 2022, deși caracteristicile României, adică, 
sensul numelui, s-au schimbat între timp. În acest fel, numele este un designator 
rigid. Datorită acestui fapt, prin intermediul propozițiilor nominale, putem atribui 
sens unui nume atât în prezent, cât și în trecut sau viitor. De pildă, prin propoziția 
„Traian Băsescu a fost marinar” atribuim numelui „Traian Băsescu” sensul mari-
nar în trecut. Totodată, sensul unui nume constă în proprietățile denotatului acelui 
nume; analizând sensul numelui atribuim proprietăți sau analizăm proprietățile 
obiectului denotat sau cunoaștem ceva cu privire la acel obiect. Dacă credem 
propoziția „Traian Băsescu a fost marinar” dobândim o cunoștință despre Traian 
Băsescu.

Cu ajutorul propozițiilor nominale putem cunoaște obiecte care nu sunt 
prezente sau la care nu am avut acces niciodată. De pildă, cineva care nu a văzut 
niciodată muntele Kilimanjaro poate ști ceva despre acest munte dacă acceptă o 
propoziție precum „Kilimanjaro este un munte care are vârful acoperit cu zăpadă”. 
În cazul în care credința sa este corectă, atunci Kilimanjaro trebuie să existe deo-
arece, dacă există vreun munte, atunci există toți munții. Odată ce Kilimanjaro 
există, agentul îi poate atribui proprietăți, ajungând la cunoaștere.

Să spunem că un agent crede că „Moș Crăciun are barba albă”. Aparent, acel 
agent dobândește o cunoștință despre Moș Crăciun. Aici poate fi aplicat același 
raționament ca mai sus; deoarece există măcar o persoană care are barba albă 
trebuie să existe toți cei care au barba albă, prin urmare, trebuie să existe și Moș 
Crăciun, respectiv, avem de-a face cu o propoziție nominală. Numai că, în acest 
caz, credința este incorectă și, de fapt, propoziția „Moș Crăciun are barba albă” este 
falsă, deoarece, odată ce există măcar o persoană care are barba albă, înseamnă că 
nu se poate ca vreun non-existent să aibă barbă albă. De această dată, incorectitu-
dinea opiniei duce la necunoaștere și nu la cunoaștere eronată. Distincția între cele 
două situații este dată de referința propoziției-domeniu. Dacă aceasta are referință, 
opinia incorectă generează cunoaștere eronată.

Adevărul poate fi salvat dacă interpretăm expresia „Moș Crăciun” drept 
termen și nu drept nume. Termenii nu au ca înțeles un obiect, ci un sens. Prin 
propoziția respectivă analizăm sensul unui termen, nu al unui nume. De aceea, nu 
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putem transfera sensul analizat vreunui obiect, nu ajungem să cunoaștem deoarece 
nu există obiectul cunoașterii. Prin urmare, fie credința că „Moș Crăciun are barba 
albă” este incorectă, fie acceptăm că „Moș Crăciun” nu este nume, ci termen, când 
sensul acestuia poate fi analizat prin „are barbă albă”, dar nu este vorba de un act 
cognitiv. Am putea folosi o asemenea analiză pentru a ajunge la cunoaștere când 
spunem că „a are barba ca Moș Crăciun”, de această dată, „a” fiind un nume.

Dacă termenul predicativ dintr-o propoziție nominală are intensiunea 
irealizabilă, nu se obține cunoaștere deoarece, neputând exista vreun obiect care 
să satisfacă o asemenea intensiune, aceasta nu poate fi atribuită denotatului subi-
ectului. De pildă, prin propoziția „Gheorghe Hagi este regele fotbalului românesc” 
nu cunoaștem nimic despre Gheorghe Hagi dacă interpretăm literal termenul „rege 
al fotbalului”, deoarece fotbalul nu are regi. Sub interpretarea literală, o asemenea 
propoziție este falsă și credința este incorectă. În schimb, dacă termenul respec-
tiv este interpretat metaforic, atunci adevărul propoziției este salvat și dobândim 
cunoaștere.

Descripțiile sunt termeni care au clasa constantă și diferită de clasa universală 
și clasa vidă. De aceea, descripțiile pot fi utilizate atât pentru a exprima un sens, cât 
și pentru a exprima o clasă. De pildă, „președintele României” nu este o descripție 
deoarece clasa sa nu este constantă. În schimb, termenul „președintele României 
din anul 2008” are oricând aceeași clasă, alcătuită din Traian Băsescu, prin ur-
mare, avem de-a face cu o descripție. Mai mult, deoarece clasa sa este elementară, 
înseamnă că este vorba de o descripție definită. În schimb, termeni precum „cerc 
pătrat” ori „om sau non-om” nu sunt descripții, chiar dacă au clasa constantă. De 
asemenea, „actualul rege al Franței” nu este descripție deoarece nu poate fi utilizat 
pentru a exprima o clasă40.

Propozițiile singulare descripționale au ca subiect o descripție definită folosită 
extensional. Referința unei asemenea propoziții conține un singur obiect. De pildă, 
„Președintele României din anul 2008 a fost marinar” este o propoziție din această 
categorie. Propozițiile singulare descripționale nu sunt cognitive deoarece, chiar 
dacă se referă la un singur obiect, acesta nu este determinat. Prin intermediul lor, 
analizăm sensul descripției definite dar nu putem transfera acest sens vreunui obi-
ect până nu știm ce obiect satisface acea descripție. De pildă, pentru a ști cine a fost 
marinar, ar trebui să știm cine a fost președinte al României în 2008, chiar dacă 
știm că este unic și existent. De aceea, propozițiile descripționale trebuie comple-
tate cu o premisă suplimentară, cum ar fi o propoziție nominală sau una indicativă, 
pentru a obține cunoștințe: „Președintele României din anul 2008 a fost marinar; 
Traian Băsescu a fost președintele României din anul 2008/*Traian Băsescu a fost 
marinar” sau „Președintele României din anul 2008 a fost marinar; Acest ins a fost 
președintele României din anul 2008/*Acest ins a fost marinar”

La fel se întâmplă în cazul paradoxului Waverley, unde regele George al IV-
lea nu știa că Walter Scott este autorul romanului Waverley. De aceea, chiar dacă 
regele știa că Walter Scott este scoțian, el nu știa că autorul romanului Waverley 
este scoțian.

40 Zinovev A. A., op. cit., p. 167.
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Spre deosebire de propozițiile particulare, propozițiile universale sunt folosite 
pentru a analiza sensul termenului subiect prin intermediul termenului predicativ. 
De pildă, printr-o propoziție de forma „Toți S sunt P” presupunem că sensul ter-
menului S conține sensul termenului P. Cu toate acestea, propozițiile universale 
nu sunt cognitive deoarece termenii nu au ca înțeles obiecte, ci sensuri. De aceea, 
nu există vreun obiect căruia să-i atribuim sensul analizat printr-o propoziție 
universală.

De pildă, prin acceptarea propoziției universale „Toate romburile sunt patru-
latere” analizăm sensul termenului „romb” prin sensul termenului „patrulater”. 
Dacă un agent crede în adevărul acestei propoziții, va atribui termenului „romb” 
sensul patrulater. Nu putem spune că agentul dobândește o cunoștință deoarece 
sensul respectiv nu poate fi transferat unui obiect, pentru că nu există vreun obi-
ect romb. Termenului romb îi corespunde, ca extensiune, clasa obiectelor care au 
formă rombică, dar, pe de o parte, ar fi absurd să spunem despre o clasă că este 
patrulateră, iar pe de alta, înțelesul termenului „romb” constă în sensul său, nu în 
clasa care îi este asociată.

S-ar putea argumenta în favoarea includerii propozițiilor universale între cog-
nitive prin aceea că o propoziție universală poate fi analizată printr-o conjuncție 
de propoziții cognitive, ori, conjugând propoziții cognitive obținem o propoziție 
cognitivă. Într-adevăr, propoziția (x)fx poate fi dezvoltată astfel: fa1 & fa2 & … 
& fan unde fiecare dintre propozițiile „fai” sunt cognitive. Numai că, o propoziție 
universală este analizată printr-o infinitate de propoziții cognitive, așa cum reiese 
din echivalența (x)fx = „Orice obiect este f”, iar obiectele sunt nelimitat de multe. 
Nimeni nu ar putea parcurge lista infinită a propozițiilor cognitive în care se lasă 
analizată o universală, de aceea nu putem vorbi de cunoaștere în acest caz, ar fi 
nevoie de o durată infinită pentru a ajunge la cunoaștere.

La fel, trecerea de la opinia că „Toți S sunt P” la aceea că „Unii S nu sunt P” nu 
are loc prin acceptarea unei universale, ci printr-o propoziție cognitivă, cum ar fi, „a 
care este S nu este P”. Schimbarea unei opinii de la o propoziție particulară „Unii 
S sunt P” la universala „Toți S sunt P” nu poate avea loc printr-o cunoștință. Oricât 
s-ar extinde cunoașterea, nu poate susține o asemenea modificare a credințelor. În 
schimb, poate avea loc prin analiza sensului lui S. Cunoașterea nu susține credința 
într-o propoziție universală, decât în anumite cazuri, de pildă, acolo unde pot fi 
trecute în revistă toate cazurile relevante. De exemplu, putem observa toate plan-
etele situate dincoace de centura de asteroizi și să ajungem la credința că „Toate 
planetele situate între Soare și centura de asteroizi sunt stâncoase”, cu mențiunea 
că termenul „planetele situate între Soare și centura de asteroizi” trebuie înțeles 
ca o descripție, având în vedere momentul prezent, deoarece nimic nu împiedică 
să apară o planetă gazoasă în viitor sau să fie existat în trecut dincoace de centura 
de asteroizi. O asemenea propoziție poate fi analizată printr-o conjuncție finită de 
propoziții cognitive fiind, la rândul ei, cognitivă.

Faptul că propozițiile universale nu generează cunoaștere se vede de acolo 
că, pe baza lor, nu putem acționa. Bunăoară, credința că „Aria oricărui pătrat este 
egală cu pătratul laturii acestuia” nu ne-ar ajuta în stabilirea ariei pătratului decât 
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dacă am ști că suprafața unui obiect anume are formă pătrată. Abia în urma unei 
cunoștințe de acest fel, credința în propoziția universală respectivă ar deveni utilă 
în orientarea acțiunilor.

Propozițiile universale pot fi utilizate pentru a ajunge la cunoștințe noi prin 
intermediul raționamentelor cognitive. Dacă agentul crede că un obiect satisface 
sensul analizat de către o propoziție universală, este justificat să creadă că acel 
obiect satisface și sensul analizant. De pildă, dacă un agent acceptă cu privire la 
obiectul a că are formă rombică, atunci acceptarea propoziției „Forma obiectului 
a este patrulateră” este justificată, conform raționamentului: „Toate romburile sunt 
patrulatere; a are formă rombică/*a are formă patrulateră”. Deși nu sunt propoziții 
cognitive, propozițiile universale joacă un rol important ca instrumente în procesul 
de cunoaștere, servind ca premise majore în raționamente cognitive, explicative, 
predictive sau practice.

Am ajuns la concluzia că dobândim cunoștințe atunci când avem o opin-
ie pozitivă cu privire la o propoziție cognitivă, iar propozițiile cognitive sunt 
propoziții singulare indicative sau nominale. Datorită faptului că adevărul sau 
întemeierea41 nu sunt condiții necesare pentru cunoaștere, putem explica, în acest 
mod, toate fenomenele cognitive, inclusiv eroarea și necunoașterea.
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