
Existen a “propozi iilor de bazăț ț ”

în întemeirea cunoa teriiș
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În această lucrare îmi propun să analizez textul lui A.J.Ayer,  Propozi ii de bazăț 1 i să formulezș  

câteva obiec ii referitoare la teza acestuia, conform căreia cunoa terea obiectivă despre fapte poate fiț ș  

întemeiată prin raportare la date senzoriale. 

În primul rând, Ayer face în textul său o distinc ie între ț enun uri despre obiecte ț i ș enun uri despreț  

datele sim urilorț . Un exemplu de enun  despre obiecte ar fi “Pe masă este un caiet”, în timp ce un enunț ț 

despre datele sim urilor ar avea forma “Eu văd că pe masă este un caiet”. ț

Diferen a între cele două propozi ii ar fi aceea că din falsitatea enun ului despre obiecte fizice nuț ț ț  

rezultă  în  mod obligatoriu falsitatea enun ului  despre datele  sim urilor  (eu  ț ț văd un obiect  pe masă, 

indiferent de faptul că acela este sau nu un caiet – pot fi două caiete, pot să am o halucina ie sau săț  

confund  caietul  cu  o  carte).   În  schimb,  din  falsitatea  enun ului  despre  sim uri  rezultă  în  modț ț  

obligatoriu falsitatea enun ului despre obiecte fizice (dacă ț nu este adevărat că văd, atunci nu poate fi 

adevărat că pe masă este un caiet). 

Ayer mai face însă o distin ie prin care elimină posibilitatea ca enun urile despre datele sim urilorț ț ț  

să fie contestate de cei care nu le consideră temeiuri pentru cunoa tere. Distinc ia este între  enun uri deș ț ț  

forma: “Eu văd că pe masă este un caiet” i “Am impresia sau Mi se pare că pe masă este un caiet”.ș  

Ceea ce le deosebe te este gradul de certitudine – dacă în primul caz pot să am o halucina ie sau săș ț  

confund obiectele între ele, în cel de-al doilea caz nu mai există nicio îndoială cu privire la adevărul 

enun ului – persoana în cauză î i descrie doar con inutul propriilor experien e senzoriale. În opinia luiț ș ț ț  

Ayer, nimeni nu poate contesta faptul că oamenii au experien e senzoriale (simt dureri, au percep iiț ț  

vizuale, auditive, etc), astfel că aceste enun uri sunt neîndoielnice.ț

1 Mircea  Flonta,  Constantin  Stoenescu,  Gheorghe  Ștefanov,  Teoria  cunoașterii, 
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1



Ceea ce poate totu i determina un enun  de forma “Mi se pare că pe masă este un caiet” să fie falsș ț  

este  descrierea  incorectă  a  senza iilor.  Enun urile  referitoare  la  datele  senzoriale  sunt  descrieriț ț  

lingvistice ale con inutului experien elor senzoriale. Fără îndoială, oamenii pot descrie gre it ceea ceț ț ș  

simt, însă pentru a elimina i această problemă Ayer propune utilizarea unor  ș reguli de semnifica ieț . 

Regulile de semnifica ie reprezintă “reguli care leagă anumite semne ale limbajului cu situa ii reale.”ț ț 2 

Atâta timp cât oamenii utilizează în mod corect un anumit limbaj, devine imposibil ca enun urile lorț  

despre date senzoriale să fie false. Regulile de semnifica ie sunt învă ate în mod ostensiv, un cuvântț ț  

este folosit în func ie de situa iile în care trebuie aplicat. Esen ială este recunoa terea situa iilor în careț ț ț ș ț  

fiecare cuvânt trebuie să fie utilizat. 

Astfel,  odată  învă ate  regulile  de  semnifica ie,  enun urile  de  forma  “Mi  se  pare  că”  ,  „Amț ț ț  

impresia că”, “Cred că” devin indubitabile, certe, având statut de  propozi ii de bazăț  în întemeierea 

cunoa terii.  Ayer în elege prin ș ț propozi ie sau enun  de bază ț ț „ propozi ie al cărei adevăr sau falsitateț  

într-o situa ie dată, este stabilit în mod concludent printr-o regulă de semnifica ie a limbajului.”ț ț 3 De 

fiecare dată când cineva afirmă “Cred că îmi amintesc că pe masă este un caiet” el î i descrie propriileș  

experien e senzoriale, de i poate avea o halucina ie sau dintr-un anumit motiv confundă obiectele. El nuț ș ț  

afirmă nimic despre obiecte fizice, ci doar despre date ale sim urilor sale. ț

Ayer  sus ine  a adar  că  enun urile  despre  experien e  senzoriale  reprezintă  temeiuri  ce  eliminăț ș ț ț  

îndoiala ra ională. Enun urile de bază sunt infailibile deoarece ele sunt adevărate atâta timp cât utilizămț ț  

în mod corect limbajul. Enun urile de bază nu sunt întemeiate pe alte enun uri, ele reprezintă punctulț ț  

final al întemeierii noastre despre fapte, fără a cădea într-un regres la infinit. Enun urile de bază seț  

întemeiază direct pe experien e nemijlocite i nu se justifică unele pe altele. ț ș

În finalul textului, Ayer conchide că a avea o experien ă nu înseamnă că ț ceva este cert. Însă, dacă 

dintr-un enun  despre obiecte nu poate fi derivată nici măcar probabilitatea unui alt enun , dintr-unț ț  

enun  ce  implică  experien a  poate  fi  derivată  cel  pu in  probabilitatea.  Certitudinea  este  la  nivelulț ț ț  

2 Mircea  Flonta,  Constantin  Stoenescu,  Gheorghe  Ștefanov,  Teoria  cunoașterii, 
Editura Universității din București, 1999, pg. 136;
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regulilor de semnifica ie ale limbajului, în sensul în care ele pot garanta adevărul sau falsitatea unuiț  

enun  în func ie de modul în care au fost utilizate cuvintele în anumite situa ii. În orice caz, îndoiala nuț ț ț  

dispare  niciodată,  dar  acolo  unde îndoiala  persistă  în  permanen ă,  ea  ajunge  să  nu  mai  aibă  vreoț  

însemnătate pentru cunoa tere. ș

În ceea ce mă prive te,  consider că există câteva obiec ii  care pot fi  formulate pornind de laș ț  

argumentele prezente în textul lui Ayer. Prima dintre ele se referă la cea de-a doua distinc ie pe careț  

Ayer o face între cele două forme ale enun urilor despre datele sim urilor. Dacă un enun  de forma “Vădț ț ț  

că pe masă este un caiet” nu poate sta drept propozi ie de bază în cadrul întemeierii cunoa terii, de ceț ș  

un enun  de forma “Mi se pare că pe masă este un caiet” ar avea un grad de certitudine mai mare? Înț  

fond, Ayer spune că este doar mai precaut atunci când utilizează expresii precum “Cred”, “Mi se pare”, 

“Am impresia”, etc.  Oare astfel de enun uri nu ridică nivelul îndoielii în loc să o elimine? ț

Să luăm un exemplu:  pentru a  sus ine enun ul  “Accidentul  a  fost  produs din cauza oferuluiț ț ș  

autovehiculului DACIA”, ofi erii de poli ie vor interoga patru martori. Fiecare dintre ei are o declara ieț ț ț  

diferită: 

1. “Am impresia că oferul nu a oprit la trecerea de pietoni”, ș

2. “Cred că îmi amintesc cum l-am văzut vorbind la telefon i nu era atent la trafic”, ș

3. “Mi se că pare pietonul s-a aruncat inten ionat în fa a autovehicului”, ț ț

4. “Am senza ia că pietonul a ie it în fata autovehiculului fără să se asigure”. ț ș

Doi dintre martori sus in vinovă ia oferului i doi dintre ei nevinovă ia acestuia. Problema esteț ț ș ș ț  

însă că niciunul dintre ei nu oferă date concludente pentru a putea stabili cine a fost vinovat. Cei patru 

martori descriu doar con inutul propriilor experien e senzoriale, dar informa iile lor nu au capacitateaț ț ț  

de a sus ine enun ul ini ial sau de a oferi alte date. Altfel spus, enun urile lor nu oferă cunoa tere, nuț ț ț ț ș  

întemeiază nimic, de i sunt certe, ele descriu doar propriile con inuturi ale experien elor senzoriale.ș ț ț  

Dacă fiecare se exprimă fără a utiliza expresiile “Am impresia”, “Cred că”, “Mi se pare că”,  “Am 

senza ia  că”,  nu  înseamnă  că  îndoiala  nu  există,  însă  în  cazul  rela iei  de  întemeiere,  enun urileț ț ț  

martorilor aduc informa ii în plus în cazul de fa ă, ce pot duce în realitate la rezolvarea unui astfel deț ț  

caz. 

Menţionez faptul că exemplul de mai sus este relevant şi dacă Ayer ar avea în vedere numai 

stabilirea unor propoziţii de bază în cadrul teoriei cunoaşterii. Atâta timp cât ne referim la întemeierea 

cunoaşterii, este necesar să avem, conform textului, un grup de propoziţii al cărui adevăr este absolut 

cert. Prin utilizarea expresiilor de mai sus, Ayer devine mai precaut şi consideră că propoziţiile de bază 
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nu mai pot fi atacate. Dar la ce folosesc propoziţiile ce nu pot fi niciodată false, atâta timp cât ele nu 

întemeiază  cunoaştere?  Doar  pentru  că  propoziţiile  sunt  adevărate,  asta  nu  înseamnă  că  ele  sunt 

suficiente pentru a fundamenta cunoaşterea. Propoziţiile de forma “Mi se pare că…” sunt certe, dar ele 

nu întemeiază decât cunoaştere referitoare la simţurile noastre,  pentru că atunci când trebuie să ne 

referim la fapte, observăm că ştim cu siguranţă doar că cel care a formulat enunţul nu ne înşeală cu 

privire la propriile senzaţii. Ca şi în exemplul prezentat, avem certitudinea că cel care descrie fapta 

spune adevărul privind stările sale subiective, dar nu este îndeajuns pentru a rezolva cazul, aşa cum în 

cadrul teoriei cunoaşterii nu ne putem limita numai la a avea siguranţa propriilor senzaţii, atâta vreme 

cât ne interesează enunţurile despre fapte şi obiecte fizice. 

Mai mult decât atât, dacă cineva dore te să în ele referitor la propriile senza ii (a a cum Ayerș ș ț ș  

oferă un exemplu în textul său), o poate face i cu ajutorul unor enun uri de forma “Văd”, “Aud”,ș ț  

“Simt”, i cu ajutorul unor expresii precum “Mi se pare că văd”,  „Cred că aud”,  „Am impresia căș  

simt”, etc. 

O a doua obiec ie  se  referă  la  faptul  că Ayer  consideră că regulile  de semnifica ie,  necesareț ț  

propozi iilor de bază pentru ca ele să devină infailibile, sunt învă ate în mod ostensiv. Să ne imaginămț ț  

cazul unul copil  care trebuie să înve e regulile de semnifica ie.  Atunci când îi  arătăm un creion iț ț ș  

spunem “Acesta este un creion”, ce îi arătăm de fapt? Culoarea creionului, forma, materialul din care 

este făcut, lungimea, faptul că este un instrument de scris? Ce îl determină pe copil să îl recunoască în 

situa iile viitoare în mod corect, ce îl determină să fie capabil să utilizeze cuvântul în mod adecvat?ț  

Conform  lui  Ayer,  recunoa terea  situa iilor  în  care  noi  utilizăm  limbajul  este  esen ială,  dar  cumș ț ț  

ajungem să recunoa tem obiectele? În ș Caietul albastru, L. Wittgenstein sus ine că o defini ie ostensivăț ț  

poate avea mai multe interpretări i ea nu afirmă nimic despre lucrul definit.ș 4 Dacă ea are mai multe 

interpretări,  pe care dintre ele o recunoa tem noi? Dacă nu spune nimic despre lucrul definit,  cumș  

învă ăm noi aceste reguli de semnifica ie? În cazul senza iilor, pe care le avem în mod neîndoielnic, nuț ț ț  

avem aceea i situa ie? Pentru a ti când ne doare burta sau când avem anumite experien e senzoriale,ș ț ș ț  

trebuie să cunoa tem reguli  de semnifica ie.  Să tim ce înseamnă să ne doară burta,  să cunoa temș ț ș ș  

fiecare experien ă în parte. Ayer nu explică în cadrul textului cum ajungem să învă ăm în mod ostensivț ț  

regulile  de  semnifica ie,  astfel  că  formularea  sa  –  “Regulile  vor  fi  învă ate  prin  indicare,  în  modț ț  

4 Ludwig Wittenstein, Caietul albastru, traducere de Mircea Dumitru, Mircea Flonta, 
Adrian Paul-Iliescu, Humanitas, București, 1993, pg. 22-23;



ostensiv, formulare lor este, de obicei, de prisos, iar desemnarea lor ca <<reguli>> poate conduce la 

gre eli”ș 5 – este neclară pentru a sus ine argumentul său. ț

De asemenea, este important de observat i calitatea de a fi infailibile pe care enun urile de bazăș ț  

ale lui Ayer o de in. În primul rând pentru că ele reprezintă descrieri ale experien elor senzoriale iț ț ș  

întemeiază  enun uri  despre  fapte.  În  ce  măsură  pot  sta  cele  două  tipuri  de  enun uri  în  rela ia  deț ț ț  

întemeiere? Să luăm exemplul stărilor de fapt ale naturii, independent de experien a oamenilor. În timpț  

s-a  demonstrat  faptul  că  nu  este  necesară  o  experien ă  nemijlocită  a  oamenilor  pentru  a  de ineț ț  

informa ii referitoare la feonomenele i schimbările care au loc în natură. Am ajuns să cunoa tem, dinț ș ș  

punct de vedere tiin ific, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu zeci de mii, poate chiar milioane de ani, fărăș ț  

să fi avut experien a unor astfel de timpuri. De inem cunoa terea pentru că anumite enun uri întemeiazăț ț ș ț  

alte enun uri despre obiecte fizice, despre modul în care func iona i func ionează natura. S-a întâmplatț ț ș ț  

să se sus ină faptul că Universul este infinit, să cunoa tem acest lucru i experien a să vină mai târziu,ț ș ș ț  

în momentul în care oamenii au putut ajunge în spa iul cosmic. Mai trebuie spus i faptul că a trece deț ș  

la enun uri despre experien e senzoriale la enun uri despre fapte nu înseamnă că se elimină riscul eroriiț ț ț  

sau acela al aparen elor, de i propozi iile de bază sunt considerate a fi infailibile. ț ș ț

Îl al doilea rând, cum ar putea fi datele despre sim uri infailibile? Doar pentru că ele reprezintăț  

con inutul propriilor experien e senzoriale i fiecare î i descrie senza iile, face ca ele să fie imposibil deț ț ș ș ț  

demontat? Pentru că mie mi se pare că văd un caiet pe masă i descriu corect con inutul experien eiș ț ț  

mele, nu face din enun ul meu un enun  infailibil. Enun urile despre datele senzoriale sunt enun uriț ț ț ț  

despre  stări  subiective  ce  pot  fi  controlate,  stimulate,  chiar  induse  uneori,  dependente  de  anumite 

situa ii,  astfel că ele nu pot fi caracterizate drept infailibile, cu atât mai pu in capabile de a sta la bazaț ț  

întemerii enun urilor despre obiecte fizice. ț

O ultimă obiec ie are în vedere modul în care Ayer î i încheie textul -  după ce în prima parteț ș  

sus ine că propozi iile de bază sunt infailibile i că experien a poate produce certitudine, la final elț ț ș ț  

conchide că experien a produce doar probabilitate i nu certitudine.  Dar, având în vedere faptul căț ș  

întemeierea  unui  enun  pe baza  unui  alt  enun  nu produce nici  măcar  probabilitate,  atunci  este  deț ț  

preferat experien a. Care este pâna la urmă statutul propozi iilor de bază? Conform ultimului paragraf alț ț  

textului, se pare că Ayer nu ar crede că aceste enun uri sunt capabile să sus ină orice enun  despre fapte,ț ț ț  

5 Mircea Flonta, Constantin Stoenescu, Gheorghe Ștefanov, Teoria cunoașterii, 
Editura Universității din București, 1999, pg. 136;
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deoarece, din moment ce ele produc doar probabilitate, există posibilitatea ca ele să fie false. Regulile 

de semnifica ie par să se refere strict la limbaj, fără a afecta rela ia de întemeiere. Dar, cu o astfel deț ț  

afirma ie tot ceea ce este sus inut în cadrul textului devine neclar i lipsit de perspectivă, atâta timp câtț ț ș  

a a numitele propozi ii de bază, care aveau rolul de a asigura certitudinea cunoa terii i stăteau la bazaș ț ș ș  

rela iei de întemeiere nu mai sunt valabile, de vreme ce nu mai sunt infailibile. Ceea ce le deosebea deț  

toate celelalte enun uri era chiar infailibilitatea, calitate ce dispare odată cu ultimul paragraf al textului.ț  

Enun urile despre fapte nu mai pot fi derivate logic din enun uri despre datele sim urilor, de vreme ceț ț ț  

avem doar probabilitate. 

În concluzie,  consider  că textul  lui  Ayer  pare să  sus ină existen a unor  propozi ii  de bază ceț ț ț  

reprezintă  descrieri  ale  experien elor  sim urilor  noastre,  prin  care  se  poate  întemeia  cunoa tereaț ț ș  

obiectivă despre obiecte fizice. Sunt de părere că enun uri de bază, în sensul în care le prezintă Ayer, nuț  

pot reprezenta punctul de plecare în întemeierea cunoa terii obiective, a a cum de altfel cred că încheieș ș  

i autorul în textul analizat. Enun urile despre datele sim urilor nu pot produce certitudine, nu pot fiș ț ț  

infailibile, iar dacă niciunul dintre aceste două criterii nu este îndeplinit, atunci este clar că nu putem 

discuta despre existen a unor astfel de propozi ii de bază. ț ț
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