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   Urmatoarea problema, folosita intai de Stephen Stich in cercetarile sale, a facut subiectul 
unui sondaj aplicat la unul din cursurile de Filosofia Stiintelor Umane, de catre dl. prof. Solcan. 
Sondajele sunt folosite ca metoda de investigare in stiintele umane, avand scopul de a scoate in 
evidenta faptul ca oamenii au intuitii diferite privitoare la realitate. Acest lucru reiese din 
raspunsurile diferite care sunt date la aceleasi intrebari. Voi incerca sa arat, in continuare, de ce cred 
eu ca, la problema din acest de sondaj doar una din varinatele de raspuns este corecta, iar cealalta 
imi pare a fi gresita.

   Jill are un Buick. Bob stie ca ea are un Buick, care este o masina americana. Acesta insa este 
furata, iar Jill isi cumpara alta masina, un Pontiac. Bob nu afla ca Buick-ul a fost furat si nici ca Jill 
si-a luat alta masina, care se intampla sa fie tot una americana. Acum, intrebarea este daca Bob stie, 
sau doar crede, ca Jill are o masina americana? Nu exista un raspuns asupra caruia toata lumea sa 
cada de acord, iar cealalta varianta sa fie considereta de toti a fi gresita. Si la acest sondaj parerile 
au fost impartite: 71% au spus ca Bob crede, iar 29% ca el stie. Dar, studiile expertilor arata ca asta 
depinde si de grupul etnic asupra caruia este aplicat sondajul. Procentul a fost aproximativ inversat 
la asiatici. Eu vreau sa aduc argumente ca Bob are, de fapt, doar O CREDINTA cand afirma ca Jill 
ar avea o masina americana., plecand de la faptul ca el are impresia ca aceasta ar detine inca 
Buick-ul.

   Pentru inceput, voi explicita problema: Jill are un Buick, care ii este furat. Bob nu afla nimic nici 
despre furtul Buick-ului, nici despre noua masina pe care Jill si-o va cumpara. Iar acum, cand este 
in situatia de a-si lua una noua, Jill are de ales intre doua masini (aleg doar doua pentru a simplifica 
demersul argumentarii, deoarece toate celelalte cazuri se subsumeaza acestora): sa zicem ca ea 
poate alege intre un Audi (care nu e masina americana) si un Pontiac (care este masina americana). 
Le voi lua pe rand:

    Cazul A:

 a.) Jill alege Audi-ul. In cazul acesta este mai usor sa zici ca Bob doar CREDE ca Jill are o masina 
americana, pentru ca el se gandeste ca ea are un Buick. In realitate ea nu-l mai are, are un Audi, si, 
prim urmare, nu putem zice ca Bob STIE ca ea are o masina americana, pentru ca noi detinem 
informatia celor intamplate intre timp, astfel zicem ca Bob doar CREDE, dar de fapt se inseala.

b.) Jill alege Pontiac-ul. Aici este usor sa zici ca "Da! Bob intr-adevar STIE ca Jil are o masina 
americana." Dar tot aici vreau eu sa analizez un pic situatia:

   Daca privim situatia doar din perspectiva partii finale, Bob STIE intr-adevar ca Jill are o masina 
americana - in privinta originii masinii el are dreptate. Dar aici nu intra in discutie ca in mintea lui, 
Jill are ALTA MARCA de masina, si este doar intamplator ca noua ei masina este tot americana.
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   Daca, insa, privim tot procesul, puteam urmari intamplarile pe urmatoarele doua axe: 
 1. Bob stie/crede ca Jill are o masina americana:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

 1'. Jill are un Buick
 --------------------------> ▐   2'. Buick-ul este furat,
                                       ▐        Jill nu are masina
                                       ▐   -------------------------------------> ▐

   ▐  3'. Jill are un Pontiac
   ▐  ----------------------------------------> 

   Voi lua cazurile pe rand:

1.1': Bob stie/crede ca Jill are a masina americana, iar Jill are, intr-adevar, un Buick.
1.2': Bob in continuare stie/crede ca Jill are un Buick, cand acesta de fapt a fost furat si ea nu mai 
are nicio masina. Aici incep sa apara problemele.
1.3': Bob stie/crede ca ea are o masina americana, iar Jill are un Pontiac. Problema este inca 
nerezolvata.

   In cazul 1.1' este usor sa zici ca Bob intr-adevar STIE ca Jill are o masina americana, pentru ca 
aceasta i-a spus sau a vazut chiar el ca are un Buick, care este masina americana. Deci, in acest caz, 
este corect sa spui ca el STIE, pentru ca detine chiar informatia corecta.

   In cazul 1.2' devine problematica analiza. Deoarece Bob nu stie ca Buick-ul lui Jill a fost furat, el 
in continuare stie/crede ca ea ar avea o masina americana. Dar, dupa cum se vede, ea nu mai are 
deloc masina acum! Insa Bob nu a aflat asta, deci el in continuare stie/crede ca ea are o masina 
americana. Daca ar fi intrebat: "Hei, Bob, ce masina are Jill?", ar raspunde ca un Buick, o masina 
americana deci.

   In ultimul caz, 1.3', el inca nu a aflat ca masina lui Jill a fost furata si nici ca ea are acum una 
noua. Si ar raspunde la fel: "Are o masina americana, un Buick." Prima parte a propozitiei se 
potriveste, intr-adevar, cu realitatea, dar vedem clar ca el de fapt are impresia ca Jill are un Buick, 
nu un Pontiac. Si este doar intamplator ca prima parte a afirmatiei lui se potriveste cu realitatea, 
deoarece amandoua marcile de masini sunt americane. Dar, cand Bob spune ca Jill ar avea o masina 
americana, in mintea lui este de fapt imaginea Buick-ului. Acum mai putem spune ca el intr-adevar 
STIE ca Jill are o masina americana (potrivire care e doar intamplatoare)? Repet, din perspectiva 
rezultatului, el are dreptate. Uitandu-ne insa la informatiile pe care se bazeaza cand spune ca Jill are 
o masina americana (el de fapt are impresia ca ea are un Buick), chiar mai putem spune ca el STIE?

   Sau, mai exista si situatia in care, in urma furtului, Jill nu-si mai ia nicio masina, insa Bob nu a 
mai aflat nimic, de cand i-a fost confirmat ultima oara ca ea ar avea Buick-ul. Deci, el in continuare 
are impresia ca Jill are aceeasi masina, si ar spune ca "Ea are o masina americana.", cand, de fapt, 
Jill nu mai are masina deloc. E ca si cum cazul 1.2' s-ar prelungi pe termen mai lung si s-ar 
suprapune cu momentul in care Bob este intrebat despre originea masinii ei. El da acelasi raspuns, si 
este clar pentru noi, care detinem adevarata informatie, ca se inseala.
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   Cazul B:

   Sa zicem ca, in continuare, chiar si dupa ce am urmarit analiza de mai sus, spui ca Bob STIE ca 
Jill are o masina americana, chiar si dupa ce ea si-a schimbat Buick-ul cu un Pontiac, dar ca el doar 
CREDE ca ea ar avea o masina americana, cand Jill isi cumpara un Audi. Asadar, raspunsul tau se 
schimba. Dar, cand Jill este pusa in fata alegerii intre cele doua masini, ea poate sa spuna doar: 
"Aleg a.) /Aleg b.)". Cu ce difera metoda ei de a alege a.), fata de metoda ei de a alege b.), astfel 
incat sa fie justificata schimbarea raspunsului tau? Raspunsul tau diferit ar trebui sa fie justificat de 
o modificare in actul alegerii lui Jill, altfel, care este rationamentul modificarii raspunsului tau?

   Avem aici doua posibile cazuri de dezbatut:
   I. Pentru a alege, Jill se bazeaza doar pe intuitia de moment;
   II. Alegerea ei este urmarea unei deliberari.

   I. In acest caz nu difera metoda ei de alegere. E ca atunci cand te duci la restaurant si te intreaba 
chelnarul: "Beti Cola sau Fanta?". Raspunsul tau este pur si simplu ceea ce alegi pe moment. Asta 
nu inseamna neaparat ca iti place mai mult Fanta decat Cola, sau ca te gandesti ca Cola are mai 
multi coloranti si este mai daunatoare sanatatii etc., cand alegi ce sa bei, astfel ca nici metoda ta de 
alegere intre cele doua nu difera. La fel este, in acest caz, si modalitatea lui Jill de a-si alege noua 
masina.

   II. Difera metoda ei de alegere, adica isi face optiunea bazata pe un rationament. Aici sunt doua 
procese mentale distincte pe care le putea avea, care sa o influenteze in luarea deciziei:

   i)  In alegerea ei, Jill analizeaza optiunile, iar decizia pe care o ia se bazeaza pe avantajele si 
dezavantajele pe care le vede atasate fiecareia.

   ii) Jill isi ia mereu masini americane, deoarece este convinsa de superioritatea calitativa a acestora 
fata de marcile straine.
 
   a) Alege Audi-ul. Se intampla ceva (pentru argumentarea de fata nu are importanta ce anume), 
care o determina pe Jill sa-si schimbe preferinta de data asta, sau pur si simplu asta este varianta 
mai rationala pe care o vede de aceasta data. Se intampla, deci, acel ceva de care Bob nu afla, care o 
determina sa-si schimbe preferinta, facand o alegere atipica ei.
   In acest caz, deoarece intervine ceva in sfera credintelor ei, Jill se razgandeste. Aici pare ca esti 
justificat sa-ti schimbi raspunsul, sa spui ca, de data asta, Bob nu mai STIE, ci doar CREDE, 
deoarece si ea si-a schimbat metoda de alegere, nu a mai actionat conform obiceiului ei. Eu, insa, 
vreau sa arat ca nu esti justificat sa alegi primul raspuns si de ce al doilea (cel despre o simpla 
credinta) este cel corect, indiferent pentru ce masina opteaza Jill..

   b) Jill alege Pontiac-ul, ramanand fidela obiceiurilor ei, deoarece, dupa ce a analizat situatia, a 
ajuns la concluzia ca, intr-adevar, Pontiac-ul este mai avantajos pentru ea.

   Privind analiza facuta la variantele a) si b), cea din urma a ramas problematica. Aici, Jill are 
obiceiul de a nu-si lua decat masini americane. Si totusi, pentru ca suntem la cazul II., ea se 
foloseste de un rationament cand opteaza, chiar daca isi schimba alegerea, chiar daca nu. Prin 
urmare, daca acum esti tentat sa spui ca Bob STIE ca Jill are o masina americana, te bazezi doar pe 
o INTUITIE (iar intuitiile pot sa se adevereasca, dar, la fel de bine, pot sa nu, dupa cum s-a vazut la 
varianta a)). In cazul unei intuitii nu poti fii sigur de rezultat, nu poti sa ai certitudini a priori. Astfel, 
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nu poti funda cunoasterea, care trebuie sa fie ceva sigur, pe o intuitie, pentru ca, daca se intampla sa 
nu se adevereasca, ca in cazul de mai sus, nu mai poti vorbi de cunoastere (dupa cum am vazut, aici 
oamenilor le vine usor sa spuna ca Bob doar CREDE, nu ca stie).

   Revenim acum la problema diferentei de metoda (si zic metoda aici, pentru ca Jill aplica un 
rationament prin care analizeaza care sunt avantajele si dezavantajele fiecarei optiuni) a ei de a 
alege intre cele doua masini, adica pe ce este bazat cazul II., si explicitam cazul ii). Cum se stie de 
la inceput despre preferinta lui Jill pentru marcile americane, varianta pe care o alegi cu usurinta 
este ca Bob STIE ca ea are o masina americana, daca isi alege Pontiac-ul (iarasi, referindu-ne doar 
la origine, ai dreptate). Si totusi, exista si cazul a). Pentru a face aceasta optiune, ceva a intervenit in 
sfera ei de credinte, care determinat-o sa nu mai actioneze conform obiceiului ei. Acel ceva care a 
intervenit, a modificat desfasurarea actiunilor pe care Jill le-ar fi intreprins in mod normal, a 
reprezentat un punct de cotitura in mersul lucrurilor, despre care Bob nu a mai aflat.

   Se vede cat de mult pot modifica desfasurarea lucrurilor niste evenimente neprevazute. Este, 
astfel, nevoie sa detii toate acele informatii despre intamplarile neprevazute care survin si modifica 
rezultatul actiunii, pentru a putea considera ca ai la cunostinta starea de fapt. In exemplul nostru, 
Bob nu a mai primit vesti despre nicio intamplare care a avut loc dupa ultima data cand a fost 
instiintat despre Buick-ul lui Jill, desi a intervenit ceva care a schimbat situatia. Deoarece au 
survenit intamplari neprevazute, care au modificat lucrurile, iar el nu a aflat de ele, nu putem 
considera decat ca el CREDE ca Jill are o masina americana.

   Concluzille la care am ajuns la finalul acestui eseu sunt urmatoarele: In cazul I., metoda lui Jill de 
a alege o masina nu difera, prin urmare nici tu nu esti justificat sa-ti schimbi parerea despre stiinta 
sau credinta lui Bob, raportandu-te la optiunea ei. Singura varianta corecta pentru oricare din 
alegerile ei, care nu depinde, deci, de solutia pentru care opteaza Jill, este ca Bob doar CREDE ca 
ea ar avea o masina americana. In cazul II. nu esti justificat deloc sa alegi cunoasterea lui Bob. 
Analiza pe care am desfasurat-o mai sus arata ca singura optiune corecta de a raspunde la intrebarea 
sondajului de la inceput este ca Bob doar CREDE ca Jill ar avea o masina americana, chiar daca ea 
isi ia un Pontiac.
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