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Moritz  Schlick  este  unul  dintre  filosofii  reprezentanţi  ai  ceea  ce  se  numeşte 

“conceptul restrictiv al cunoaşterii obiective”. Teza pe care o susţine acesta în aticolul 

„Trăire,  cunoaştere,  metafizică”  este  cea  conform  căreia  cunoaşterea  este 

comunicabilă  şi  deţine  un  caracter  univoc.  Urmând  această  teză,  el  ajunge  la  a 

considera cunoaşterea, „potrivit naturii sale” doar „cunoaşterea formelor şi relaţiilor, 

şi nimic altceva.”1 Prin aceasta el urmăreşte punctarea faptului că totalitatea trăirilor 

sunt  incomunicabile  iar  metafizica  este  o  combinaţie  a  cunoaşterii  cu trăirea,  prin 

urmare devenind „imposibilă”.

În  acest  eseu  îmi  voi  susţine  teza  conform căreia  nu  tot  conţinutul  trăirilor 

noastre  este  incomunicabil,  demonstrând  astfel  faptul  că  există  anumite  trăiri 

nemijlocite ce pot fi exprimate. Prin acestea doresc a evidenţia faptul că M. Schlick 

susţine  un concept  prea restrictiv  al  cunoaşterii. În  cele  ce  urmează,  voi  prezenta 

argumentele filosofului în cauză, urmate de contraargumentele ce îmi susţin propria 

teză.

În deschiderea textului, M. Schlick îşi formulează argumentul de bază:

(1) Comunicabil este ceea ce poate fi formulat şi exprimat prin 

cuvinte sau alte simboluri.

(2) Cunoaşterea  unui  obiect  constă  în  punerea  acestuia  în 

relaţie cu alte obiecte , prin care cel dintâi va fi cunoscut, 

fiind desemnat  în cele  din urmă cu aceleaşi  noţiuni  care 

sunt puse în corespondenţă cu obiectele respective.

(3) Această relaţie este întotdeauna reprezentare simbolică.

(4) În concluzie, cunoaşterea este comunicabilă.2

În primul rând doresc a evidenţia faptul că dacă punctul (2) este acceptat  ca 

atare, primul obiect care trebuie cunoscut de către individ nu va avea niciodată alte 
1 Mority Schlick, „Trăire, cunoaştere, metafizică”, în Mircea Flonta, Constantin Stoenescu, Gheorghe 
Ştefanov (ed.), Teoria Cunoaşterii (Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005), p. 112.
2 Ibidem, p. 108.



obiecte la care să poată fi raportat, prin urmare  aflându-se în afara cunoaşterii. Astfel, 

nu numai că nu se va putea cunoaşte nici un obiect, dar nici relaţiile descrise de către 

Schlick  nu  vor  fi  accesibile  raţiunii.  Prin  urmare  suntem nevoiţi  să  alegem între 

viziunea fundaţionalistă şi cea coerentisă a cunoaşterii, susţinând fie că individul are 

o cunoaştere nemijlocită prin simţuri a lumii exterioare, fie că nu există un moment t0 

al cunoaşterii, adică un moment în care individul să nu deţină nici o opinie asupra 

realităţii.3
 Dacă am urma cea de-a doua cale, într-adevăr cunoaşterea obiectelor care 

trebuie cunoscute ulterior, ar putea fi bazată pe relaţia susţinută de Schlick, însă, eu 

sunt de părere că această cale ar fi doar negarea problemei în sine.4 De aceea voi 

accepta cea dintâi cale. O urmare imediată a acestei  acceptări ar fi un atac asupra 

aceluiaşi punct (2). Aceasta se datorează procesului cunoaşterii primelor obiecte5: 

i) Pe  baza  percepţiei  atribuim  caracteristicilor  anumitor  obiecte, 

anumite simboluri (ex. roşu, mic, tare, rapid, etc.).

ii) Aceste  simboluri  sunt  grupa  mai  întâi  pe  clase  (ex.  culoare, 

mărime, duritate,  mişcare, etc.) iar apoi formează grupul total al 

caracteristicilor obiectelor. 

iii) În funcţie de acestea putem identifica, defini şi pune în relaţie orice 

obiect.

Pentru a-mi susţine această schemă voi apela următorul exemplu: un chimist, în 

momentul  în  care  observă  faptul  că  anumite  particule  nu  se  comportă  conform 

regulilor ştiute de el, va observa cu mare atenţie fenomenul şi particula în cauză, va 

consemna totul, iar într-un final îşi va denumi printr-un simbol descoperirea. Luând în 

considerare acestea, putem afirma faptul că dacă într-adevăr cunoaşterea se face şi 

prin punerea în relaţie, aceasta se va baza pe caracteristicile descrise mai sus, care îşi  

au apariţia în percepţia nemijlocită.

Moritz  Schlick  îşi  continuă  cercetarea  analizând  ce  anume  nu  poate  fi 

comunicat. Astfel, el ia exemplu perceţiei culorii roşu şi afirmă faptul că „Cel care 

este orb din naştere nu poate primi nici o descriere, o reprezentare despre conţinutul 

3 Aceasta este o expunere grosieră a celor două teorii ale întemeierii cunoaşterii, însă, deoarece nu 
aceasta este tema eseului de faţă, consider că o expunere detaliată nu este necesară.
4 Aceasta se datorează atât convingerii mele că există o cunoaştere nemijlocită prin simţuri, cât şi 
faptului că, acceptând inexistenţa momentului t0, fie deţinem o cunoaştere apriori a unor obiecte 
individuale (ceea ce consider a fi imposibil), fie pur şi simplu nu acceptăm problema, fapt ce nu 
reprezintă o rezolvare a sa.
5 Fac trecerea de la un prim obiect la mai multe obiecte deoarece, dacă vom merge pe analizarea 
argumentelor lui Schlick, vom fi nevoiţi a afirma că este nevoie de mai multe obiecte cunoscute, 
deoarece, după cum spune autorul, ceea ce trebuie cunoscut este pus în relaţie cu mai multe obiecte.
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unei  percepţii  a  culorii.”6 În  acest  caz  trebuie  menţionat  caracterul  consensual  al 

limbajului. Limbajul reprezintă un consens al indivizilor care îl utilizează prin care ei 

urmează a desemna un lucru mereu cu acelaşi termen-simbol. Atâta vreme cât există 

cuvântul „roşu” şi acesta este utilizat în mod curent şi coerent de către majoritatea 

vorbitorilor, este clar faptul că obiectele care beneficiază de acest atribut au o calitate 

care provoacă o anumită trăire. Mai exact, în acest caz, este vorba despre frecvenţele 

undelor de lumină care se reflectă de pe un anumit obiect7. Considerând acest aspect, 

alături  de posibilitatea de a explica,  fie şi prin „definiţiile  implicite”,  termenul  de 

percepţie  şi  conceptul  frecvenţelor,  putem oricând  să  informăm pe  cineva  despre 

percepţia culorii roşu. Deşi această explicaţie nu va trezi în individul orb senzaţia de 

roşu, o vom putea totuşi explica, comunica. Mergând pe aceeaşi idee, pe parcursul 

demersului întreprins de Schlick, acesta mai dă un exemplu, care consta în sesizarea 

aceleiaşi culori de către el însuşi şi un altul care ar putea fi daltonist, argumentând că 

nu putem şti dacă acesta din urmă are aceleaşi senzaţii ca şi autorul textului.8 Se poate 

observa  limpede  faptul  că  aceste  contraexemple  sunt  excepţii,  prin  faptul  că, 

respectivii indivizi suferă de o deficienţă a aparatului perceptiv. Dacă am putea într-

adevăr să ne susţinem tezele  pe baza generalizării  unor excepţii,  am putea afirma 

faptul că nu există cunoaştere, deoarece putem întâlni anumiţi indivizi ce nu pot gândi 

sau comunica în nici un fel. Prin urmare nu consider argumentele de acest tip valabile 

pentru ceea ce autorul încearcă a demonstra.

Moritz  Schlick  a  continuat  pe  linia  exemplelor  prezentate  mai  sus,  şi, 

generalizând, a afirmat: „[...] dacă în exemplele date semenul nostru are o senzaţie de 

culoare,  în  genere  vreo  senzaţie  oarecare,  o  conştiinţă;  cu alte  cuvinte,  întrebarea 

despre  existenţa  eului  altuia.”9 Despre  aceste  întrebări,  el  afirmă  că  nu  le  putem 

atribui nici un sens. Din potrivă, eu consider că cel puţin cele legate de senzaţii pot 

avea un sens şi pot chiar primi un răspuns. Se poate, în primul rând, să observăm dacă 

individul identifică în mai multe obiecte o calitate anume, putem considera că acesta 

are o senzaţie. Cu toate acestea, luând în considerare principiul coincidentei fericite, 

nu trebuie să ne grăbim în a afirma faptul că respectiva persoană are într-adevăr o 

senzaţie anume, însă, datorită evoluţiei tehnologice, în prezent se poate monitoriza 

6 Mority Schlick, „Trăire, cunoaştere, metafizică”, în Mircea Flonta, Constantin Stoenescu, Gheorghe 
Ştefanov (ed.), Teoria Cunoaşterii (Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005), p. 108.
7 Acest concept este utilizat şi acceptat de M. Schlick, chiar în acelaşi articol.
8 Mority Schlick, „Trăire, cunoaştere, metafizică”, în Mircea Flonta, Constantin Stoenescu, Gheorghe 
Ştefanov (ed.), Teoria Cunoaşterii (Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005), p. 110.
9 Ibidem. p. 109.
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activitatea cerebrală. Observând-o, se poate determina dacă expunerea la un anumit 

stimul determină o trăire sau nu. Prin urmare, deşi încă nu putem răspunde pe deplin 

satisfăcător întrebărilor despre conştiinţa celuilalt  sau despre eul lui,  putem afirma 

dacă acesta are sau nu senzaţii.

În continuare mă văd obligat să afirm că există şi o cunoaştere pe baza relaţiei  

obiectului  necunoscut  cu  alte  obiecte  cunoscute  în  prealabil.  Acest  demers  al 

cunoaşterii, însă, este abia al doilea pas, deoarece anumite caracteristici ale obiectelor 

pot fi resimţite şi fără un alt obiect cu care să le comparăm (ex. culoarea), în timp ce 

alte  calităţi  nu  pot  fi  cunoscute  cu  exactitate  decât  prin  simţuri  (ex.  forma).  În 

continuare,  poate  fi  descris fie  ca  atare  –  roşu  cu  formă  neregulată;  fie  prin 

asemănarea cu alte obiecte – mai deschis la culoare decât x, cu o formă apropiată de 

y. Opinia mea este că deşi majoritatea obiectelor pot fi cunoscute direct prin simţuri, 

cunoaşterea cu ajutorul relaţiilor obiectelor cu alte obiecte facilitează o cunoaştere 

mai rapidă şi mai vastă10. 

În concluzie, pot afirma faptul că deşi există o anumită parte a conţinutului unui 

obiect care nu poate fi considerată cunoaştere obiectivă (atributele precum romantic, 

urât,  etc.),  anumite  calităţi  ale obiectelor pot fi comunicate şi înţelese de către un 

participant la dialog. Mai mult, putem afirma că aceste calităţi la care avem acces prin 

intermediul  simţurilor  sunt  necesare  pentru  cunoaşterea  obiectului  respectiv.  Prin 

urmare, consider condiţia cunoaşterii impusă de Moritz Schlick prea restrictivă şi sunt 

de părere că este necesară o condiţie mai permisivă a cunoaşterii care să acopere şi 

calităţile comunicabile.

10 Mai vastă deoarece nu putem intra în contact direct cu toate obiectele pe care putem ajunge să le 
cunoaştem datorită punerii în relaţie şi mai rapidă deoarece putem încadra obiectele în anumite genuri 
mari care deţin o serie de calităţi comune. A se reţine faptul că anumite calităţi, precum mare sau mic, 
sunt subiective, prin urmare acestea ar ieşi cu totul din sfera cunoaşterii comunicabile dacă nu ar exista 
acest al doilea mod de cunoaştere (astfel existând un obiect la care putem face referinţă).
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