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Stoicescu Andreea Cristina                

                    O critică a principalelor argumente din Numire şi necesitate din perspectivă kantiană 

La temelia formării noţiunii de designator rigid a lui Saul Kripke şi a argumentării în sprijinul 

perspectivei sale despre folosirea în limbaj a numelor proprii se află o critică a unor distincţii kantiene 

fundamentale. În această lucrare îmi propun să urmăresc desfăşurarea  câtorva argumente ale lui Kripke 

din Numire şi necesitate şi să arăt de ce nu sunt suficient de solide pentru a sprijini teoria acestuia.  

1. Prima critică  

1.1 Exemplul maşinii de calcul 

 În prima parte a Prelegerii I Kripke defineşte principalii termeni pe care-i va folosi în lucrarea sa. 

Astfel, prin nume el se va referi strict la numele proprii iar prin referentul unui nume el va înţelege strict 

referentul semantic sau denotatul direct, care nu va fi stabilit prin apel la satisfacerea unor proprietăţi date 

de o descripţie definită1. Kripke distinge între două maniere diferite de raportare la descripţii şi nume: pe 

de o parte, descripţiile ne dau înţelesul numelui, teoria funcţionând ca teorie a înţelesului; pe de altă parte, 

descripţiile determină doar referinţa, teoria funcţionând ca teorie a referinţei2.  

 Apoi, Kripke continuă prin analiza diferitelor „categorii de adevăr” 3propuse de Kant: a priori, 

analitice şi necesare. De obicei s-a considerat că un adevăr a priori trebuie să fie cunoscut doar 

independent de experienţă, însă el nu va considera că orice cunoştinţă a priori certă poate fi cunoscută sau 

obţinută doar tot a priori. Conform lui Kripke, noţiunea de a prioricitate mai poate fi înţeleasă şi în sensul 

că este posibil să cunoaştem un adevăr a priori independent de orice experienţă, deşi unii au făcut o 

trecere de la poate la trebuie4: „Ceva poate să aparţină domeniului unor astfel de enunţuri care pot fi 

cunoscute a priori şi cu toate acestea să poată fi cunoscut de către oameni pe baza experienţei”5. Kripke 

încearcă să arate că pot exista adevăruri a priori verificabile empiric şi în acest punct oferă exemplul 

maşinii de calcul. El spune că putem verifica empiric printr-o astfel de maşină dacă un număr este prim, 

astfel ceva poate fi cunoscut a priori (căci putem noi să facem calculul) dar  nu este necesar să fie 

cunoscut a priori, căci poate fi cunoscut empiric6. Astfel, există această teză generală: orice adevăr a 

priori nu poate fi cunoscut decât independent de experienţă, pe care Kripke o infirmă găsind un 

contraexemplu, cel al aflării informaţiei că numărul x este un număr prim cu ajutorul unei maşini de 
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calcul. Consider că acest contraexemplu nu este corect ales pentru a infirma teza formulată de Kripke 

întrucât pe de o parte, este un exemplu matematic iar pe de altă parte, întrucât ascunde o circularitate. 

 În primul rând, Kant însuşi considera că disciplina care deţine o cunoaştere sintetică a priori în 

sensul cel mai riguros al expresiei este  matematica. Metodologia matematicii diferă de metodologia altor 

ştiinţe tocmai prin faptul că doar în matematică se obţin demonstraţii necesare numai independent de 

experienţă. În cazul ştiinţelor empirice, dimpotrivă, se foloseşte metoda verificării empirice. Aceste două 

maniere de a obţine adevăruri necesare sunt riguros distincte şi nu trebuie amestecate, una din marile 

inovaţii epistemologice kantiene fiind chiar diferenţierea cunoaşterii pure de cea empirică. Cea ce face 

Kripke dând exemplul maşinii de calcul este confundarea acestor metodologii, încearcă să arate că o 

cunoştinţă matematică, numărul x este număr prim, poate fi obţinută şi empiric nu în mod necesar doar 

independent de experienţă. Dar, acest amestec nu este posibil tocmai datorită specificului matematicii de a 

fi o ştiinţă pur formală, care lucrează cu concepte strict a priori şi care obţine cunoştinţe noi prin 

construcţii realizate doar independent de experienţă. Încă din maniera în care Kant definea şi exemplifica 

noţiunea de a prioricitate rezultă că un adevăr este a priori pentru că depinde de conceptul pe care omul îl 

construieşte şi este necesar în raport cu proprietăţile deduse din acest concept. Kant spune în Prefeţa 

ediţiei a doua a Criticii raţiunii pure despre modul în care Thales a demonstrat triunghiul isoscel: „el a 

găsit că nu trebuie să urmărească cu atenţie ceea ce vedea în figură sau chiar simplul concept al ei şi să 

înveţe, aşa-zicând, din acestea proprietăţile ei, ci că trebuie s-o producă prin ceea ce el însuşi gândea şi 

reprezenta în ea a priori prin concepte (prin construcţie), şi că, pentru a şti sigur ceva a priori, nu trebuie 

să atribuie lucrului decât ceea ce rezultă în mod necesar din ceea ce a pus el îsuşi în lucru, în conformitate 

cu conceptul său”7.  

 În al doilea rând, maşinăria era doar un mijloc de accelerare a unor calcule, de eficientizare, dar 

conceptul de număr prim, definirea operaţiilor matematice, programul pe care-l avea la bază calculatorul 

erau tot produse a priori ale minţii umane introduse în maşină. Prin urmare, obţinerea informaţiei că x este 

un număr prim avea la bază tot o construcţie a priori.  

1.2 Conjectura lui Goldbach 

Dacă în exemplul precedent Kripke punea problama modului de cunoaştere a anumitor adevăruri, 

în continuare va susţine că pot fi găsite exemple de cunoştinţe necesare dar care nu sunt cunoscute a 

priori: conjectura lui Goldbach (orice număr par mai mare decât doi trebuie să fie suma a două numere 

prime) nu a fost demonstrată matematic, prin urmare ea poate să fie adevărată sau falsă în mod necesar 
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Pag. 31; 



3 
 

(dacă putem găsi un contraexemplu al ei atunci demonstrăm în mod necesar că ea este falsă, dacă nu 

atunci ea este în mod necesar adevărată8); presupunem că este adevărată: „Aşadar, atâta timp cât lipseşte 

o demonstraţie matematică prin care problema să fie decisă, nimeni nu are nici un fel de cunoaştere a 

priori despre această chestiune în nici una dintre direcţii. Nu ştim dacă conjectura lui Goldbach este 

adevărată sau falsă. Prin urmare, în momentul de faţă cu siguranţă că nu ştim nimic a priori despre ea”9. 

În următoarea pagină Kripke subliniază spunând: „După câte îmi dau seama, nu pare să decurgă fără un 

argument filosofic adiţional (este o chestiune filosofică interesantă) nici că s-ar putea şti ceva a priori 

despre ea”10.  

În acest context se observă cum Kripke se foloseşte de caracteristica matematicii discutată 

anterior, că adevărurile ei nu pot fi cunoscute decât independent de experienţă. Nu putem construi o 

maşină care să ia fiecare număr par mai mare decât 2 şi să facă o verificare pentru a valida teoria lui 

Goldbach.  

2. A doua critică: exemplul metrului de la Paris 

 Un exemplu de adevăr a priori contingent este cel al bării de la Paris care  este standardul stabilit 

pentru lungimea de un metru. Când vrem să aflăm dacă ceva are un metru putem verifica empiric printr-o 

comparaţie. Dar şi acea bară are un metru prin convenţie, deci este un adevăr a priori contingent. Este 

adevărat că această cunoştinţă nu este una necesară, în primă instanţă, când stabilim standardul de un 

metru întrucât am fi putut alege o altă lungime. Dar, din momentul în care s-a stabilit standardul el devine 

necesar. De exemplu, faptul că 2+2=4  nu este adevărat pentru orice mulţime de numere, există mulţimi în 

care rezultatul este complet neaşteptat deoarece totul depinde de anumite criterii, condiţii şi definiţii pe 

care le stabilim. Acelaşi principiu funcţionează şi în cazul metrului de la Paris. Kripke însuşi în teoria 

designatorilor rigizi foloseşte un argument similar. Ceva este un designator rigid „dacă în fiecare lume 

posibilă el desemnează acelaşi obiect”11. Teza (intuitivă a) lui Kripke este că numele propriu este un 

designator rigid şi va argumenta (intuitiv12) pentru aceasta. În limbajul nostru, când folosim un nume 

acest nume stă pentru ceva, o persoană, şi în orice situaţie contrafactuală ne referim la aceeaşi persoană 

chiar dacă a dus o altfel de viaţă, are chiar alt nume, s-a născut altundeva şi nici măcar nu este necesar să 

existe în toate lumile posibile. În acest fel un nume propriu este un designator rigid, plecând de la 
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 Idem. pag. 38; 

10
 Idem. pag. 39; 
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 Idem. pag. 47; 
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„înţelesurile noastre şi referinţele noastre”13 el referă la acelaşi ceva, referinţa este rigidă. Deci, eu pot să 

numesc contingent pe cineva Nixon dar din momentul în care am stabilit numele printr-un botez iniţial şi 

acesta s-a transmis printr-un lanţ cauzal al comunicării referinţa devine rigidă. Întocmai aceeaşi idee este 

valabilă şi în cazul metrului standard de la Paris. Din momentul în care am stabilit care este lungimea 

standard (prin analogie, botezul iniţial) el rămâne astfel în mod necesar (întocmai cum se întâmplă şi cu 

referinţa în cazul numelui propriu).  

3. Teoria lui Kripke este una metafizică sau este doar una cu privire la pragmatica limbii? 

 În primul rând, la un moment dat Kripke spune că este interesat de sensul metafizic al noţiunii de 

necesitate iar conform acestui sens, când noi întrebăm dacă ceva este necesar „Întrebăm dacă ceva s-ar fi 

putut să fie adevărat, sau s-ar fi putut să fie fals” sau „Este posibil ca în această privinţă lumea să fi fost 

diferită faţă de felul în care este?”14. Exemplul pe care-l dă Kripke este al numelui Nixon. Este necesar 

sau contingent ca el să fi câştigat alegerile într-o anumită perioadă? Reformulată, această întrebare de fapt 

înseamnă „dacă într-o situaţie contrafactuală, acest individ ar fi pierdut de fapt alegerile?”15. Ideea lui 

Kripke este că dacă designatorii rigizi ar stabili înţelesul numelui atunci înţelesul ar depinde de fapte 

contingente care ar fi putut să nu se petreacă. Faptul că Nixon a câştigat alegerile este unul contingent, 

prin urmare nu putem stabili înţelesul numelui Nixon prin descripţii care atribuie proprietăţi contingente. 

De aceea el susţine că descripţiile sunt utile în cazul botezului pentru a stabili referinţa. În acest context 

este folosit instrumentul semantic al lumilor posibile despre care întradevăr spune că sunt stări abstracte 

menite să clarifice anumite concepte modale, nu lumi propriu-zse şi de asemenea ele sunt stipulate, nu 

descoperite16. Aşadar foloseşte un concept metafizic de necesitate şi un instrument al logicii modale care 

în cazul teoriei designatorilor rigizi este aplicat la nivelul limbii naturale.  

 În al doilea rând defineşte conceptul de proprietate esenţială a ceva o proprietate esenţială a ceva 

„se aplică în mod adevărat acelui obiect în fiecare caz în care el ar fi existat”17. Prin urmare, din moment 

ce specifică faptul că va folosi termenul de necesitate în sens metafitic şi definişte noţiunea de proprietate 

esenţială înseamnă că Kripke nu rămâne la un nivel strict al analizei funcţionării limbajului. Acest aspect 

este important în vederea criticării esenţialismului său metafizic.  
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 Idem. pag. 42; 
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4. A treia critică: împotriva principiului structurii interne 

 Kripke introduce proprietatea esenţială a ceva care trebuie să rămână valabilă, fiind esenţială, la 

nivel transmundan (identity across possible worlds), aceasta fiind structura internă (principiul originii), 

biologică a omului originată în structurile genetice ale părinţilor: „Mie mi se pare că orice provine dintr-o 

origine diferită nu ar fi acest obiect”18. Kripke atacă un exemplu de enunţ analitic dat de Kant în 

Prolegomene: Aurul este un metal galben. Ne spune Kant că aur înseamnă metal galben? Să presupunem 

că nu. Ar fi putut fi aurul albastru? Nu. De ce? Pentru că aurul are o anumită structură atomică internă 

care nu poate fi schimbată. Aurul nebunilor, deşi seamănă cu aurul autentic, nu este aur tocmai pentru că 

nu are această structură19. Exemplul tigrului este similar. Aici Kripke face o confuzie gravă din punct de 

vedere kantian pe care o voi explica. Descoperirile ştiinţifice, pentru Kripke, sunt necesare în cel mai 

strict sens: apa=H2O sau căldura=mişcare moleculară. Felul în care am identificat lumina a fixat o 

referinţă”20, deşi putem descoperi proprietăţi noi. Kripke face o analogie: senzaţia pe care o avem atunci 

când simţim căldura este echivalentul modului în care fixăm referinţa prin descripţii iar structura internă a 

căldurii echivalează cu structura biologică a omului care este transmundană şi la care referim prin nume 

ca designator rigid „Când am descoperit aceasta, am descoperit o identitate care ne dă o proprietate 

esenţială a acestui fenomen”21.  

Pe ce se sprijină esenţialismul lui Krpike? De unde ştim dacă ceva este o proprietate esenţială? 

Kripke ne sugerează că ştim asta pentru că nu ne putem imagina o situaţie contrafactuală posibilă în care 

obiectul să nu aibă proprietatea respectivă. Dar de ce? Pentru că este o proprietate esenţială. Există un 

paragraf care susţine întocmai această circularitate: „Am descoperit un fenomen care în toate lumile 

posibile va fi mişcare moleculară - care nu ar fi putut să nu fie mişcare moleculară, deoarece asta este 

ceea ce este fenomenul”22. Prin urmare, Kripke nu oferă un temei cert din punct de vedere ştiinţific prin 

care să susţină acest esenţialism ci se bizuie mai degrabă pe o imposibilitate a minţii noastre de a concepe 

un obiect în lipsa acelei structuri interne. De asemenea, trebuie avut în vedere că toate aceste descoperiri 

depind tot de construcţiile noastre teoretice şi de capacităţile umane de cunoaştere întreaga ştiinţă find un 

amplu sistem de modelare a realităţii. Întreaga argumentaţie kantiană încearcă să arate cum şi de ce toate 

aceste descoperiri şi construcţii sunt valabile doar prin raportare la natură înţeleasă ca sumă a tuturor 

fenomenelor determinate după anumite legi observabile de noi23. Chiar şi matematica pură „nu poate avea 
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 Kant, Immanuel. Prolegomene. EdituraŞtiinţifică şi Enciclopedică. Traducere: Mircea Flonta şi Thomas Kleininger. 
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o realitate obiectivă decât cu condiţia de a se aplica numai obiectelor simţurilor”24, adică nici o cunoaştere 

nu trebuie să treacă dincolo de experienţa posibilă: „fenomenul produce adevăr atâta vreme cât este 

folositor în experienţă, iar atunci când trece dincolo de hotarele experienţei şi devine transcendenţă nu 

produce nimic altceva decât pură aparenţă”25.  

 

 

Bibliografie 

Kripke, Saul. Numire şi necesitate. Editura All. Traducător Mircea Dumitru. 2001 (1972); 

Kant, Immanuel. Critica Raţiunii pure. Editura Iri. Traducător: Nicolae Bagdasar şi Elena Moisuc. 

Bucureşti. 1994; 

Kant, Immanuel. Prolegomene. EdituraŞtiinţifică şi Enciclopedică. Traducere: Mircea Flonta şi Thomas 

Kleininger. Bucureşti. 1987; 

                                                           
24

 Idem. pag. 83; 
25

 Idem. pag. 89; 


