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1. Introducere

În această prezentare îmi propun să urmăresc evoluția conceptului de
pseudo-problemă în trei lucrări ale lui Rudolf Carnap, în ordine cronologică: „Construcția
logică a lumii și pseudoprobleme în filosofie” (1928), „Depășirea metafizicii prin analiza
logică a limbajului” (1934) și „Empirism, semantică și ontologie” (1950). Ulterior, voi
analiza modul în care conceptul a progresat, schimbările prin care a trecut și semnificațiile
posibile ale acestor modificări.

În primul rând, evoluția acestui concept este în strânsă legătură cu alte teorii ale lui
Carnap, precum principiul toleranței1, teoria verificabilității și distincția dintre conținuturile
teoretice și cele practice. Mai mult, este dublată de proiectul de a încuraja înlocuirea
limbajului moștenit cu structuri lingvistice mai bine construite și mai precise. Proiectul
eficientizării limbajului este strâns legat de înlocuirea sferelor de interes ale filosofiei, aceasta
rămânând să fie utilizată ca un aparat conceptual auxiliar științelor empirice, un sistem de
testare pentru cunoștințele verificabile empiric2.

Prin termenul „metafizică” am în vedere acea ramură a filosofiei care se ocupă cu
precădere de probleme ce țin de cauzele prime ale lucrurilor și care operează cu concepte
abstracte precum ființa, identitatea, timpul sau spațiul ș.a.m.d. Prin pseudo-problemă am în
vedere ceea ce Carnap numește o expresie lipsită de sens cognitiv, dar care are forma
gramaticală a unui enunț declarativ și care poate să ducă la efecte psihologice care sunt
similare celei unui enunț adevărat3. Aceste efecte psihologice sunt provocate de conținutul
emotiv sau motivant, în ciuda lipsei de conținut teoretic.

Raportul dintre termenii „metafizică” și „pseudo-problemă” este unul de incluziune:
metafizica poate fi considerată o specie de disciplină ce operează cu așa-zisele
pseudo-probleme. Extensiunea termenului de pseudo-problemă conține și alte discipline în
afară de metafizică, precum teologia, așa cum detaliază Carnap în „Chestiuni teoretice și
decizii practice”. Elementele comune pe care aceste discipline par să le aibă sunt vaguitatea
conceptelor și natura inconcluzivă a argumentelor4, care adeseori încalcă reguli logice.

Clasificarea preocupărilor metafizicii ca fiind pseudo-probleme, întrucât aceasta
aduce cu sine un anumit conținut evaluativ depreciativ la care trimite termenul „pseudo”.
Acesta care poate denota o distorsionare a al discursului filosofic într-un mod în care se
pretinde exprimarea aparentă adevărului. Astfel, termenul de pseudo-problemă duce cu
gândul la un tip de falsă aparență. De aceea, voi susține teza că acest conținut evaluativ a

4 idem, p. 45 (trad. proprie)

3 Rudolf Carnap, P. A. (1963). The Library of Living Philosophers Volume XI: The philosophy of Rudolf Carnap.
Illinois: Open Court Publishing Company., p. 45 (trad. proprie)

2 Anderson, K. (2010). Rudolf Carnap’s Pseudoproblems in Philosophy: The Case for Philosophy as Science.
Macalester Journal of Philosophy: Vol. 5: Iss. 1, Article 2., p. 1

1 In logic there are no morals. Everyone is at liberty to build up his own logic, i.e. his own form of language, as
he wishes. All that is required of him is that, if he wishes to discuss it, he must state his methods clearly, and give
syntactical rules instead of philosophical arguments.(Carnap, R. (2000). Logical Syntax of Language. London:
Routledge., p.17)
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reprezentat motivul pentru care au existat schimbări de cadru în evoluția conceptului de
pseudo-problemă.

2. „Construcția logică a lumii și pseudoprobleme în filosofie”

Concepția timpurie asupra pseudo-problemelor din „Construcția logică a lumii și
pseudoprobleme în filosofie” implică o atitudine aparent neutră, dar respectuoasă la adresa
limbajului altor școli filosofice, spre exemplu cea fenomenologică sau cea realistă5. Cu toate
acestea, Carnap afirmă că disputele dintre doctrine metafizice precum idealismul sau
realismul sunt sterile și nefolositoare6. Scopul acestei lucrări este de a argumenta în favoarea
schimbării de focus al filosofiei dinspre metafizică înspre știință. Astfel, metoda filosofică ar
trebui să fie una empirică, la fel ca a celorlalte științe. Mai mult, scopul filosofiei devine
auxiliar științelor empirice, facilitând progresul științelor empirice prin cercetarea formelor
limbajului și reducerea tuturor cunoștințelor la o bază a certitudinii7.

Doar plecând de la analiza epistemologică, ale cărei concepte de bază sunt justificarea
logică și cea empirică, se poate obține cunoaștere autentică. Ulterior, detaliază criteriul
conținutului factual ca fiind decisiv în catalogarea unei propoziții ca având sens. Carnap
spune că fiecare propoziție cu sens este reductibilă la experiență, fie direct, fie indirect. Acest
lucru este bazat pe asumpția că nicio expresie care nu are conținut factual nu are sens, ci este
doar o conglomerație de semne sau sunete8, lucru care va deveni un laitmotiv în lucrările sale
ulterioare din perioada pe care o voi clasifica drept depreciativă la adresa propozițiilor
metafizicii.

Totuși, Carnap dezvoltă o teorie conform căreia sensul teoretic al unui enunț este dat
de criteriul conținutul factual, mai precis de capacitatea acestuia de a exprima o stare de fapt
conceptibilă, nu neapărat și existentă. Enunțurile aparente care nu pot fi susținute de
experiență empirică nu au sens, deoarece analiza filosofică a cunoașterii trebuie să folosească
un limbaj care are la bază date senzoriale în scopul de a obține certitudine. Tezele doctrinelor
metafizice nu pot exprima conținutul teoretic al unei afirmații posibile științific. Concluzia
este că statutul lor este dat de capacitatea de a exprima, în mod conceptibil, o atitudine
practică asupra vieții.

Trecerea lui Carnap de la asertarea inutilității metafizicii la lipsa ei de sens denotă o
orientare ce favorizează demonstrația care se dorește incontestabilă din punct de vedere logic
a lipsei de sens a problemelor puse de metafizicieni. Acest lucru pregătește fundalul pentru
analiza centrată pe contradicțiile logice care răsar din limbajul metafizicii.

3. „Depășirea metafizicii prin analiza logică a limbajului”

În ceea ce privește natura enunțurilor, Carnap9 introduce distincția conceptuală dintre
enunțurile cu sens ale științelor naturii, cele indiferente de sens, adică formalismele logicii și
ale matematicii și cele fără sens, ale metafizicii. Prin această distincție, Carnap vizează

9 Carnap, R. (2001). Vechea și noua logică. București: Paideia., pp. 40-79

8 Carnap, R. (2003). The logical structure of the world and pseudoproblems in philosophy. New York: Carus
Publishing Company., p. 348 (trad. proprie)

7 Rudolf Carnap, P. A. (1963). The Library of Living Philosophers Volume XI: The philosophy of Rudolf Carnap.
Illinois: Open Court Publishing Company., p. 54 (trad. proprie)

6 Carnap, R. (2003). The logical structure of the world and pseudoproblems in philosophy. New York: Carus
Publishing Company., p. 340 (trad. proprie)

5 Rudolf Carnap, P. A. (1963). The Library of Living Philosophers Volume XI: The philosophy of Rudolf Carnap.
Illinois: Open Court Publishing Company., p. 45 (trad. proprie)



introducerea logicii formale în vederea rezolvării anumitor probleme filosofice. Mai mult,
dacă în etapa precedentă acesta a spus că, dacă acceptăm că filosofia este o știință, atunci
trebuie să folosească metodele și să opereze cu conceptele potrivite științelor empirice.

În acest articol, Carnap vizează evaluarea valabilității și legitimității metafizicii
folosind metodele logicii moderne, în contrast cu încercările anterioare ale scepticilor sau ale
empiriștilor. Astfel, pentru Carnap metafizica este compusă în întregime din
pseudo-propoziții. Acestea sunt propoziții care nu au sens. Nu se poate spune despre ele că
sunt false, incerte sau nefructuoase10, căci doar propozițiile cu sens pot fi catalogate în acest
fel.

În sens strict, într-o limbă determinată și existentă, o secvență de cuvinte este lipsită
de sens dacă nu constituie o propoziție. Dacă această secvență de cuvinte pare, la prima
vedere, o propoziție, atunci ea se numește pseudo-propoziție. Ulterior, Carnap precizează că
există două tipuri de pseudo-propoziții, clasificate în funcție de vocabularul și sintaxa unei
limbi: cele care conțin un cuvânt care nu are sens sau cele care sunt constituite din cuvinte
care au sens, dar nu formează o propoziție cu sens.

Pentru primul tip de pseudo-propoziții, semnificația unui cuvânt este dată de
desemnarea unui obiect. În alți termeni, se poate spune că un cuvânt are sens dacă și numai
dacă există un obiect care să cadă sub acel concept. Acest lucru este asemănător cu criteriul
conținutului factual, căci sensul său este dat de existența unei clase de obiecte care să
reprezinte indiciile experimentale, verificabile ale existenței lui.

În schimb, pentru Carnap pseudo-propozițiile reprezintă o modalitate de a exprima
sentimentul vieții, dezvoltată pornind de la gândirea mitică primitivă. Cu toate acestea,
reminiscențele gândirii mitice sunt exemplificate mai bine de către poezie, teologie sau
muzică, ale căror rol este de a potența contribuțiile mitului la viață sau, în cazul teologiei, de
a sistematiza mitul.

Rolul istoric al metafizicii a fost de a exprima anumite atitudini ale oamenilor asupra
vieții, însă într-un mod impropriu, căci reprezintă o imitație a unui sistem coerent de
propoziții într-un raport de fundamentare. Totuși, metafizica creează impresia de adevăr sau
fals acolo unde există doar un aliniament prolix de cuvinte. Carnap are o atitudine dură la
adresa metafizicii și consideră că acest domeniu nu contribuie cu nimic la cunoaștere și nici
măcar nu se dedică în totalitate exprimării sentimentului vieții.

4. „Empirism, semantică și ontologie”

În lucrările sale ulterioare, Carnap introduce distincția dintre conținuturile teoretice și
cele practice, care, alături de principiul verificabilității, devine elementul-cheie al demarcației
dintre metafizică și știința empirică. De asemenea, concepția sa asupra pseudo-problemelor
este nuanțată și explicată începând de la un alt punct de plecare, anume cel al sistemelor de
limbaj.

Instituirea unui nou sistem de limbaj pentru a exprima un nou tip de obiecte
presupune introducerea unui nou sistem de a vorbi, împreună cu regulile corespunzătoare. Un
exemplu de astfel de sistem poate fi chiar lumea lucrurilor, adică sistemul ordonat
spațio-temporal de lucruri și evenimente observabile.11 În raport cu acesta, putem formula
întrebări interne, exprimabile prin setul de reguli stabilit la început, și întrebări externe.

11 Carnap, R. (1950). Empiricism, semantics and ontology. Revue Internationale de Philosophie 4 , 20-40. p. 3

10 În contradicție cu aceste afirmații ale sale, Carnap urmează un raționament logic de eliminare a
pseudo-problemelor bazat pe conceptul de utilitate, lucru care va deveni clar în scrierile ulterioare



Întrebarea privind realitatea unui lucru este una internă și nu constituie o pseudo-problemă,
deoarece un lucru este real dacă este observat empiric și ulterior incorporat în sistemul
lucrurilor. În schimb, întrebarea privind realitatea lumii lucrurilor este una externă și nu poate
avea răspuns, deoarece este încadrată greșit ca făcând parte din categoria întrebărilor
teoretice, când de fapt ține de deciziile practice ale fiecăruia să accepte realitatea structurii
limbajului său.

Acceptarea de noi forme sau sisteme lingvistice este în final o decizie practică, nu
teoretică. Mai mult, Carnap afirmă că referințele la entitățile abstracte în limbaj sunt
compatibile cu gândirea științifică și empirică. Întrebarea cu privire la rolul pe care
exprimarea entităților abstracte în limbaj o are este însă în strânsă legătură cu rolul pe care îl
atribuim analizei semantice. Pentru Carnap, rolul acestei analize este de clarifica sau construi
limbaje ale științei.

O metodă semantică lipsită de orice fel de entitate abstractă obține aceleași rezultate
cu o metodă care include astfel de referințe. Astfel, dacă vorbim în termeni de utilitate, pare
că includerea entităților abstracte în limbaj nu dăunează în niciun fel eficienței limbajului, așa
cum a fost susținut până acum. Cu toate acestea, acceptarea exprimării lingvistice a unei
entități nu atrage după sine și acceptarea existenței acesteia, deci putem vorbi la fel de
eficient chiar dacă exprimăm entități cu a căror existență nu suntem de acord din punct de
vedere practic.

5. Posibile semnificații și interpretare

Totuși, în ciuda pluralismului și toleranței față de multitudinea sistemelor de limbaj
conceptibile, Carnap se bazează pe asumpția că eficientizarea limbajului prin reducerea sa la
enunțuri verificabile empiric este una conformă dezvoltării benefice a limbajului, în timp ce
pseudo-propozițiile metafizicii sunt dăunătoare. Acceptarea acestui punct de vedere din
partea lui Carnap reprezintă în sine o altă decizie practică, pe care el însuși o asumă ca fiind
mai dezirabilă din punct de vedere social decât opusul ei.

Poziția finală a lui Carnap asupra pseudo-problemelor reprezintă o așa-zisă
„retragere”, o ameliorare a vocabularului privind judecățile de valoare utilizate în descrierea
pseudo-problemelor, deși fără schimbări majore de conținut teoretic. Dacă la început accentul
era pus pe legitimitatea și utilitatea metafizicii, ulterior este evidențiat caracterul independent
al deciziilor practice față de noțiunile de corect sau greșit, odată cu formularea principiului
toleranței care accentuează aparenta neutralitate respectuoasă asupra altor forme lingvistice.

Când vorbește despre catalogarea unor anumite probleme drept pseudo-probleme,
Carnap asumă că raționalitatea depinde de logică și că metodele de verificare ale științelor
moderne sunt incontestabile. Se poate considera că există trei tipuri de afirmații pe care
Carnap le face în aceste lucrări care nu sunt compatibile fără asumpțiile precizate anterior:

(1) Pseudo-problemele nu exprimă nimic cu sens și conțin contradicții logice,

(2) Pseudo-problemele sunt inutile și ineficiente pentru un limbaj conform rațiunii,

(3) Pseudo-problemele trebuie eliminate din uzul limbajului.

Este clar că nu putem deriva aceste propoziții unele din celelalte, deoarece fac parte
din categorii diferite. Ele sunt, în ordine, afirmații factuale, evaluative și acționale. Teza (3)
acțională este înlocuită pe parcursul descreșterii conținutul depreciativ din lucrările sale cu o
altă teză factuală, anume:



(4) Construcțiile inutile și ineficiente sunt eliminate din limbaj în mod natural și
gradual.

Mai mult, se pare că Carnap nu este într-o poziție epistemică în care să poată afirma
adevărul asumpțiilor sale, din moment ce una dintre ele este chiar o decizie practică ridicată
la rangul de aserțiune (i.e. nevoia de simplificare și eficientizare a limbajului, asumarea
superiorității, necesității și statutul de neînlocuit al științei). Acest lucru denotă însăși crearea
unei meta-metafizici  pentru a exprima inutilitatea tezei opuse.

Dar așa cum însuși Carnap a subliniat în repetate rânduri, dacă spunem că o propoziție
reprezintă o pseudo-problemă, atunci și negația ei va fi tot o pseudo-problemă. Exemplul
invocat adesea este disputa dintre realism și anti-realism sau idealism, pe care Carnap le
cataloghează ca fiind pseudo-teze. Mai mult, el spune în repetate rânduri că, dacă acceptăm
că o propoziție exprimă o problemă lipsită de sens, atunci și negația ei va exprima un
nonsens.

Totuși, ceea ce nu ia acesta în calcul este diferența care se produce între negarea
predicatului unei pseudo-propoziții și negarea posibilității întregii pseudo-propoziții. De
exemplu, Carnap pare să fie de acord că, dacă admitem că „Neantul neantizează” este o
pseudo-propoziție, atunci și „Neantul nu neantizează” este tot o pseudo-propoziție. În schimb,
el ar fi de acord că „Nu este cazul că neantul neantizează” este o propoziție a cărei
asertabilitate este legitimă, iar acest lucru nu face decât să sublinieze caracterul de decizie
practică pe care o ia catalogarea lui Carnap.

În general, obiecția majoră care răsare din considerațiile precedente este problema
relevanței criticii lui Carnap asupra pseudo-problemelor, având în vedere punctele sale de
plecare, asumpțiile și consecințele logice ale teoriei sale12. Însăși esența conceptului de
pseudo-problemă se află în proprietatea de a nu fi analizată. În ceea ce privește modul de
gândire al lui Carnap, este presupusă o formă de absolutism a afirmațiilor sale privind această
proprietate a pseudo-problemelor. În schimb, având în vedere concepțiile sale presupuse, se
poate trage concluzia că afirmațiile sale sunt relative la tipul de discurs pe care îl adoptă. În
alte cuvinte, dacă nu ar fi presupus că analiza limbajului în scopul de a-l eficientiza este cel
mai important țel al filosofiei, atunci nu ar fi putut pretinde necesitatea eliminării
pseudo-problemelor din uzul limbajului.

6. Concluzie

În concluzie, Carnap trece de la numirea clară și precisă a pseudo-problemelor în
scrierile sale timpurii la abstractizarea și generalizarea lor în ultimele scrierile, devenind din
ce în ce mai permisiv și tolerant cu privire la acceptarea altor forme lingvistice. Tezele
acționale cu efect practic nu pot fi susținute de premise teoretice, fapt pentru care scopul de a
înlocui limbajul moștenit cu unul mai eficient nu poate fi atins prin interdicții.

Conținutul depreciativ se diminuează odată cu creșterea utilizării îndemnurilor la
toleranță în ceea ce privește pluralitatea sistemelor de limbaj. În final, termenul decisiv al
dezbaterii dintre Carnap și metafizică rămâne decizia practică. Carnap optează pentru decizia
practică de a considera propozițiile metafizicii ca lipsite de utilitate pentru un așa-zis limbaj
eficient și rațional, dar fără a persuada persoanele care optează pentru a menține
pseudo-propozițiile în sistemul lor de limbaj.

12 Acest lucru se poate vedea, de exemplu, în studiile lui Michael Friedman: „A Parting of the Ways. Carnap,
Cassirer, and Heidegger” sau „Overcoming Metaphysics: Carnap and Heidegger”



Așadar, putem afirma că, în concepția lui Carnap, pseudo-propozițiile sunt decizii
practice exprimate ca enunțuri teoretice, sunt enunțuri fără sens dublate de un element afectiv,
reminiscență a gândirii mitice, care au proprietatea distinctă de a nu fi susceptibile unei
analize în cadrul unui discurs sau al unui moment de timp care este asociat cu un anumit
timp de discurs13, anume empirismul logic.
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