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Ceea ce îmi propun în această lucrare este realizarea unei abordări critice cu privire la posibilele

avantaje  i  dezavantaje  ale  unei  interpretări  dialethetice  în  conceptualizarea  limitelor  gândirii.  Voiș

începe  prin  a  descrie  succint  viziunea  dialetheismului  formulat  de  Graham  Priest.  Mai  apoi,  voi

prezenta  cum acesta  realizează  aplicarea  teoriei  sale  la  problematica  limitelor  gândirii,  a a  cum oș

regăsim în filosofia kantiană i, ulterior, în cea hegeliană. În continuare, voi examina două obiec ii:ș ț

împotriva explorării limitelor gândirii, i a interpretării dialethetice a acestora. Ele sunt încapsulate înș

interoga iile: „Cum pot (re)cunoa te o limită a gândirii?” i „ț ș ș Deschide transcenderea limitelor gândirii

posibilitatea omniscien ei?”.  În final,  după ce voi  respinge obiec iile,  voi  argumenta că principalulț ț

avantaj  al  dialetheismului  este  reprezentat  de lărgirea non-trivială  a  cunoa terii  dincolo de limiteleș

„clasice” ale gândirii. 

1. A fi sau a nu fi

Dialetheism-ul este abordarea filosofică care sus ine că  ț unele contradic ii  trebuie admise caț

adevărate i false simultan, reprezentând un ș t-glut (truth value glut). Această opera ie se fundamenteazăț

pe respingerea principiului non-contradic iei,  specific logicii  formale-clasice,  configurând premiseleț

paraconsistente1 ale dialetheismului. Una dintre problemele efectuării acestei manevre este că deschide

posibilitatea trivialismului (viziunea care sus ine că  ț totul este adevărat2). Pentru a eluda acest lucru,

este necesar un pas în plus: pe lângă respingerea legii non-contradic iei, dialetheistul este obligat săț

conceapă o defini ie a ț consecin ei logiceț  care să nege principiul exploziei3. Acesta presupune că, dintr-

o contradic ie, totul decurge ( a, ț ¬ a ├ B, pentru orice propozi ie arbitrară B ). Priest propune o defini ieț ț

a consecin ei logiceț  (Priest et al., 2004) care nu permite decurgerea unei propozi ii false dintr-un t-glutț

i, ș respinge ex hypothesi trivialismul i principiul exploziei. ș

1 O logică paraconsistentă este o logică care respinge principiul exploziei.

2 Priest sugerează că trivialismul ar fi pozi ia polar opusă scepticismului (Priest, 2000).ț

3 Sau, a a cum era cunoscut filosofilor medievali, ex contradictione/falso quodlibet.ș
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Priest trasează istoricul teoretizării limitelor gândirii i identifică patru categorii în care acesteaș

se împart:  limita expresibilită ii,  limita iterabilului, limita cogni iei  i limita  ț ț ș conceptualizării.  Prima

circumscrie teoriile care sus in că anumite aspecte ale lumii transcend abilitatea limbajului de a leț

exprima (Priest, 1995, p. 11), a doua vizează opera ii aplicate ad infinitum, a treia vizează în principalț

cunoa terea, adevărul i credin ele rezonabile (ș ș ț Priest, 1995, p. 43) i cea de-a patra înglobează teoriileș

care sus in că există obiecte care nu pot fi concepute. Cu toate că le-am prezentat ca fiind categoriiț

distincte, adesea aceasta se găsesc în strânsă legătură - încercarea de a eluda una din ele poate conduce

la o alta4. Pentru Priest, gândirea trebuie în eleasă „în sensul ei obiectiv, Fregean, vizând con inuturileț ț

stărilor noastre intensionale, nu ale con tiin ei subiective” (Priest, 1995, p. 3). Un alt mod în care putemș ț

descrie aceste limite, este să le privim ca limite conceptuale.

Priest consideră că cele patru limite ale gândirii sunt pentru prima dată recunoscute ca fiind

contradictorii  sau  inconsistente  în  proiectul  kantian.  Ce  înseamnă  acest  lucru?!  Kant  sus inea  căț

ra iunea cere în mod necesar i de drept să depă ească limitele experien ei  ț ș ș ț (Deligiorgi, 2002, p. 57).

Însă este neclar ce vor să însemne „necesitatea” i „dreptul” în această instan ă. Depă irea ilegitimăș ț ș

(căci  nu  poate  exista  un  sens  determinat  (Priest,  1995,  p.  85) al  aplicării  categoriilor  în  afara

experien ei,  întrucât  ele  reprezintă  condi iile  formale  ale  acesteia,  consideră  Kant)  dă  na tereț ț ș

antinomiilor  ra iunii  pure.  Acestea  i,  implicit,  proiectul  criticist  kantian  (al  cărei  punct  teoreticț ș

culminant se desfă oară în Dialectica Ra iunii Pure), vor reprezenta punctul de referin ă în jurul căreiaș ț ț

analiza mea va orbita, întrucât putem regăsi aici teza centrală kantiană, s Ei anume faptul că ra iunea esteț

auto-limitatoare. n acest context, putem în elege la ce se referă acesta când vorbe te de o depă ireȊ ț ș ș

necesară i de jure a limitelor experien ei: Kant are în vedere „rolul pozitiv al contradic iei ca opera ieș ț ț ț

de determinare a limitelor” (Deligiorgi, 2002, p. 62) care sus ine teza conform căreia „limitele reflec ieiț ț

ra ionale nu sunt obstacole observate de la distan ă, ci posesiuni [...] care sunt de drept ale noastre” ț ț

(Deligiorgi, 2002, p. 62) .

  

Un alt merit atribuit de Priest lui Kant este acela de a considera contradic iile ca fiind inerenteț

gândirii noastre asupra infinită ilor generate ț (Priest, 1995, p. 94). Pentru a putea continua, este necesar

să definim o  infinitate generată, în accep iunea lui Priest.  Astfel,  considerând un operator oarecare,ț

aplicat unui obiect de un anumit fel, dacă acesta generează de fiecare dată un obiect nou de acela i fel,ș

4 Un bun exemplu ar fi Sextus Empiricus (Priest, 1995, p. 43-52).
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în urma aplicării acestui operator de cât mai multe ori posibil ob inem o  ț infinitate generată (aceasta

fiind un caz particular de  limită iterată  (Priest, 1995, p. 26)  ), iar în acest caz operatorul se va numi

„generator de infinită i”  ț (Priest,  1995, p. 26). Priest observă că antinomiile au o structură similară,

operând cu infinită i generate i, după ce respinge argumentele lui Kant pentru stabilirea contradic iilorț ș ț

la nivelul limitelor gândirii, cât i solu iile acestuia, inventează o a cincea antinomie (Priest, 1995, p.ș ț

110-112 ), inspirată de structura celorlalte, care, de asemenea, reu e te să stabilească o contradic ie înș ș ț

ceea  ce  prive te  limita  acesteia.  A cincea  antinomie  se  fundamentează  pe  aplicarea  operatoruluiș

„thought of x” de cele mai multe ori posibil. În urma acesteia, contradic ia apare când încercăm săț

răspundem la întrebarea dacă infinitatea generată are sau nu un ultim membru (dacă considerăm T ca

fiind totalitatea gândurilor generate în urma aplicării operatorului de câte ori posibil, atunci contradic iaț

este că gândul la T este i nu este în T ). Răspunsul dialetheist este simplu: are i nu are ș ș (Priest, 1995, p.

120 ) - contradic ia rezultată este o dialetheia, care trebuie admisă ca fiind simultan adevărată i falsă. ț ș

Ce rol are Hegel în această discu ie? Priest consideră că Hegel este primul filosof care acceptăț

contradic iile  inerente teoretizării  limitelor  gândirii.  Criticându-l  pe Kant,  Hegel  respinge  distinc iaț ț

între fenomen i noumen. Acesta sus ine că, din faptul că ne putem în ela în privin a anumitor credin eș ț ș ț ț

despre cum sunt lucrurile de fapt, nu decurge concluzia că „există o diferen ă structurală maximalăț

între schemele noastre conceptuale i ceea ce încercăm să cunoa tem prin teoriile noastre”  ș ș (Gabriel,

2016, p. 195). Mai mult, noumenul, în accep iunea lui Hegel, este mult mai u or de cunoscut decâtț ș

fenomenul  –  „pură  abstrac ie”,  „gol  total”,  este  ceea  ce  rămâne  după ce  am eliminat  tot  ceea  ceț

con tiin a face din obiect  ș ț (Priest, 1995, p. 114). Eliminând această distinc ie, antinomiile nu se maiț

pretează solu iilor propuse de Kant, întrucât acestea se fundamentează pe distinc ia respectivă. Astfel,ț ț

Hegel acceptă contradic iile care răsar din infinită ile generate în fiecare antinomie. Nu numai asta, darț ț

concepe i o categorie contradictorie pentru a le gândi ș (Priest, 1995, p. 121). Important pentru analiza

de mai jos sunt criticile lui Hegel la adresa distinc iei între fenomen i noumen.ț ș

2. (Re)cunoa terea limitelorș

Prima obiec ie este una firească, dar necesită o dezambiguizare. Atunci când ne întrebăm cumț

putem (re)cunoa te o limită a gândirii ne putem referi la: ș

1) O recunoa tere în sensul lui Priest – adică o rezolvare dialthetică;ș
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2) O cunoa tere a punctului în care gândul i-a depă it limita.ș ș ș

A a cum le-am expus, ce-a de-a doua formulare este o anticipare a celei de-a doua obiec ii, i vor fiș ț ș

tratate împreună. 

Să revenim la problema indicată: de unde tim ce contradic ii trebuie admise ca fiind adevărateș ț

i  false simultan.  Nu ar trebui să avem un criteriu pentru a distinge între limitele-false i limitele-ș ș

dialethetice? Dacă nu, atunci cum am putea face această distinc ie? Nu ar trebui atunci să acceptămț

orice  contradic ie  care  se  realizează  la  nivelul  limitelor  gândirii?  Problema  principală  a  acesteiț

formulări este trecerea ilegitimă de la unele la toate. Priest sus ine că nu avem un criteriu sau algortimț

pentru a determina care contradic ii sunt ț t-gluts i care reprezintă doar erori de ra ionare ș ț (Priest et al.,

2004, p. 35). Nici nu cred că am putea formula vreunul, întrucât nu putem extrage vreo caracteristică

comună propozi iilor compuse cu forma propozi ională  ț ț a ^  ¬  a. Dacă a a stau lucrurile, nu decurgeș

faptul că ar trebui să acceptăm toate contradic iile. În schimb, fiecare caz ar trebui să fie analizat înț

particular (Priest et al.,  2004, p. 35). i tocmai acest lucru îl face Priest, căutând argumente privitoareȘ

la respingerea contradic iilor inerente limitelor  gândirii:  putem vedea pozi ii  de genul celor  ale luiț ț

Cratylos sau Aristotel (în ceea ce prive te „materia primă”) care nu reu esc să stabilească contradic iiș ș ț

care să se sus ină, deoarece argumentele lor e uează atunci când sunt analizate de către Priest. Aceea iț ș ș

dificultate este întâmpinată i de antinomiile kantiane, care nu e uează, în accep iunea lui Priest, prinș ș ț

solu iile propuse de Kant, ci deoarece argumentele pentru teză i antiteză, în fiecare caz, cu excep iaț ș ț

tezei „reparate” (Priest, 1995, p. 110), sunt falicioase. 

3. Omniscien ă i acces epistemicț ș

Implică  rezolvarea  dialethetică  a  contradic iilor  de  la  nivelul  limitelor  gândirii  o  extindereț

ilegitimă  a  cunoa terii,  poate  una  chiar  trivială?  Dacă  nu  există  nicio  limită,  atunci  potș

cunoa te/exprima ( într-un mod adecvat )/gândi orice? S-ar părea că avem de a face cu două problemeș

de fond: 1) dacă ra iunea nu are limite i este liberă să î i extindă domeniul de activitate după bunulț ș ș

plac, nu am putea dobândi cuno tiin e ilegitime sau false? i 2) nu am putea, în cazul „diagonalizării”ș ț ș

(Priest, 1995, p. 130-132) limitelor cunoa terii să ajungem la o cunoa tere absolută (omniscien ă) ?ș ș ț
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Să începem cu prima formulare. O s-o interpretez prin faptul că acceptarea unei contradic ii laț

nivelul limitelor gândirii ca adevărată i falsă simultan ar conduce la cunoa tere trivială i, in extenso,ș ș ș

ilegitimă. Concluzia dedusă este un non sequitur. Ne întoarcem la una dintre obiec iile aduse în generalț

dialetheismului: acela că dintr-un t-glut poate decurge totul. Dar a a cum am men ionat mai sus, oș ț

logică  paraconsistentă  nu este  „explozivă”.  Să  luăm,  totu i,  un exemplu  inspirat  de  „pe terea”  luiș ș

Platon (Platon, 1986). „Fenomenele”, în acest caz, sunt umbrele proiectate pe pământ, iar „noumenele”

sunt cele ce „cauzează” acele umbre. Să presupunem că un prizonier a fost dat afară din pe teră i nu seș ș

mai poate întoarce. De asemenea, privirea lui a fost afectată în a a fel încât nu poate să privească niciunș

noumen, ci doar umbrele acestora, anume fenomenele. Acest experiment de gândire contrafactual nu

preia toate implica iile alegoriei lui Platon i, de dragul simplită ii, voi face abstrac ie de alte sim uri,ț ș ț ț ț

afară de cel al privirii. Este prizonierul nostru doar un empirist? Sau nu? Acesta, asemenea lui Kant, ar

putea foarte bine să se întrebe ce „cauzează” fenomenele de pe pământ. Ar putea spune chiar, că dacă

nu ar concepe un astfel de obiect, s-ar afla în situa ia contradictorie de a avea numai „aparen e, fărăț ț

nimic care să apară” ( Priest, 1995, p. 88 ). Ce ar afirma el despre noumene? Că nu le poate cunoa te,ș

că nu poate formula judecă i despre ele, deoarece depă e te cadrul experien ei posibile (deoarece nu-lț ș ș ț

poate privi i deoarece facem abstrac ie de celelalte sim uri i de dimensiunea nocturnă a analogiei),ș ț ț ș

etc.5 Dar  prin  însăs Ei  asertarea  faptului  că  nu  poate  cunoa te  nimic  despre  ele,  a  faptului  că  eleș

„cauzează” umbrele de pe pământ i a faptului că nu poate formula judecă i despre ele, s-ar părea căș ț

prizonierul nostru s-ar contrazice singur. Căci acesta ne vorbe te, inter alia, despre noumene  ș (Priest,

1995, p. 89). Presupunând că ajungem astfel la o contradic ie care necesită  ț o rezolvare dialethetică,

spunem că prizonierul nostru, un exemplu paradigmatic pentru dialetheist, acceptă contradic ia ca fiindț

un t-glut.  Ce cunoa tere ilegitimă ar aduce în plus acceptarea contradic iei? A spune, asemenea luiș ț

Hegel, că noumenul este mai u or de cunoscut decât un fenomen, fiind „pură abstrac ie” i „gol total”,ș ț ș

nu înseamnă a atribui proprietă i arbitrare i, în acest caz, triviale acestuia. Nu afirmăm s Ei nu negămț ș

nimic despre ceea ce este în esenţă noumenul, despre culoarea acestuia, masa sa, drepturile sale, etc.

Din contră, cunoa terea se configurează dialethetic: tim că nu tim nimic despre noumenș ș ș 6.

5 Analogia serve te drept exemplu paralel. ș

6 S-ar putea obiecta că aceasta nu este o dialetheia, însă nu în a spune că este vorba de o contradic ie adevărată i falsă ț ș

simultan constă for a acestui argument. For a sa constă, mai degrabă, în a arată că depă irea barierelor logicii clasice nu ț ț ș

implică o lărgire trivială a cunoa terii.ș
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Ce putem spune acum despre a doua formulare? Dacă acceptăm teza lui Priest, s Ei anume că

avem de a face cu contradic ii inerente la nivelul limitelor gândirii, atunci forma propozitională a uneiț

astfel de limite ar arăta astfel:  a ^ ¬ a, i s-ar traduce simplificat, în limbaj natural, drept: „Limita existăș

i  nu există simultan”.  Este important de subliniat  faptul că o contradic ie la acest  nivel apare dinș ț

considerarea ca adevărate, simultan, două propozi ii, una fiind nega ia celeilalte. Dacă am elimina unaț ț

dintre acestea, contradic ia ar fi eludată. De fapt, tocmai asta ar încerca să realizeze un logician clasic,ț

pentru care o contradic ie reprezintă o „bombă” ce trebuie să fie „dezamorsată”. A admite că nu po iț ț

eluda contradic ia reprezintă, din punctul de vedere al logicianului clasic, un e ec al teoriei care, înț ș

urma  unui  reductio,  ajunge  la  acea  contradic ie.  Russell  prezintă  modul  în  care  s-ar  încercaț

„dezamorsarea” unei  contradic ii,  prezentând o schemă pe care Priest  o va nuan a ulterior  i  o vaț ț ș

denumi „Inclosure Schema”7. Schema lui Russell prezintă două solu ii: fie negi existen a limitei, fie oț ț

afirmi i negi că o proprietate, sau, în cazul antinomiei a cincea, generatorul de infinitate, s-ar puteaș

aplica limitei.  Acestea sunt i abordările lui  Kant pentru solu ionarea antinomiilor  ș ț (Priest,  1991, p.

367). Însă Priest crede că solu iile nu se pot aplica celei de a cincea antinomii  ț (Priest, 1995, p. 110-

112). Rămânem, astfel, cu contradic ia. Rezolvarea dialetheistă spune că putem „diagonaliza” limitele.ț

Înseamnă  acest  lucru  implicit  că  limita  nu  mai  există?  Dacă  as Ea  stau  lucrurile,  atunci  variabila

propozi ională ț a din conjunc ia  ț a ^ ¬ a ar fi respinsă s Ei am avea de a face cu o eludare a contradic ieiț

asemenea unei rezolvări în stilul logicii clasice. Din contră, limita există în continuare, doar că poate fi

„diagonalizată”. Astfel, nu decurge faptul că gândirea nu are limite. Tocmai pentru că are aceste limite,

ea le poate transcende. Cum rămâne cu omniscien a? Dacă acest atribut, de obicei caracteristic uneiț

fiin e perfecte,  presupune lipsa limitelor,  atunci  nu poate  fi  atribuit  unui  om, chiar  dacă  acceptămț

rezolvarea dialetheistă. Revenind la analogia de mai sus, prizonierul nostru poate accepta noumenul,

însă nu ne poate spune totul despre noumen, chiar dacă este un proto-dialetheist. 

Dar dacă omniscien a nu ar presupune existen a limitelor gândirii, ci doar „diagonalizarea” lor,ț ț

s-ar  putea,  totu i,  deschide  posibilitatea  omniscien ei?  Argumentul  de  mai  sus  vizează  numaiș ț

ra ionamentul care sus ine că dialethesimul ar implica posibilitatea omniscien ei pe baza lipsei limitelorț ț ț

respective. Am demonstrat că acest ra ionament este nevalid. Să presupunem că nu admitem nici oț

fiin ă perfectă, i că omniscien a ar fi un atribut posibil uman – aceasta, până la urmă, este miza înț ș ț

cadrul unei discu ii despre limitele gândirii umane. Nu voi avea în vedere problematica omniscien ei iț ț ș

7 Este schema care, Priest sus ine, stă la baza contradic iilor de la nivelul limitelor gândirii (Priest, 1995, p. 147-148).ț ț
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problemele asociate acestui atribut, ci doar dacă aceasta ar fi o consecin ă necesară a transcenderiiț

limitelor gândirii. Decurge din faptul că putem „diagonaliza” limitele gândirii că putem fi omniscien i?ț

Pentru a respinge această obiec ie trebuie doar să ne amintim despre ce limite am vorbit până acum:ț

limitele operaţiilor gândirii (ce cuprinde s Ei limita conceptualizării). Ori acestea nu sunt singurele limite

ale omului în sfera gnoseologică, respectiv epistemică. A spune că posibilitatea omniscien ei decurgeț

din transcenderea acestor limite este o ignoratio, întrucât ele sunt doar o parte din motivele pentru care

un individ nu ar putea să cunoască toate adevărurile i falsurile simultan, într-un mod absolut. Vorbindș

despre noumen, Priest repro ează că motivul pentru care nu putem cunoa te un noumen în viziuneaș ș

kantiană nu este pentru că ne-ar lipsi accesul epistemic, ci din cauză că nu am avea acces conceptual

(noumenul ar fi,  în interpretarea lui Priest,  de neconceput) ( Priest,  1995, p. 89 ). Ori aici regăsim

solu ia pentru a eluda obiec ia omniscien ei: nu este vorba de depă irea limitelor conceptuale, ț ț ț ș acestea

ar  reprezenta  doar  o  parte  din  obstacole;  ci  este  vorba  i  de  lipsa  accesului  epistemic  la  anumiteș

adevăruri  i  falsuri.  Revenind la  exemplul  noumenului,  acceptând existen a acestuia,  chiar  dacă aș ț ș

depă i  limita  conceptualizării,  nu a  aserta  nimic  esen ial  despre acesta.  Un individ  omniscient  arș ș ț

trebui, în principiu, să nu împărtă ească aceea i problemă; ne-ar putea spune ce culoare, ce dimensiuniș ș

i ce drepturi are un noumen. Dar eu am „diagonalizat” o limită spunând despre noumen că este un „golș

total”. Cu toate acestea, nu sunt omniscient. Prin urmare, obiec ia este respinsă: din transcendere nuț

decurge omniscien a. De asemenea, omniscien a presupune infailibilitatea epistemică – ori e greu deț ț

crezut că un individ ar putea deveni infailibil, cu alte cuvinte să aibă certitudinea faptului că este mereu

în posesia adevărului i că identifică corect de fiecare dată eroarea. ș

4. Concluzii

Ce  putem  spune,  în  concluzie,  despre  aplicabilitatea  dialetheismului  la  nivelul  limitelor

gândirii? Consider că principalul avantaj constă într-o lărgire a orizontului în care privim contradic iileț

ca limite ale gândirii. Practic, contradicţia nu se mai instituie ca o limită la nivelul gândirii, ci ca un

semnal că raţiunea poate merge dincolo de auto-încorsetarea generată de o logică formală insuficientă.

Cele două obiec ii aduse, care încercau să invalideze rezolvarea dialetheistă, după câte am văzut, nu seț

sus in. Acceptarea contradic iilor de la nivelul gândirii nu implică o lărgire non-trivală a cunoa terii, iț ț ș ș

nici nu implică posibilitatea omniscien ei. De asemenea, acest lucru nu înseamnă că putem acceptaț

orice  contradic ie,  fiecare  caz  trebuie  să  fie  tratat  în  particular.  În  schimb,  prin  acceptarea  unorț
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contradic ii,  paradoxuri,  ce  răsar  la  nivelul  teoretizării  i  interpretării  limitelor  gândirii,  rezolvareaț ș

dialetheistă constituie o nouă perspectivă, care nu ne for ează, asemenea unei rezolvări logice clasice,ț

să contestăm una dintre premise. 
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