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I. INTRODUCERE

În această prezentare îmi propun să argumentez că paradoxul lui Pinocchio, propus pentru

prima dată de Peter Eldridge-Smith în 2010, poate fi blocat, adică se poate găsi o metodă prin

care acesta să nu mai aibă loc, odată ce sunt acceptate premisele de la care se pleacă.

Această metodă de blocare este una care recurge la chestionarea privind natura minciunii. Să

presupunem că propoziția (P): „Pinocchio spune că îi crește nasul.” are loc. Aceasta poate

reprezenta un paradox dacă și numai dacă 1) admitem că lui Pinocchio îi crește nasul dacă și

numai dacă spune ceva factual fals și 2) admitem că Pinocchio este asemănător unei „mașini”

de prelucrare a minciunii (odată ce a spus ceva factual fals, nasul său va crește automat).

Argumentația proprie din această prezentare se va concentra asupra punctului 1) și va recurge

la concepția augustiniană despre minciună din De mendacio. Augustin susține că minciuna nu

este sinonimă cu ceea ce am înțelege prin falsitate (adică corespondența dintre nivelul

ontologic și cel lingvistic), ci cu corespondența dintre nivelul mintal/intențional și lingvistic.

În acest sens, conform concepției augustiniene, se poate spune că lui Pinocchio îi poate crește

nasul chiar dacă spune ceva factual adevărat, dacă și numai dacă acesta are intenția de a-și

minți sau a-și înșela interlocutorul.

II. PARADOXUL LUI PINOCCHIO

În articolul său (Eldridge-Smith, 2010), Eldridge-Smith expune o formulare a paradoxului

mincinosului care nu conține predicate semantice în scopul de a ridica o problemă teoriilor

care apelează la o ierarhie de tip meta-limbaj - limbaj obiect pentru rezolvarea diferitelor

paradoxuri ce pot fi formulate împotriva concepției lor.

(P) Pinocchio spune că îi crește nasul.

În asertarea caracterului paradoxal al propoziției (P), ne bazăm pe asumpția conform căreia

lui Pinocchio îi crește nasul dacă și numai dacă ceea ce spune este fals. Astfel, dacă
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Pinocchio spune că acum îi crește nasul înseamnă că a spus o minciună. Totuși, dacă lui îi

crește nasul înseamnă că propoziția pe care a spus-o este adevărată. Aici ne confruntăm cu

paradoxul: lui Pinocchio îi crește nasul dacă și numai dacă nu îi crește nasul.

(1) Dacă lui Pinocchio îi crește nasul, atunci a spus o minciună.

(2) Dacă lui Pinocchio îi crește nasul, atunci propoziția spusă de el din (P) a fost

adevărată.

(3) Dacă Pinocchio a spus o minciună, atunci propoziția spusă de el nu poate fi adevărată.

Noutatea adusă de acest paradox este formularea paradoxului mincinosului, care este un

paradox semantic și autoreferențial, într-o formă care nu utilizează direct un predicat

semantic. Chiar dacă predicatul „crește” se referă la faptul că Pinocchio a spus ceva fals,

relația nu este una semantică, deoarece creșterea nasului nu este o caracteristică semantică.

Din aceste motive, soluția tarskiană1 (Tarski, 1944) de a elimina predicatele semantice din

limbajul-obiect nu poate funcționa în acest caz, deoarece paradoxul nu utilizează nici termeni

semantici, nici sinonime pentru aceștia. În acest fel se obține o posibilă autoreferință în

limbajul-obiect care să nu conțină termeni semantici și care să fie imună la soluția stratificării

limbajului.

Concluzia la care ajunge Eldridge-Smith este că scopul invocării acestui paradox este de a

reformula paradoxul mincinosului într-un mod care să nu conțină un predicat semantic, ceea

ce ridică o problemă oricărei soluții bazate pe o ierarhizare a limbajelor.

III. CONCEPȚIA DESPRE MINCIUNĂ A LUI AUGUSTIN

În această secțiune îmi propun să aduc în discuție anumite aspecte ale concepției lui Augustin

privind natura minciunii, care sunt relevante pentru blocarea paradoxului lui Pinocchio. În De

mendacio, Augustin expune o teorie atipică privind natura minciunii care are ca și

caracteristici principale corelarea minciunii cu ideea de intenționalitate a individului.

Un alt aspect inovativ pe care teoria augustiniană din De mendacio îl are este și faptul că nu

corelează în mod necesar exprimarea minciunii de ceea ce am numi expresii lingvistice. Mai

mult, pare că anumite semne, alte moduri de „semnificare” (De mendacio 3) denumite

1 sau orice altă soluție care recurge la o ierarhie semantică
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indexicali (Georgescu 2016, 162), pot căpăta o valoare în ceea ce privește opoziția dintre

minciună și adevăr.

În lumina acestor considerente, Augustin identifică mai multe tipuri de aserțiuni sau chiar și

lipsa lor ca fiind eligibile de a fi considerate minciuni. Dintre acestea amintim lucruri precum

tăcerea (Georgescu 2016, 162), glumele (De mendacio 2) sau chiar și reprezentările artistice.

Acest fapt reprezintă o extindere a ariei de aplicabilitate a noțiunii de minciună, ceea ce

reflectă într-o anumită măsură atât inovativitatea cât și gradul de universalitate ale acestei

teorii raportate la contextele umane.

Miza acestui text este în mare măsură una de „cercetare teoretică” (Georgescu 2016, 10) a

problematicii minciunii, însă ea nu este lipsită în totalitate de valențe morale sau teologice.

Chiar și în acest caz, nu se poate spune că implicațiile filosofice ale teoriei augustiniene

privind legătura dintre intenționalitate și semantică ar putea fi invalidate de aspectele de ordin

teologic sau etic, oricât de prevalente ar fi acestea pentru Augustin.

Din punct de vedere al moralei creștine, Augustin distinge între opt tipuri de minciuni,

ordonate în funcție de gravitatea acestora. Acestea sunt categorizate în funcție de contextul în

care sunt exprimate, în funcție de folosul pe care emițătorul minciunii îl poate avea în urma

acesteia, impactul asupra oamenilor și intenția din spatele minciunii.

Astfel, îmi propun să aduc în discuție o distincție esențială între ceea ce numim „falsitate” și

ceea ce numim „minciună”, care va reprezenta punctul central al obiecției mele privind

caracterul paradoxal al afirmației lui Pinocchio.

Prin prima am în vedere o neconcordanță între ceea ce este exprimat la nivelul limbajului și

ceea ce este în realitate, în alte cuvinte, corespondența dintre expresie și realitate. Prin cea din

urmă am în vedere o neconcordanță în ceea ce privește intenția unui individ atunci când

exprimă ceva și lucrurile pe care le exprimă la nivelul limbajului, altfel spus corespondența

între nivelul lingvistic și cel mintal.

Din aceste considerente voi asuma faptul că teoria augustiniană se ocupă cu teoretizarea

minciunii, ci nu a falsității. Mai mult, există o serie de implicații ale acestui tip de teoretizare,

precum respingerea ideii conform căreia există „falsitate în sine”, dar și lipsa accentului pus

de „consecințe sau motivații” (Georgescu 2016, 21).
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IV. O PROPUNERE DE BLOCARE A PARADOXULUI

În această secțiune îmi propun să expun o metodă de blocare a paradoxului lui Pinocchio care

recurge la distincția dintre minciună și falsitate. Propoziția (P) capătă un caracter paradoxal

doar în momentul în care admitem că dacă Pinocchio a spus o minciună, atunci acest lucru

implică asertarea unei falsități care contravine schemei (T), în cazul teoriei tarskiene, sau

oricărui alt mijloc de determinare a adevărului din alte teorii.

În schimb, există autori precum Augustin care nu văd o relație de necesitate între minciună și

falsitate factuală (sau de tip corespondentist). Mai mult, Augustin afirmă că minciuna nu ține

de corespondența afirmațiilor cu realitatea, ci de starea mentală și intenția pe care o are

persoana care asertează o propoziție.

Augustin enunţă definiţia clasică a mincinosului: „de mințit minte acela care una are în gând

şi altceva redă prin cuvinte sau prin orice alte moduri de semnificare“ (De mendacio 3). Din

aceste considerente poate fi derivată și definiția minciunii ca fiind „denaturarea intenţionată a

adevărului, iar accentul cade pe nepotrivirea dintre gândire şi enunţarea ei” (Georgescu 2016,

28). Aspectul cheie al acestei definiții este elementul intenționalității, care acționează ca un

liant între o afirmație și caracterul ei de minciună.

Mai mult, Augustin respinge ideea falsității lucrurilor în sine, pe care pare să se bazeze

creșterea nasului lui Pinocchio: „nu orice om care spune ceva neadevărat minte“; „faptul că

cineva minte sau nu minte trebuie judecat după modul său de a gândi, şi nu după adevărul sau

falsitatea lucrurilor însele“ (De mendacio 3). În acest sens consider relevant de a fi menționat

succint implicațiile acestui lucru din punctul 2), legat de natura lui Pinocchio însuși.

Astfel, în acest caz, putem spune că Pinocchio poate spune o minciună chiar dacă spune un

adevăr ce corespunde stărilor de fapte din lume. Dacă asemănăm acest lucru cu cazurile

Gettier, Pinocchio ar putea spune un adevăr, dacă are intenția de a nu minți, chiar referindu-se

la ceva factual fals. Dacă Pinocchio se uită la un ceas stricat și afirmă că acesta indică o

anumită oră greșită, atunci îi crește nasul? Răspunsul pe care intenționez să-l dau în acord cu

paradigma acestei secțiuni este că nu, deoarece intenția sa nu este de a minți.

Acestea fiind spuse, afirmației lui Pinocchio i se neagă caracterul paradoxal, reducându-se la

rangul unei simple aserțiune care ține de intenționalitate. În acest caz, ea nu poate pune vreo

problemă teoriei tarskiene, deoarece ierarhia limbajelor s-ar păstra, adevărul sau falsitatea
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fiind exprimate tot în meta-limbaj sau, în alt caz, s-ar schimba complet paradigma de gândire

chiar și în modul în care Tarski rezolvă antinomia mincinosului.

V. CONCLUZIE

În concluzie, nu este necesar din punct de vedere contextual ca, dacă Pinocchio spune ceva

factual fals, automat acest ceva să fie și o minciună. Deci Pinocchio poate spune că îi crește

nasul, iar acesta să-i crească, chiar dacă a spus un lucru adevărat, fiindcă intenția sa ar fi fost

să mintă. Ulterior, am oferit o alternativă de blocare a paradoxului care recurge la invalidarea

caracterului paradoxal al afirmației lui Pinocchio.
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