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Lumea în care se poate demonstra (aproape) orice 
 

Problemă cu probleme ... 
 

Doi spărgători coboară printr-un coş.  
Unul dintre ei iese cu faŃa curată, celălalt cu faŃa murdară.  
Care dintre ei îşi spală faŃa?  
 

Patru răspunsuri posibile 
 
Vreau să vă spun din capul locului, adică de la început, că în lumea asta aiurea, cu puŃin efort al 

inteligenŃei poŃi demonstra aproape orice, călcînd fără sfială pe urmele sofiştilor antici, aşa că vă avertizez cu 
privire la existenŃa acestei perfide capcane. 

Vă prezint cele patru răspunsuri posibile găsite de mine, dar atenŃie găsite, problema fiind rezolvată 
de altcineva.  

Aşadar avem: 
Răspuns 1 : Spărgătorul cu faŃa murdară.   
Greşit.  
Cel cu faŃa curată se spală.  
Fii atent la logică.  
Spărgătorul cu faŃa murdară se uită la cel cu faŃa curată şi se gîndeşte că faŃa lui e curată.  
Cel cu faŃa curată se uită la cel cu faŃa murdară şi se gîndeşte că faŃa lui e murdară.  
Aşadar, cel cu faŃa curată se spală.  
Răspuns 2 : Spărgătorul cu faŃa curată se spală.  
Greşit.  
Amîndoi se spală.  
Fii atent la logică.  
Cel cu faŃa murdară crede că faŃa lui e curată.  
Cel cu faŃa curată crede că faŃa lui e murdară.  
Aşadar, spărgătorul cu faŃa curată se spală.  
Cînd cel cu faŃa murdară îl vede spălîndu-se, îşi dă seama că şi faŃa lui trebuie să fie murdară.  
Aşadar, amîndoi se spală. 
Răspuns 3 : Amîndoi se spală.   
Greşit.  
Nici unul nu se spală.  
Fii atent la logică.  
Cel cu faŃa murdară crede că faŃa lui e curată.  
Cel cu faŃa curată crede că faŃa lui e murdară.  
Dar cînd cel cu faŃa curată nu se oboseşte să se spele, nici el nu se spală.  
Prin urmare, nici unul nu se spală.  
Răspuns 4 : Nici unul!     
Greşit. 
E imposibil! 
Fii atent la logică.  
Spune-mi, cum este posibil ca doi bărbaŃi să coboare prin acelaşi horn, iar unul iese cu faŃa curată în 

timp ce celălalt are faŃa murdară?  
Aşadar, e imposibil! 
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Răspuns la răspunsul şmecheresc de mai sus  

 
 
Dar, oare aşa să fie? 
Am să dau eu un răspuns la răspunsul şmecheresc de mai sus.  
Aşadar, ce ştim noi despre logică? 
Păi ştim următoarele: 
„Logica studiază numai forma gîndirii şi conŃinutul ei, ea controlează numai dacă legile gîndirii au 

fost aplicate corect. Ea nu garantează adevărul cunoştinŃelor raŃionamentelor, ci numai dacă ele au fost 
formulate corect sau nu.”  [vezi Probleme celebre din istoria matematicii (a treia carte) de Florica T. 
Câmpan, Editura Albatros-1976, pag.150] 

Deci,   
 „Logica” pe care se bazează primele trei interpretări aduse în discuŃie sînt anumite derapaje logice 

care sînt introduse în mod intenŃionat, fără ca să băgăm de seamă.   
Cine are noŃiuni elementare de logică ştie că: orice raŃionament logic ajunge la o concluzie falsă 

dacă PREMISA (sau una sau mai multe PREMISE) de la care se porneşte este falsă, chiar dacă 
raŃionamentul se derulează corect.   

Aceasta este o axiomă care nu are nici un fel de excepŃii.  
În primele trei cazuri premisa este falsă: anume că nu este  posibil ca doi indivizi care au străbătut un 

horn plin cu funingine să iasă din acel horn şi să aibă faŃa curată sau cu atît mai mult unul din ei să aibă faŃa 
murdară, iar celălalt nu.  

Cu toate acestea autorul rezolvări problemei nu ezită să extragă trei variante diferite ale căror 
concluzii „logice” sînt false întrucît premisele de la care a pornit sînt, de asemenea, false.  

El ştie foarte bine că premisa este falsă aşa cum afirmă la sfîrşit.  
Cu alte cuvinte, autorul ştia foarte bine cum trebuia pusă problema încă de la început.  
Ceea ce este şi mai tragic este faptul că în zilele noastre ne confruntăm cu foarte multe astfel de 

premise false şi de cele mai multe ori nu sîntem conştienŃi de ele.  
Evident că pe baza unor astfel de premise false se pot trage tot felul de concluzii false aşa cum am 

arătat mai sus. 
Aşa că atenŃie maximă în jurul dumneavoastră. 
Deci răspunsul la problema dată e – IMPOSIBIL – , deoarece nu este  posibil ca doi indivizi care au 

străbătut un horn plin cu funingine să iasă din acel horn şi să aibă faŃa curată sau cu atît mai mult unul din ei 
să aibă faŃa murdară, iar celălalt nu. 

Dacă aŃi ajuns cu cititul pînă la aici, eu vă mulŃumesc frumos pentru efortul făcut. 
   

  
          Eu- 10.02.2016 


