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Numai aşa ne putem înţelege ! 

 

Normal o persoană care doreşte să se exprime ar trebui să aibă în vedere cel puţin următoarele. 

 

Logică -  Ştiinţă care se ocupă cu studiul formelor şi legilor fundamentale ale gîndirii. 

Silogism - Tip de deducţie în care o propoziţie numită concluzie rezultă din două sau mai multe 

propoziţii numite premise. Raţionament deductiv care conţine trei judecăţi legate între ele astfel încît cea de-

a treia judecată, care reprezintă o concluzie, se deduce din cea dintîi prin intermediul celei de-a doua. 

Logicienii se ocupă mai ales cu silogismele formate din propoziţii ce pot fi exprimate sub formă 

categorică subiect-predicat (silogism categoric).  

Silogismul cel mai simplu constă din trei propoziţii:  

1) premisa majoră, care conţine predicatul concluziei (termenul major);  

2) premisa minoră, care conţine subiectul concluziei (termenul minor);  

3) concluzia se deduce din prima judecată prin intermediul celei de-a doua.  

Premisă - Fiecare dintre propoziţiile iniţiale ale unui raţionament, din care se deduce concluzia. 

Raţionament - Înlănţuire logică de judecăţi, care duce la o concluzie.  

Exemplu : Premisa majoră - Toate plantele respiră (conţine predicatul). 

     Premisa minor -  Trandafirul (conţine subiectul) este o plantă.  

     Concluzia - Trandafirul respiră.  

     Deci constituie un silogism. 

 

Alt exemplu : Toţi oamenii îs muritori (premisa majoră – conţine predicatul),  

           Iar tu eştĭ tot om (premisa minoră – conţine subiectul).  

           Deci: Tu eşti muritor (concluziunea). 

           Deci constituie un silogism. 

 

Dilemă, dileme, s. f. Raţionament cu două soluţii, dintre care trebuie aleasă una, deşi ambele duc la 

aceeaşi concluzie. 

Alternativă, alternative, s. f. 1. Posibilitate de a alege între două soluţii, între două situaţii etc. care 

se exclud. 2. Relaţie între două judecăţi în care, dacă o judecată e adevărată, cealaltă e neapărat falsă. 

Paradox - Contradicţie logică-formală, apărută în ciuda respectării corectitudinii logice a 

raţionamentului. Fapt despre care se poate demonstra atît că este adevărat, cît şi că este fals. 

 

 

Atenţie! mărită totuşi. 

 

„Logica studiază numai forma gîndirii şi conţinutul ei, ea controlează numai dacă legile gîndirii au 

fost aplicate corect. 

Ea nu garantează adevărul cunoştinţelor raţionamentelor, 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]   

 

Exemplu nr.1: 

 

„Lingvistul american, Noam Chomsky, avînd nevoie să dea un exemplu de enunţ corect gramatical şi 

imposibil din punct de vedere logic al înţelesului, a imaginat sintagma: «incolorele idei verzi dorm cu furie», 

în care fiecare cuvînt este incompatibil, nepotrivit cu celelalte.“ 

[vezi România Mare nr.820/31.03.206, pag.10, articolul Turner, da! Da’Picasso?(4), Ion Coja] 

 

Exemplu nr.2: 

 

„În această Ţară a fericirii totul este permis copiilor. 

Nu numai că este permis, dar ei au chiar obligaţia de a se juca, pot să se dea în carusel după plac, au 

voie să mănînce turtă dulce şi bomboane după pofta inimii. 

În Ţara fericirii minciuna nu numai că nu are restricţie, ba chiar este obligatorie în orice împrejurare, 

pentru că absolut toţi cei care se află pe acest pămînt fără pereche mint de îngheaţă apele. 
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Trebuie să se ştie că cele mai năstruşnice minciuni vor fi răsplătite împărăteşte cu alese prăjituri şi 

acadele. 

La joacă copii, faceţi toate năzbîtiile ce vă trec prin cap. 

Acest «regulament din Ţara fericirii» conţine două evidente incompatibilităţi privind gîndirea logică. 

Astfel  se spune că «totul este permis copiilor» ca imediat după aceea să se precizeze că ei «au chiar 

obligaţia de a se juca». Or dacă totul este permis înseamnă că oricine face ce vrea, inclusiv să nu se joace. 

Şi mai contradictorie apare afirmaţia potrivit căreia toţi cei aflaţi pe pămîntul «Ţării fericirii» mint. 

Deci şi cel care a întocmit şi scris «regulamentul» minte. 

Asta înseamnă că tot ce se scrie acolo este minciună şi, ca atare, minciună este şi afirmaţia că toată 

lumea minte. 

Cu alte cuvinte, lucrurile stau tocmai pe dos şi nimeni nu minte, ci spune numai adevărul! 

Iată însă că ne lovim acum de un cerc vicios. 

Pentru că dacă pe pămîntul  «Ţării fericirii» nu se spune decît adevărul, atunci cine a afirmat şi scris 

regulamentul că se minte? 

Două idei care se bat cap în cap nu pot … încăpea în capul nimănui!“   

[vezi Sclipire minţii, Valentin Rădulescu, Editura Militară,1976, pag.82÷83 şi pag.147÷148] 

 

Aşadar, încercaţi să le respectaţi! 


