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Cuvânt înainte
Manualul de faţă este un instrument de lucru adresat
mai ales studenţilor de la specializarea Administrtaţie publică şi
deoarece, tratează cele mai importante probleme şi noţiuni ale
logicii, el poate fi de folos oricărei persoane care doreşte să
înţeleagă şi să aprofundeze acest domeniu. Lucrarea este
structurată în şapte capitole, în cuprinsul cărora am descris şi
explicat cele mai importante concepte ale logicii, teoria fiind
însoţită de exemple edificatoare, iar la finalul fiecărui capitol
există şi câte un set de exerciţii.
Logica este ştiinţa gândirii corecte şi, prin urmare, în
principalele sale aspecte are caracter peren. Multe din ideile şi
principiile de bază ale logicii au fost formulate încă din
Antichitate de Aristotel şi sunt la fel de valabile şi astăzi. Legat
de acest aspect, Immanuel Kant scria că logica a fost complet
elaborată de Aristotel şi că nu i se mai poate adăuga nimic nou1.
Chiar dacă această afirmaţie nu este tocmai corectă deoarece
logica, fiind un domeniu al cercetării ştiinţifice omeneşti, îşi
poate modifica conţinutul prin raportare la percepţia noastră cu
privire la regulile gândirii corecte, ea cuprinde totuşi o doză
importantă de adevăr. Logica este un domeniu al cercetării
omeneşti şi este astfel, supusă schimbării, iar „schimbarea,
prefacerea aceasta, fără niciun înţeles de valorificare, se vădeşte
şi în logică, dacă nu altfel, cel puţin prin schimbarea
substratului pe care s-au clădit, în diferitele epoci ale spiritului
omenesc, sistemele de logică.”2
Gândirea corectă şi eficientă este idealul oricărei
persoane, atât în viaţa de zi cu zi, în aspectele pragmatice ale
existenţei, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice. Omul este o
1
2

Kant, Immanuel - Critica raţiunii pure, Editura IRI, Bucureşti, 1998, p. 29.
Ionescu, Nae – Istoria logicei, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 72.
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fiinţă socială şi una din dimensiunile sale esenţiale este
comunicarea cu semenii. În acest scop este important, pentru
fiecare din noi, să înţelegem ce ni se spune şi să ne transmitem
gândurile corect. De asemenea, este important să identificăm
erorile atât în argumentările şi demonstraţiile proprii cât şi în
ale celorlalţi. Atunci când facem parte din auditoriu este
important să înţelegem problema expusă şi să nu ne lăsăm
manipulaţi de sofisme sau de alte artificii pe care le poate folosi
cel care susţine o teză şi urmăreşte, prin orice mijloace, ca
aceasta să fie acceptată (chiar dacă ea nu este adevărată sau
corect întemeiată). Apoi, atunci când susţinem ceva, trebuie să
înţelegem care este nivelul intelectual şi cultural al auditoriului
şi cum să ne raportăm la acesta în aşa fel încât ideile noastre să
fie înţelese şi acceptate.
Cele mai multe erori, neînţelegeri şi conflicte apar între
persoane atunci când comunicarea este defectuasă şi nu
respectă legile gândirii corecte. Eficienţa acţiunilor fiecăruia
dintre noi depinde de modul în care ne trasmitem ideile şi
înţelegem mecanismele de funcţionare ale lumii înconjurătoare.
Logica intervine în toate acestea, iar lipsa logicii în gândire şi
acţiune este o inepuizabilă sursă de erori şi eşecuri.
Autoarea
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CAPITOLUL 1.
Apariţia şi importanţa logicii. Definiţii ale logicii
§ 1.1 Repere de ordin istoric
Dacă avem în vedere superioritatea şi rafinamentul
nivelului celui mai abstract al gândirii, pe care logica il
structurează şi configurează, putem afirma că aceasta este una
dintre cele mai vechi ramuri ale ştiinţei, mai veche şi decât
geometria. De altfel, este imposibil de conceput cunoaşterea,
gândirea şi dezvoltarea ştiinţifică în absenţa logicii.
Filosofii sofişti din Grecia Antică au fost primii care au
studiat arta argumentării şi au dezvoltat o teorie a argumentării.
Prin însuşirea teoriei argumentării, o persoană învăţa să îşi
impună propria părere în faţa celorlalţi, într-un mod aparent
legitim (spunem aparent deoarece sofiştii utilizau mai multe
metode de manipulare a auditoriului în aşa fel încât să convingă
cu orice preţ). Filosoful şi logicianul român Nae Ionescu scria
că problematica logicii s-a constituit „din necesitatea practică
de a-ţi impune părerea ta [...] pentru că în momentul în care eu
vreau să învăţ arta de a convinge, trebuie să îmi dau seama de
schema generală a gândirii mele. Primii logicieni sau prima
atitudine logică, dar absolut pură, mai pură decât cea care a
urmat în filosofia greacă, prima atitudine logică, în istoria
gândirii europene, este aceea a sofiştilor, pentru că sofiştii sunt
primii gânditori care încearcă să privească gândirea omenească
sub aspectul structurii ei formale. Pe sofişti nu-i interesează
întru nimic conţinutul afirmaţiei. Ei spun: meşteşugul meu
trebuie să se potrivească pentru orice afirmaţie; orice afirmaţie
poate să fie dovedită, deci pentru orice afirmaţie trebuie să
construiesc sistemul meu de impunere. Aşa fiind, însă, nu
conţinutul afirmaţiei mele mă interesează, ci structura generală,
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cadrul în care această afirmaţie intră.”3 Însă demersul sofiştilor
a mers numai până la crearea instrumentului de care aveau
nevoie. Ei nu au conceput o structură formală a logicii.
Urmărind un scop strict subiectiv şi uneori imoral (convingerea
celuilalt cu orice preţ – „căştigarea[...] unor reţete cu ajutorul
cărora filosoful sau retorul, în cazul special, caută să-şi impună
părerea lui”4), sofiştii nu au făcut decât să întrezărească o ştiinţă
ale cărei baze au fost puse ulterior de Aristotel.
Primele lucrări de logică îi aparţin lui Aristotel din
Stagyra (n.384 – d.322 a.n.Chr.), şi au fost scrise cu cincizeci
de ani înainte de primul tratat (cunoscut) de geometrie,
Elementele lui Euclid. Ca orice alt domeniu al ştiinţei, logica nu
a avut o evoluţie liniară; în istoria ei sunt cuprinse atât
perioade de dezvoltare intensă, de adevărate revoluţii ştiinţifice
cât şi perioade mai sărace5, de criză sau regres, în care regăsim
doar reflecţii informative pe temele ştiinţifice fundamentale.
Numele de logică s-a consacrat, relativ târziu, fiind
propus, în secolul al II lea p.n.Chr.6, de comentatorul
Alexandros din Aphrodisias. Pentru părintele logicii,
Aristotel, ştiinţa cunoscută astăzi sub numele de logică, se
intitula analitică (adică, teoria abstractului sau a probabilului).
Analitica lui Aristotel se ocupa cu studiul şi analiza
raţionamentului
demonstrativ,
dialectica
cu
analiza
raţionametul probabil, iar eristica, studia raţionamentul cu
premise aparent probabile.

Ionescu, Nae – Istoria logicei, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 72.
Ibidem, p. 76.
5 De exemplu, în Roma Antică, Seneca în lucrarea Eipstolae ad Lucilium,
XLVIII, considera demne de dispreţ, şaradele logicienilor. Un exemplu:
„Soarecele (în latină mus) este o silabă.”, „Şoarecele roade brânza.”, deci „Silaba roade
brânza.”
6 Au mai fost şi alte denumiri propuse, în afară de logică: Epicur propusese
canonica şi Zenon din Elea - dialectica, Petre Botezatu – Introducere în logică,
Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 17.
3
4
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Din punct de vedere etimologic, termenul de logică
provine de la celebrul cuvânt grecesc logos care se traduce prin
raţiune, cuvânt, vorbire sau gând.
Opera aristotelică din domeniul logicii cuprinde şase
scrieri (sau cărţi) care, împreună, formează un tratat numit
Organon (instrument). De menţionat că nici numele
tratatului şi nici al fiecăreia dintre cărţile componente nu au
fost date de însuşi Aristotel7. Cele şase cărţi care compun
Organon-ul sunt:
1. Categoriile - în care este expusă teoria propoziţiilor
şi sunt analizate categoriile (predicatele cele mai generale).
2. Despre interpretare – care tratează teoria
propoziţiilor (în special raportul de opoziţie dintre propoziţii).
3. Analitica primă – unde Aristotel expune teoria
formală a silogismului.
4. Analitica secundă – are drept principal subiect
teoria demonstraţiei.
5. Topica – analizează argumentarea dialectică şi
raţionamentele probabile.
6. Respingerile sofistice – are ca subiect
argumentarea eristică (sau incorectă).
Clarificarea celor ce urmează a fi expuse în lucrarea de
faţă, implică, înainte de a merge mai departe, să ne întoarcem în
trecutul foarte îndepărtat, în agora cetăţii Atena din secolul al
IV lea înainte de Christos, acolo unde şi-au desfăşurat
activitatea filosofică cei doi mari predecesori ai lui Aristotel:
Socrate şi Platon.
Socrate (469 - 399 a.n.Chr.), una dintre cele mai
remarcabile personalităţi ale omenirii, nu a lăsat posterităţii
nimic scris. Înţelepciunea sa a ajuns până la noi, prin
intermediul conversaţiilor sale, purtate cu diverşi interlocutori,
oameni din toate clasele şi categoriile sociale ale Atenei (şi nu
Se presupune că Andronicos din Rhodos a realizat ordonarea tematică şi
editarea operei lui Aristotel (sec. I a.n.Chr.).
7
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numai ale Atenei) conversaţii consemnate de Platon, în
celebrele scrieri cunoscute sub numele de dialoguri. Astfel, au
ajuns la noi, peste milenii, concepţiile socratice despre
Dreptate, Bine, Frumos, Iubire, Prietenie, etc.
În conversaţiile sale, Socrate, începe prin a afişa faţă de
interlocutori, o aparentă naivitate. Procedeul este cunoscut sub
numele de ironie. Naivitatea se manifestă prin aceea că
filosoful se arată necunoscător cu privire la problema abordată.
În faţa aroganţilor atotştiutori, Socrate afirmă modest că nu ştie
nimic, pentru ca apoi, încet-încet, să îi încurce, subtil, din
întrebare în întrebare (întrebări simple în aparenţă dar de fapt
încuietoare) iar ceilalţi sfârşeşc, inevitabil, prin a se contrazice,
zăpăci şi a-i da dreptate filosofului. În a doua parte a discuţiei,
printr-o metodă numită maieutică (sau descoperitoare, care
naşte idei) interlocutorii sunt ajutaţi să priceapă rostul lor în
lume şi în cetate. Maieutica este un procedeu de generalizare
inductivă, un mod de raţionare cu ajutorul căruia, dintr-un
număr limitat de cazuri, se poate stabili adevărul tuturor
celorlalte cauze similare posibile.
Una din marile realizări ale lui Socrate se referă la
analiza principiului identităţii. Astfel, „prin stabilirea faptului că
toată gândirea stă sub egida principiului identităţii, el a încercat
să dea oarecum o justificare, pe de o parte a materialului de-a
dreptul, pe de altă parte gândirii. Numai în virtutea faptului că
noi putem gândi identitatea unui obiect, există pentru noi
posibilitatea de judecată şi cunoaştere. Principiul identităţii
ducea, [...], la crearea unor realităţi fixe, în înţelesul că sunt
mereu identice cu ele însele, realităţi care pentru Socrate
înseamnă sâmburele existenţei.”8
Motto-ul vieţii şi gândirii lui Socrate a fost îndemnul de
pe frontispiciul Oracolului din Delphi. „Cunoaşte-te pe tine
însuţi!”. Având idei democratice, juste în mod obiectiv şi
8

Ionescu, Nae – Istoria logicei, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 86-87.
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impărtăşindu-le concetăţenilor săi, conducătorii Atenei au ajuns
să îl considere un pericol, atât pentru forma de guvernare a
cetăţii, cât şi pentru interesele lor proprii aşa că, pentru a-l
elimina din viaţa publică l-au acuzat de coruperea tineretului. A
fost arestat, judecat politic şi condamnat la moarte în mod
meschin şi abuziv iar condamnarea a constat din obligarea
filosofului să bea cucută. Discipolii săi, nu puţini la număr, au
încercat să îl salveze, organizând o evadare care i-ar fi permis
lui Socrate să îşi continue viaţa în exil. Însă, din respect pentru
cetate şi valorile ei, filosoful şi-a acceptat pedeapsa, fiind o
dovadă vie a atitudinii pe care cetăţenii trebuie să o manifeste
pentru legile cetăţii, chiar şi atunci când acestea sunt injuste.
Cel mai important şi celebru discipol al lui Socrate,
Platon (n. cca. 427 î.Hr. - d. cca. 347 î.Hr.), care a fost şi
maestrul sau învăţătorul lui Aristotel, a pus bazele filosofiei
antice greceşti şi, pe cale de consecinţă, ale filosofiei în genere.
Dialogurile lui Platon, sunt împărţite pe categorii, iar cele de
tinereţe reflectă marca gândirii lui Socrate, a cărui nedreaptă
condamnare la moarte l-a impresionat profund pe Platon,
consecinţa fiind că a încercat, prin opera scrisă, să reabiliteze
numele maestrului (în acest sens, cel mai elocvent este, poate,
dialogul Apologia lui Socrate).
Pentru Platon, punctul cheie este că „noţiunea,
conceptul, ideea, adică tot ce este fix, stabil, incoruptibil, tot ce
nu se poate schimba, reprezintă realitatea adevărată şi eternă.”9
Prin expunerile lui Platon cu privire la concepte, numite Idei, şi
cu punerea accentului nu asupra a ceea ce percepem prin
simţuri ci asupra unei cunoaşteri abstracte, pur intelectuale,
logica a primit suficiente elemente pentru a fi formulată,
construită şi studiată, iar acest demers a fost înfăptuit de unul
din discipolii lui Platon, Aristotel.

9

Ionescu, Nae – Istoria logicei, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 89.
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Platon considera că distincţia dintre opinie şi ştiinţă
este fundamentală în cunoaşterea adevărată. Opinia se
originează în simţurile noastre, motiv pentru care este foarte
utilă în practică în viaţa de zi cu zi dar, din păcate, este
aproximativă, iar obiectul ei pieritor. Mai mult decât atât, este
îndeobşte cunoscut că simţurile ne pot înşela. Adevărata
cunoaştere este obţinută prin exerciţiul inteligenţei. Numai prin
acest tip de cunoaştere putem accede la Ideile în sine.
Precizările de mai sus sunt importante pentru a înţelege
mai bine influenţele care s-au exercitat asupra gândirii filosofice
a lui Aristotel, „filosoful care ne înfăţişează primul sistem
complet de logică şi, într-un oarecare fel, ultimul sistem
complet de logică, în înţelesul că toate problemele, care se pot
pune într-o asemenea disciplină, au fost puse de gânditorul
acesta şi rezolvate într-un oarecare fel.”10
Pentru Aristotel, logica este, prin excelenţă,
instrumentul gândirii corecte, fără a fi propriu-zis o ştiinţă, este
un mod util de a accede la cunoaştere, ceea ce implică şi
eliminarea din gândire erorilor de judecată. Astfel, se poate
extrapola şi considera că logica, nu este altceva decât gândirea
care se gândeşte pe sine11.
În perioada Renaşterii, interesul oamenilor de ştiinţă s-a
întors către subiectiv şi practic, iar logica, cel puţin în aparenţă,
nu s-a modificat în această perioadă, faţă de logica grecească
sau scolastică, ultima fiind specifică Evului Mediu, dar foarte
puţin diferită de logica aristotelică. Opera cea mai importantă a
logicii din această perioadă este Novum organon, a lui Francis
Bacon, care a explicitat toate descoperirile Renaşterii în această
materie. Bacon scrie că unul din elementele constitutive ale
logicii este judecata, spre deosebire de greci (Socrate, Platon şi
Aristotel) care dăduseră întâietate conceptului. Elementul
Ibidem, p. 99.
Aristotel - Metafizica, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti,
2010, p. 487.
10
11
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constitutiv al înţelegerii umane este judecata, nu conceptul.
Prin judecată individul constată anumite stări de fapt sau legi
ale naturii şi poate verifica veridicitatea lor. Francis Bacon a
realizat o analiză detaliată a raţionamentelor inductive şi
cauzale.
În secolul al XVIII-lea, reprezentanţii Şcolii de la Port
Royal au relansat ideea că logica este arta de a gândi (corect).
Pentru filosoful francez René Descartes logica are rolul de a
conduce în mod corect intelectul în căutarea adevărului. Pe
Descartes îl interesa mai ales deducţia bazată pe intuiţie, având
ca punct de plecare matematica (deducţia matematică).
În ceea ce priveşte logica, cea mai importantă figură a
epocii moderne, a fost G.W. Leibniz (n. 1646 - d. 1716) a
cărui operă s-a publicat abia la începutul secolului al XIX-lea.
Scopul declarat al lui Leibniz era crearea unei ştiinţe universale
(mathesis universalis) care să includă şi logica. Conform acestui
filosof, logica trebuie să aibă un limbaj matematic special şi să
poată ajunge la concluzii corecte într-un mod cvasi – mecanic.12
Proiectul lui Leibniz consta din crearea unei logici matematice,
dar nu a reuşit să atingă acest scop din cauza a două principii
prea înguste aflate la baza proiectului său: reducerea
propoziţiilor la forma inerenţei (în aşa fel încât predicatul să fie
cuprins în subiect) şi forţarea analogiei dintre operaţiile logice
pe de o parte şi cele aritmetice, pe de altă parte. „Importanţa
logicii leibniziene [...] este, fără îndoială extraordinară, fiindcă,
mai întâi, pentru prima oară se afirmă caracterul de lărgire a
cunoştinţelor pe care trebuie să îl aducă logica şi, apoi,pentru
prima oară se afirmă caracterul de structură nominalistă a
logicii, prin tendinţa de a se crea calculul logic.”13

Enescu, Gheorghe – Tratat de logică, Editura Lider, Bucureşti, 1997,
p. 346.
13 Ionescu, Nae – Istoria logicei, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 169.
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