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Curs 2.

Ce este adevărul?
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Folosirea termenului de adevăr

Exemple

 „Jur să spun adevărul și numai adevărul.”

 „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” (Io. 14,6)

 „Adevărul despre navele extraterestre.”

 „Dacă P este adevărat, non P este fals.”

 „Cine este adevăratul agent Cooper?”



Contexte ale conceptului de adevăr

 Logică

 Filosofie (Epistemologie)

 Etică

 Științe

Domeniul juridic

 Jurnalism

Artă

 În viața comună
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Opușii adevărului

 Adevăr <≠> Minciună

 sens moral

 sinceritate

 Adevăr <≠> Falsitate

 sens logic

 validitate
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Ce poate fi adevărat?

Doar propozițiile (predicațiile) pot avea 
valoare de adevăr

 Ex.: „Nisipul este fin.” => „Este adevărat că nisipul este fin.”

Nu pot avea valoare de adevăr:

obiectele în sine
 Ex.: nu putem spune „Litera A este adevărată.”, dar putem 

spune ”Este adevărat că A este o literă.”

cuvintele, ca nume ale obiectelor
 Uneori însă subînțelegem predicatul existenței (este, există), 

ex.: „Moș Crăciun este adevărat.” => „Este adevărat că Moș 
Crăciun există.”
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Teorii ale adevărului

 Adevărul corespondență
 „a spune despre ceea ce este că este și despre ceea ce nu este că nu este”

 Ex.: „Unii colegi nu au venit la curs.”

 Adevărul coerență
 o afirmație este adevărată când este coerentă cu contextul în care e pusă

 Ex.: „Jack Sparrow este norocos.”

 Adevărul pragmatic
 adevărul este ceea ce are valoare efectivă, ceea ce este benefic sau util

 Ex.: „Viața merită trăită.”

 Adevărul consens
 este adevărat ceea ce întrunește consensul unui grup

 Ex.: „Sâmbătă ieșim la o bere.”

 Adevărul construct, adevărul minimal, adevărul autoritar etc.
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Obiectiv / Subiectiv

Adevărul unei aserțiuni este obiectiv
atunci când depinde doar de obiectul 
despre care se afirmă, indiferent de 
subiectul care face afirmația

Ex.: „Fierul este un metal.” ; „2 + 3 = 5”

Adevărul unei aserțiuni este subiectiv
când depinde de subiectul care face 
afirmația, nu doar de obiectul despre care 
se afirmă

Ex.: „Studenților le place acest curs.” ; „Mi-e cald.”
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Limitele adevărului

 Unele aserțiuni nu pot fi evaluate ca adevărate 

sau false

Uneori este imposibil să verificăm temeiurile

 Ex.: „Al treilea brutar al Clujului a avut trei amante.”

Uneori nu avem suficiente date

 Ex.: „Dacă o navă are 26 oi și 10 capre la bord, ce vârstă are 
căpitanul?”

Uneori adevărul este estimat ca probabilitate

 Ex.: „Efectele schimbărilor climatice sunt ireversibile.”

Uneori adevărul rămâne nedeterminat

 Ex.: Pisica lui Schrödinger

Uneori propoziția este un paradox logic

 Ex.: „Eu mint.” sau „Este tolerabilă intoleranța?”
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Cum evaluăm adevărul unei propoziții?

Poate fi evaluat adevărul propoziției?
Este o propoziție cu sens?

vezi în Cursul 1 Feluri de a gândi

Poate fi determinat adevărul propoziției?

Ce teorie a adevărului presupune?
 corespondență / coerență / pragmatism / consensualism / 

constructivism / minimalism / autoritarism etc.

 Este obiectivă sau subiectivă?
 vezi mai sus criteriile

 Este validă logic?
 vom vedea în Cursurile 5–8
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