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Lecția de astăzi o vom începe plecând de la situația în care cu toții ne aflăm. 

Acum câteva săptămâni unii dintre noi se gândeau că statul acasă nu va dura mai mult de 2-3 

săptămâni, iar, în acest timp, cercetătorii vor descoperi un leac eficient care să stârpească coronavirusul 

ticălos. Între timp lucrurile s-au mai lămurit și se pare că microbul este ceva mai încăpățânat, iar cei ce 

credeau că vom scăpa repede au cam greșit. Deci acești optimiști erau în eroare. 

Aprofundând problema erorii, filosofia ridică o serie de probleme: 

1. Ce este eroarea ? 

2. Cum apare eroarea ? 

3. Are eroarea vreun rol în cunoaștere ? 

 

1. Ce este eroarea?  

 

În prima lecție despre Formele de cunoaștere și tipurile de adevăr am aprofundat un text din Bertrand 

Russell. În acest text, pe lângă clarificarea diferenței dintre opinie și cunoaștere, autorul insista și asupra 

distincției dintre cunoaștere și eroare: 

- dacă ceea ce credem ferm este adevărat se numește cunoaștere 

- dacă ceea ce credem ferm este fals se numește eroare. 

Astfel, avem răspunsul la prima întrebare: 

Eroarea este o convingere pentru care avem motive să o considerăm adevărată și care se dovedește 

falsă. 

 

 



2. Cum apare eroarea? 

 

Susținând că există surse ideale ale cunoașterii (experiența sensibilă/rațiunea) și că adevărul este 

manifest (adică poate fi recunoscut întotdeauna ca adevăr), filosofia tradițională considera că eroarea 

apare atunci când opiniile provin din alte surse decât cele corecte.  

Astfel, filosofii raționaliști considerau că eroarea este opusă adevărului, este o lipsă de adevăr și apare 

fie pentru că ne bazăm pe simțuri, fie pentru că facultatea noastră de a cunoaște este limitată. 

Pe de altă parte, unii filosofi empiriști consideră că eroarea se datorează prejudecăților. 

Pentru a exemplifica, vă propun 2 texte ale unor autori reprezentativi pentru raționalism și empirism. 

 

Fr. Bacon consideră că există 4 surse ale erorii care 

afectează cunoașterea în mod negativ și pe care le 

numește idoli: 

1. idolii tribului 

2. idolii peșterii 

3. idolii forului 

4. idolii teatrului 

 

 



a. Idolii tribului sunt cei ce țin de natura umană și care depind 

atât de simțuri cât și de intelect (exemplu: obișnuința de a ne 

aștepta să găsim în fenomenele naturii mai multă ordine de cât 

cuprind de fapt). 

b. Idolii peșterii sunt prejudecățile personale ale fiecărui om. 

Ele depind de natura personală a fiecăruia, de educație, 

lecturi, dar și de modelele personale. 

c. Idolii forului sunt cei care apar prin conviețuirea și asocierea 

oamenilor. Acești idoli se datorează cuvintelor și comunicării, 

pentru că, prin cuvinte, este posibilă viața noastră socială. 

Reaua alegere a cuvintelor sau nepotrivirea lor poate afecta 

cunoașterea. 

d. Idolii teatrului sunt cei produși de dogmele diferitelor filosofii 

(filosofia clasică aristotelică ori cea scolastică). Filosofia 

aristotelică propunea silogismul ca metodă de cercetare 

științifică, dar această metodă nu poate ține locul judecății vii. 

Silogismul nu poate contribui la descoperirea adevărului, ci 

doar la expunerea lui.  

 

Acești idoli pot fi înlăturați printr-o nouă metodă (novum 

organum ) - experimentul urmat de inducție. 

 



- Dumnezeu nu a dat omului nici o facultate de a greși. 

- Greșeala nu este ceva real care să depindă de Dumnezeu, ci este 

un cusur (un defect al cunoașterii). 

- Omul, care este o ființă imperfectă, greșește pentru că facultatea 

sa de a judeca adevărul (care este dată de Dumnezeu) este finită. 

- Eroarea nu este doar o negație, ci o privație, adică lipsa unei 

cunoștințe care ar fi trebuit, în mod normal, să se regăsească în 

noi. 

- Greșeala se produce datorită a două cauze care se întâlnesc: 

a. Facultatea de a cunoaște - intelectul care este nedesăvârșit. 

b. Facultatea de a alege - liberul arbitru, voința care este 

desăvârșită. 

- Facultatea de a înțelege (care este dată de Dumnezeu) nu înșeală 

pentru că ceea ce înțelege, omul înțelege în chip drept. 

- Nici puterea de a voi nu înșeală, pentru că este desăvârșită,deci 

perfectă, or eroarea este o imperfecțiune. 

- Greșelile se produc din faptul că, întinzându-se mai mult decât 

intelectul (care este nedesăvârșit), voința (care este desăvârșită) se 

extinde asupra lucrurilor pe care omul nu le poate înțelege. 



3.  Are eroarea vreun rol în cunoaștere ? 

 

Asupra acestei probleme gânditorii au avut, ca de obicei, păreri diferite. Aceste păreri pot fi grupate în 

două categorii. 

a. Cea care susține că eroarea este un defect al cunoașterii, o lipsă de cunoaștere, deci nu are nici 

un rol în cunoaștere. Eroarea nu aduce nici un plus în cunoaștere. 

b. Cea care susține că eroarea este indispensabilă pentru cunoaștere. Cunoașterea este procesul 

care presupune, în primul rând, nu acumularea unei cantități din ce în ce mai mari de informații, ci 

procesul critic prin care testăm opiniile pentru a vedea dacă nu sunt eronate. 

O opinie este adevărată dacă reușește să depășească toate încercările de a o infirma (toate încercările 

de a arăta că este falsă).  

 

K. Popper consideră că adevărul este ca un munte al cărui vârf este întotdeauna învăluit în nori. 

Alpinistul nu va ști niciodată dacă a ajuns în vârf, dar va putea ști cu siguranță că este pe o culme 

secundară când va descoperi în fața lui un nou perete de stâncă. La fel și oamenii de știință, nu pot fi 

siguri niciodată de adevărul unei teorii, dar pot fi siguri de falsitatea ei în momentul în care reușesc să o 

infirme.  

Cunoașterea devine, astfel, procesul de identificare și eliminare a erorilor (teoriile care sunt infirmate). 

  



1.  Prezintă teoria adevărului manifest (punctul de vedere 

tradițional cu privire la cunoaștere): 

- constă în viziunea optimistă că adevărul poate fi recunoscut 

întotdeauna ca adevăr (omul este capabil să recunoască întotdeauna 

adevărul). 

- Se bazează pe veridicitatea divină (ideea că Dumnezeu este bun, 

perfect, deci nu ne poate ascunde adevărul - Dumnezeu nu poate fi 

înșelător). 

- Eroarea se explică fie prin refuzul nostru de a vedea adevărul 

manifest, fie prin prejudecățile ce ne-au fost sădite prin educație, 

tradiție ori alte influențe nefaste care ne-au afectat spiritul, fie prin 

anumite puteri ce conspiră să ne țină în ignoranță. 

 

2. Critică teoriei adevărului manifest 

- stă la baza sistemelor epistemologice tradiționale (epistemologia 

este teoria filosofică despre cunoașterea științifică). 

- sistemele epistemologice tradiționale nu își pun la îndoială 

întrebările, nu își contestă legitimitatea. 

- sistemele tradiționale admit că există surse ideale ale cunoașterii 

(cum cred empirismul și raționalismul). 

 



3. Concepția lui Popper despre eroare 

- nu există surse ideale ale cunoașterii 

- întrebarea tradițională care este sursa ideala a cunoașterii   

trebuie înlocuită cu întrebarea cum putem detecta și elimina 

erorile ? 

- răspunsul la noua întrebare este: prin criticarea teoriilor 

noastre și ale celorlalți. 


