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STUDIU INTRODUCTIV

Lucrarea Logica normelor, editată în anul 1974, la editura UTB
Dokumentation  şi  coordonată  de  profesorul  Hans  Lenk,  are  un
caracter unic în studiul logicii deontice.

Aşa  cum  afirmă  însuşi  autorul,  logica  normelor  sau  logica
deontică „… este o disciplină foarte tânără şi care în continuare ridică
probleme  nu  numai  din  punct  de  vedere  al  aplicabilităţii  şi  al
însemnătăţii ei, din punct de vedere semantic dar şi la nivelul regulilor
sintactice şi al axiomatizării.

Pe de altă parte, se demonstrează indispensabilă, în argumentări
complicate  raportate  la  norme  şi  sisteme  de  norme,  precum  şi  în
interpretarea şi adoptarea structurii legilor.”

La realizarea acestei lucrări, alături de profesorul Hans Lenk, şi-au
adus  contribuţia  şi  Jörg  Berkemann,  Georges  Kalinowski,  Herbert
Keuth,  Franz von Kutschera, Peter  Strasser,  Ota Weinberger, Georg
Henrik von Wright.

În argumentarea studiilor şi cercetărilor care compun lucrarea de
faţă,  se  arată  că  majoritatea  logicienilor  şi  savanţilor  în  drept  din
Germania  au  concepţia  eronată  de  a  face  referire  la  consecinţele
normative ale concluziilor, bazate pe logica predicativă şi enunţiativă,
în detrimentul logicii deontice şi a nivelului de dezvoltare a acesteia.

Primele  două  capitole,  elaborate  de  către  Georg  Henrik  von
Wright, tratează logica acţiunii şi logica normelor, plecând de la noi
abordări de dezvoltare a unor teorii preexistente.

Astfel, autorul are ca premise elemente fundamentale ale logicii
matematice moderne: calculul propoziţional sau logica propoziţiilor.

Acesta  susţine  că  logica  modernă  a  normelor  (sau  logica
deontică)  s-a  dezvoltat  ca  parte  a  logicii  modale.  Logica  modală
reprezintă  studiul  conceptelor  de  posibilităţi  (respectiv,  „posibil”,
„necesar”, „imposibil”, „contingent”).

În  opinia  autorului,  conceptele  de  „obligaţie”  şi  „îndatorire”
operează ca modalităţi legale ale necesităţii.



De  asemenea,  logica  modală  are  legătură  directă  cu  logica
propoziţională, plecând de la propoziţii  de tipul p,  q şi conexiunile
acestora, cu ajutorul conectorilor logici de adevăr.

Aşa cum se ştie, o normă dispune, permite sau interzice.
Starea de fapt reprezintă o categorie  statică a logicii deontice,

iar acţiunea reprezintă categoria dinamică.
Modalităţile acţiunii pot fi negative, disjunctive sau conjunctive.
În tratatul „Logica deontică”, publicat în „Mind” (1951), Georg

Henrik von Wright, a expus normele cu privire la acţiune, respectiv
categoriile de acţiuni.

Analiza normei, a logicii normelor vizează organizarea juridică,
a sistemului de drept („gaps in the law”).

Un  alt  capitol  al  lucrării,  „Despre  functorii  deontologici”,
aparţine lui Georges Kalinowski.

Studiul  unor  categorii  de  funcţii  deontologice  au  legătură  cu
propoziţiile  gramaticii,  care  ar  trebui  privite  ca  propoziţii  logice.
Sistemele  logicii  deontologice  se  bazează  pe  calculul  propoziţional
clasic sau pe calculul propoziţional intuiţionist (non clasic).

Un alt  punct  de vedere îl  întâlnim la Herbert  Keuth,  care,  în
capitolul  „Logica  deontologică  şi  logica  normelor”,  apreciază  că
logica deontologică (formată din propoziţii  deontologice) se află în
contrast  cu  logica  normelor,  chiar  dacă  cele  două  sintagme  sunt
folosite ca sinonime.

În opinia sa, normele de drept reprezintă o paradigmă a normelor
şi pot fi interpretate ca impuneri.

Nuanţând  problematica  logicii  deontice,  Ota  Weinberger,  în
capitolul  intitulat  „Noţiunea de sancţiune şi  rolul  acesteia în logica
normelor  şi  teoria  dreptului”,  tratează  viziunea  gândirii  obiective,
operaţiunile logice, prin prisma logicii gnostice şi semantice.

Analiza  conceptului  de  sancţiune,  prin  prisma  semanticii
propoziţiilor sau a părţilor de propoziţie, reprezintă o teorie a structurii
dar şi o metodologie.

Profesorul Hans Lenk tratează, în capitolul „Despre transpunerea în
simboluri  logice  a  enunţurilor  normative  condiţionale”,  propoziţiile
normative  condiţionale  operatorii  deontologice  în  logica  deontică
diadică.



Implicaţia  faptică  sau  materială,  spre  deosebire  de  implicaţia
logică,  introduce  conceptul  de  propoziţie  normativă  condiţionată
material.

Cele două propoziţii, cele care exprimă obligaţii actuale şi cele
care sunt  enunţuri  condiţionate material,  nu conduc la un model al
lumii deontologice perfecte.

În momentul actual, „…analiza propoziţiilor normative împărţite
pe niveluri este abia la început (sau nici măcar)”, afirma profesorul
Hans Lenk.

O altă abordare a logicii deontice o are Franz von Kutschera, în
capitolul  „Preferinţe  normative  şi  dispoziţii  condiţionale”.  Tratând
limbajul logicii propoziţionale, autorul ajunge la concluzia că apare:

a) un concept de preferinţă de probabilitate, în mod intuitiv;
b) o  formalizare  a  unui  concept  intuitiv  acceptabil  pentru

obligaţiile condiţionale;
c) o logică a preferinţelor în care obligaţiile condiţionale pot fi

definite explicit.
 Limbajul  folosit  conţine  constante  propoziţionale.  Relaţia  de

preferinţă între mulţimi  reprezintă o ordine cvasi-parţială iar  relaţia
între propoziţii corespunde relaţiei între mărimile mulţimilor.

Autorul  stabileşte  şi  un  principiu  atenuant  al  mediei,  care
conduce la raţionamente intuitive.

Capitolul intitulat „Despre principiul libertăţii  de antinomie în
logica  deontică”,  al  cărui  autor  este  Jörg  Berkemann,  tratează
antinomia propoziţiilor în logica deontică. Se apreciază că Aristotel a
considerat că principiul libertăţii de antinomie este partea superioară,
de bază, a tuturor principiilor.

Din punct de vedere ontologic, logica lui Aristotel are ca axiomă
propoziţia antinomiei închise.

Toate teoriile ştiinţei arată că logica nu redă structura ontologică
a adevărului şi aceasta este valabilă pentru fiecare limbaj.

Potrivit  logicii  generale,  paradoxurile  şi  antinomiile  în  sens
matematic au condus la o înţelegere a semanticii logice.

Astfel,  pe  lângă formalism şi  axiomatic,  logicianul  trebuie  să
ţină cont de semantica specială.



În dreptul  pozitiv,  propoziţiile sunt  condiţionale,  iar  reprezen-
tarea logică a acestora e variabilă.

În  capitolul  „Raporturi  contrarii  şi  similitudini  în  operare,  în
hexagonul deontologic”, al profesorului Hans Lenk, pătratul logic antic a
fost transformat în pătratul deontologic şi, ulterior, prin introducerea a
doi operatori logici într-un hexagon.

Nu  putem să  încheiem acest  studiu  introductiv  fără  a  aminti
contribuţia  la  creativitatea  conceptuală  pe  acest  tărâm  al  logicii,
respectiv  a  logicii  normelor,  a  unor  cercetători  români,  cum ar  fi:
Alexandru  Surdu,  Constantin  Noica,  Petre  Botezatu,  Dan  Bădărău,
Ion Didilescu, Teodor Dima, Anton Dumitriu şi alţii.

SORIN ARDELEAN



CUVÂNT-ÎNAINTE

Logica  normelor,  numită  frecvent  şi  logică  deontică,  este  o
disciplină încă foarte „tânără” şi care, în continuare, ridică probleme
nu numai la nivelul aplicabilităţii  şi  al însemnătăţii  ei din punct de
vedere semantic, dar şi la nivelul regulilor sintactice şi al axiomati-
zării. Pe de altă parte, se demonstrează indispensabilă în argumentări
complicate  raportate  la  norme  şi  sisteme  de  norme,  precum  şi  în
interpretarea  şi  adoptarea  structurii  legilor.  Nu  sugerăm că  meritul
oricărei  argumentări  juridice  ar  trebui  să  fie  atribuit  concluziilor
logicii normelor. Aspecte retorice şi legături contextuale imposibil de
formalizat  complet  se  restrâng  foarte  mult  în  practica  obişnuită  a
argumentării juridice pentru ca acestea să poată fi complet formalizate
din punct de vedere logic. Faptul că argumentarea juridică ar putea fi
totuşi  îmbunătăţită  cel  puţin în  principiu,  prin precizări  care  ţin de
logica normelor, este motivat prin aceea că în mod normal, în practica
juridică,  discuţia  este  un  desiş  retoric  impenetrabil  care  conţine
evaluări  implicite  şi  concluzii  bazate  pe  intuiţie,  desiş  care,  prin
instruirea  în  logică  şi  logica  normelor  ar  câştiga  în  transparenţă,
precizie şi  controlabilitate din punct  de vedere critic.  Unii jurişti  şi
chiar savanţi în drept consideră unele direcţii de instruire nenecesare:
fie pentru că se tem de o renunţare la propria „ştiinţă”, fie pentru că se
dau înapoi în faţa necunoscutului  imaginii noilor metode grele şi a
noilor necesităţi de învăţare. O astfel de abstinenţă ideologică în faţa
metodelor de precizare poate că este chiar de aşteptat, întrucât puţini
savanţi în drept sau practicieni ai jurisprudenţei se bazează pe cunoş-
tinţe consolidate din domeniul logicii normelor. A da un verdict despre
ceva  ce  nu cunoaştem ridică suspiciunea unei  idei  preconcepute,  a
unei prejudecăţi. 

Majoritatea  dintre  puţinii  logicieni  şi  savanţi  în  drept  din
Germania,  care  s-au  confruntat  deja  cu  probleme  de  logică  a
concluziilor normative, încă au tendinţa de a dori să facă referire la
consecinţele normative ale concluziilor bazate pe logica predicativă şi



enunţiativă.  Conform stadiului  de  dezvoltare  al  logicii  normelor  se
poate demonstra că nu este posibilă o astfel de reducere. 

Acelaşi lucru, ca şi în cazul savanţilor şi teoreticienilor în drept,
este valabil şi pentru filosofi şi implicit filosofii pe teme de morală,
din  Germania.  Juriştii  se  ocupă  de  îmbinarea  concluziilor  regulilor
normative, deşi argumentările normative sunt imperfecte în practică.
Şi totuşi, în baza normelor nu argumentează numai juriştii şi eticienii,
ci şi pedagogii, sociologii, teoreticienii politici şi politicienii. Informa-
ţiile  îmbunătăţite  cu  privire  la  regulile  şi  principiile  concluziilor
normative,  precum  şi  starea,  dezvoltarea,  problemele  şi  metodele
logicii normelor nu mai sunt actuale deja de multă vreme.

Contribuţiile următoare ar trebui să furnizeze informaţii, argu-
mentări şi puncte de vedere, precum şi referiri  bibliografice care să
compenseze  într-o  oarecare  măsură  aceste  neajunsuri.  Contribuţiile
revin la completările aduse în seminarul  „Logica normelor”,  care a
avut loc în semestrul de iarnă 1972/1973, la Universitatea Karlsruhe
din Rahmen, cu întâlnirea profesorilor Institutului de Filosofie. Unele
dintre  aceste  teme  au  fost  abordate  chiar  în  cadrul  seminarului.
Majoritatea,  totuşi,  au fost  abordări  ale  completărilor  menţionate şi
care au fost aduse în discuţie. Din fericire, au participat şi câţiva dintre cei
mai  cunoscuţi  logicieni  ai  normelor  la  nivel  internaţional.  Asociaţia
liceelor Karlsruher a sprijinit acest eveniment, precum şi prezentările,
pentru  care  ne  exprimăm  mulţumirile.  Adresăm  mulţumiri,  de
asemenea, domnului Gebauer şi domnului doctor Berkemann pentru
multiplele  discuţii  avute,  pentru  ajutorul  acordat  la  redactarea
anumitor  manuscrise  precum şi  la  multe  dintre  corecturi,  şi  nu  în
ultimul  rând,  domnului  doctor  Strasser  (Graz)  pentru  partea  de
bibliografie. Domnul doctor Gebauer s-a ocupat de traducerea contri-
buţiilor  domnului  profesor  Kalinowski.  Aceste  contribuţii  au  fost
posibile datorită intermedierii făcute de domnul profesor Weinberger.
Manuscrisele  pe  ambele  teme  ale  profesorului  von  Wright  au  fost
preluate de pe o înregistrare prelucrată de autor şi autorizată. 

HANS LENK



Georg Henrik von Wright

LOGICA ACŢIUNII

Cele prezentate vor  acoperi  două subiecte:  logica normelor  şi
logica  acţiunii.  Vom  discuta  acum  despre  logica  acţiunii.  Practic,
intenţia  mea  nu  este  aceea  de  a  repeta  aspecte  deja  cunoscute  şi
împământenite, ci aceea de a prezenta noi abordări şi posibilităţi noi
de dezvoltare ale unor teorii deja existente. Pe de altă parte, nu voi
prezenta  cunoştinţe  de  bază  deosebite.  Totuşi,  voi  pleca  de  la
premisele  celor  mai  elementare  aspecte  ale  logicii  matematice
moderne, aşa-numitul calcul propoziţional sau logica propoziţiilor. 

2. Mai  întâi,  câteva observaţii  cu privire  la  poziţia  acestor  noi
ramuri ale logicii, logica normelor şi logica acţiunii, în general
logica: logica modernă a normelor, numită şi logică deontică, s-a
dezvoltat ca parte a logicii modale. Ca atare, poate fi şi mai bine
înţeleasă. Logica modală reprezintă studiul logic al aşa-numitelor
concepte  ale  posibilităţii,  adică  acele  concepte  ca  „posibil”,
„necesar”, „imposibil”,  „contingent”.  Punctul  care face legătura
cu logica normelor se configurează forte uşor de la sine. Apoi,
obligaţia,  îndatorirea pot fi concepute ca modalităţi  morale sau
legale  ale  necesităţii  (constrângerii).  Tot  astfel,  pot  fi  înţelese
acceptul,  permisiunea,  ca  o  modalitate  a  posibilităţii:  ceea  ce
individul poate să facă, din punctul de vedere al posibilităţii este
ceea ce va şi face – eventual fără a intra în conflict cu normele
sau  dispoziţiile.  La  fel  funcţionează  şi  pentru  interdicţie  şi
imposibilitate. 

Logica modală este, de obicei, construită în aşa fel încât să
aibă o legătură directă cu logica propoziţională. Se pleacă de la
propoziţii  oarecare  p,  q  etc.  şi  conexiunile  moleculare  ale
acestora,  cu  ajutorul  aşa-numiţilor  conectori  logici  de  adevăr.
Conectorii  de  adevăr  sunt  cuvinte  ca:  „nu”,  „şi”,  „sau”  şi  alte
câteva. Acestor propoziţii sau fraze li se adaugă aşa-zişii operatori



modali. De exemplu, se scrie Mp, care se va citi „este posibil ca p”.
Astfel,  s-a  construit  o  a  doua afirmaţie  care  consolidează
posibilitatea exprimată de conţinutul primeia. Afirmaţiile  modale
pot fi la rândul lor negate, conjugate, disjunse etc. În acest fel, se
poate genera, respectiv defini,  o categorie de afirmaţii  modale.
Această categorie constituie obiectul de studiu al logicii modale. 

O afirmaţie, se poate forte bine spune că exprimă o anumită
stare  a  lucrurilor  existentă  sau  neexistentă.  O  normă  dispune,
permite sau interzice, cel puţin în mod obişnuit, o acţiune sau o
categorie de acţiuni. Nu este clar dacă o dispoziţie ca şi afirmaţie,
sau ceea ce se dispune, adică o acţiune se poate defini ca o stare
de fapt. Acelaşi lucru se aplică şi pentru permisiune şi interdicţie.
Conceptul  de  stare  de  fapt  poate  fi  clasificat  ca  o  categorie
„statică”  a  logicii  iar  conceptul  de  acţiune,  ca  o  categorie
„dinamică” a logicii. Acţiunile vizează transformarea stărilor de
fapt. O acţiune constă de obicei, în generarea unei modificări sau
în împiedicarea unei  modificări  în  lume;  obţinem,  astfel,  două
tipuri  principale  de  acţiuni:  acţiunile  „productive”  şi  acţiunile
„preventive”. 

Se poate propune ca executarea sau omiterea unei acţiuni să
se considere o stare de fapt iar normele, să se considere afirmaţii
care  consolidează  dispoziţia,  permisiunea  sau  interdicţia  unor
asemenea  stări  de  fapt.  Până  în  prezent,  acest  lucru  a  fost
perceput astfel în logica deontologică. 

Această viziune are, însă, o componentă artificială şi poate
fi  aşadar,  cum  am  spus  deja,  infra-poziţionată.  Indiferent  de
acestea,  dacă  această  supoziţie  este  corectă,  atunci  categoria
„dinamică” a acţiunilor are trăsături logice care sunt diferite de
trăsăturile logice ale categoriei „statice”, cum ar fi, spre exemplu,
categoriile stării de fapt. Astfel, sarcina de a construi o logică a
normelor duce, dintr-o necesitate intrinsecă, la argumentarea unei
logici  a  acţiunilor.  O  logică  a  acţiunilor,  din  acest  punct  de
vedere,  este  astfel  o  parte  a  unei  teorii  logice  mai  generale  a
devenirii în timp sau, mai pe scurt, o „Logică a timpului”. Nu voi
detalia aici celelalte aspecte ale unei astfel de logici aparţinând



categoriei  „dinamice”  a  conceptelor.  Această  teorie  logică  mai
amplă trebuie în primul rând construită.  Însă, convingerea mea
este că în viitor, ea va fi dezvoltată în totalitate ca parte secundară
a logicii „statice” tradiţionale. Numai atunci se va putea analiza
deplina relevanţă a logicii normelor şi locul pe care este corect să
îl ocupe în cadrul sistemului logic. 
3. În cele ce urmează, voi schiţa o modalitate simplă, am putea
spune chiar primitivă, a logicii acţiunilor. Înăuntrul acestei logici
sau în cadrul acestei teorii logice, voi face abstracţie de aspectul
„dinamic” al acţiunilor,  dar nu şi de particularităţile logicii  care
caracterizează afirmaţiile referitoare la efectuarea sau neefectuarea
unei acţiuni. Scopul este acela de a analiza proprietăţile logice ale
enunţurilor referitoare la acţiuni. Ca „atom” al logicii acţiunilor,
putem considera nişte variabile; pe acestea le voi marca cu „p” sau
„q”  etc.  Aceste  variabile  nu  reprezintă,  în  logica  acţiunilor,
propoziţii oarecare, ca şi în logica afirmaţiilor, cum ar fi „Afară
plouă” sau „Manheim este un oraş din Germania”, ci reprezintă
aici verbe sau părţi de propoziţie verbale care descriu acţiuni ale
oamenilor. Spre exemplu, „p” poate fi folosit pentru „a scrie”, „a
citi”, „a merge” sau „a fura”. Numai o parte dintre verbe sunt verbe
de  acţiune,  cealaltă  parte  dintre  acestea,  nu;  „a  avea  voie”,
„a trebui”,  „a  fi”,  spre  exemplu,  nu  sunt  verbe  care  exprimă  o
acţiune. Dacă verbele care reprezintă acţiuni pot fi diferenţiate clar
de alte verbe sau dacă se poate desemna cu precizie clasa de verbe,
este o altă chestiune pe care nu o voi discuta aici. 

Cu  aceste  verbe  atomare  care  descriu  acţiuni,  putem
construi verbe moleculare de acţiune. În acest scop, se pot folosi,
aşa cum arată deja limba vorbită,  cuvinte ca „şi” şi  „sau”.  Un
exemplu  ar  fi  „a  scrie  şi  a  citi”.  Astfel,  se  face  legătura,  cu
ajutorul lui „şi”, între două verbe care descriu o acţiune. Apoi,
este posibil, şi acest lucru poate fi util în mai multe scopuri, să se
conceapă scrisul şi cititul ca o activitate complexă, ca o „acţiune
conjunctivă”. Tot la fel, se poate concepe scrisul sau cititul ca o
modalitate „disjunctivă a acţiunii”. 

Ce se  întâmplă  însă cu cuvântul  „nu”? „A nu citi”,  spre
exemplu, descrie o acţiune? şi în acest caz care este aceasta? Aş



răspunde afirmativ la prima întrebare, iar cu privire la a doua, aş
răspunde  în  următoarea  manieră:  Acţiunea  care  descrie  ceva
artificial, cum ar fi „a nu citi”, se poate înţelege în mod natural,
ca  omisiune  a  acţiunii  de  a  citi,  într-o  situaţie  dată.  Dacă
omisiunea poate fi privită ca o acţiune, este discutabil. Oricum,
omisiunea poate fi considerată o modalitate a unui comportament
(engleză:  „mode  of  behavior”  sau  „mode  of  action”).  Este  o
modalitate de a se comporta a celui care face acţiunea, a unui
subiect  care  poate  fi  făcut  răspunzător  şi  poate  suporta
consecinţele ce decurg de aici,  în sensul cauzal.  De aceea, voi
considera în orice caz omisiunea, ca pe o modalitate a acţiunii.
Pentru omisiune, vom introduce simbolul ~. În cazul în care, spre
exemplu,  „p”  înseamnă  „a  citi”,  atunci,  „~p”  înseamnă  „a  nu
citi”, şi anume, omisiunea acţiunii de a citi. Pentru „şi” voi folosi
simbolul  &  iar  pentru  sau,  simbolul  .  Cu  ajutorul  acestor
simboluri, vom putea construi din verbe de acţiune „atomare” sau
părţi de propoziţie verbale, verbe de acţiune „moleculare”. Astfel,
am putea da  o definiţie  recursivă,  la  fel  ca  şi  în  cazul  logicii
propoziţionale.  În cele ce urmează,  prin verbe de acţiune vom
înţelege verbe atomare şi moleculare de acţiune. 
4. Despre  a  face  şi  a  omite  se  pot  afirma  multe  chestiuni
importante din punct de vedere filosofic. Mă voi limita la două
observaţii destul de succinte: 1. Ceea ce se face de către cineva,
adică ceea ce este o acţiune în sensul propriu, se poate să nu se fi
făcut.  Şi  viceversa:  ceea  ce  se  omite,  se  poate  să  se  fi  făcut.
Aceste două concepte – acţiunea şi omisiunea pot fi considerate
(astfel)  „concepte  interschimbabile”.  2.  O  acţiune  poate  fi
intenţionată  sau  neintenţionată.  Acelaşi  lucru  este  valabil  şi
pentru  omisiune.  În  engleză,  se  poate  face  diferenţa  între
omisiunea intenţionată şi cea neintenţionată prin „forbearance” şi
„neglect”.  Un  exemplu  de  omisiune  neintenţionată  ar  fi:  Am
promis  cuiva  că  îl  ajut  la  o  muncă,  ulterior  mi-am  uitat
promisiunea, nu l-am ajutat, deşi aş fi putut să fac acest lucru.
Acest caz ar fi descris în engleză prin termenul „neglect”. Este o
omisiune, dar nu este voită, intenţionată, nu am vrut să îmi retrag
promisiunea, cu toate acestea nu am făcut ceea ce promisesem,



pentru că am uitat.  Omisiunea care nu este voită,  care nu este
intenţionată, ar trebui considerată oricum, o formă de acţiune. 
5. Acum, voi introduce conceptul de enunţ aferent unei acţiuni
atomare sau de afirmaţie atomară aferentă acţiunii. Cu „a”, voi
nota un individ sau o persoană care face o acţiune. 

[p] a. 

Aceasta ar fi o afirmaţie care spune că a efectuează acţiunea
notată cu „p”. Parantezele pătrate îndeplinesc o anumită funcţie
lingvistică: p, q etc., sunt verbe afirmative la infinitiv – „a scrie”,
„a citi”  etc.;  parantezele  pătrate  cu  [-]  modifică  în  acelaşi  fel
forma de infinitiv într-o formă de indicativ şi anume, întotdeauna
într-o formă de indicativ, la persoana a 3-a prezent. (1) se poate
deci citi ca: „a p-t” sau „a îndeplineşte acţiunea care este descrisă
de  <p>”.  Dacă  „p”  înseamnă  „a  citi”,  atunci  (1)  înseamnă
„a citeşte”. 

O afirmaţie atomară de descriere a acţiunii  nu trebuie să
aibă ca obiect o acţiune atomară, ci poate să se raporteze la o
acţiune moleculară:  

[p & ~q] a. 

Dacă „p” este „a citi” şi „q” este „a scrie”, atunci (2) se va
citi  ca: „a citeşte, dar omite să scrie”. Afirmaţiile cu privire la
acţiuni pot fi negate, conjugate, disjunse etc. Astfel, din afirmaţii
atomare care descriu acţiuni se pot construi afirmaţii moleculare
care descriu acţiuni. Voi numi această clasă de afirmaţii afirmaţii
de  acţiune, indiferent  dacă  sunt  atomare  sau  moleculare.  Ele
constituie însuşi obiectul logicii acţiunii, pe care îl voi trata aici. 

Voi folosi aceleaşi simboluri pe care le-am folosit şi până
acum pentru negaţie, conjugare, disjuncţie, pentru a face legătura
între verbele de acţiune, inclusiv pentru legătura între afirmaţii.
În limbajul comun, se folosesc aceleaşi  cuvinte, spre exemplu:
„şi”, şi pentru a face legătura între două verbe de exemplu, „a citi
şi  a  scrie”  şi  pentru  a  face  legătura  între  două  propoziţii:  „el
citeşte şi ea scrie”. Poate ar fi  mai practic să introducem  două



tipuri de semne de negare, având în vedere că ~ cu referire la
verbele de acţiune, în multe cazuri,  în limbajul comun nu este
înţeles  doar  ca  „nu”,  ci  şi  ca  omitere.  Aşadar,  se  foloseşte
cuvântul „a omite” sau „omite” pentru a exprima acest lucru. Dar
~ se poate citi şi ca „nu”, în cazul în care se înţelege „a nu citi”,
ca omitere a citirii. Se pot folosi aceleaşi simboluri pentru ambele
tipuri de conective. 
6. Căror legi ale logicii  se subordonează afirmaţiile sau propo-
ziţiile de acţiune? În primul rând, se subordonează legilor logicii
obişnuite  a  enunţurilor.  Cel  puţin,  aşa  voi  considera  aici.  Asta
înseamnă:  să  luăm  o  tautologie  a  logicii  propoziţionale,  de
exemplu: 

p V ~ p

„p” este considerat aici, o propoziţie. Atunci când în locul variabilelor
propoziţiei  se  foloseşte  o  propoziţie  de  acţiune,  se  obţin
următoarele: 

[p] a V ~ [p] a.

„a p-t, sau nu este cazul ca a p-t”. (4) este o afirmaţie logică adevărată.
Până  aici  se  aplică  logica  obişnuită  a  enunţurilor  şi  pentru
propoziţiile logicii acţiunii. Dar ceea ce face ca logica acţiunii să
nu fie, totuşi, una comună ci, dimpotrivă, interesantă, constă în
aceea că afirmaţiile de acţiune au propriile legi logice în plus faţă
de logica afirmaţiilor.  Acestea pot  fi  reprezentate şi  axiomatic.
Întregul sistem al logicii acţiunilor se poate construi sub forma
unui sistem axiomatic, astfel încât se pot lua ca punct de plecare
câteva legi  şi  din acestea  decurg prin intermediul  regulilor  de
transformare toate celelalte legi ale acestei logici. Aceasta este o
listă a axiomelor logicii acţiunii: 

PL (=Logica propoziţională) + 

A1 [~p] x  ~ [p] x

A2 [~~p] x  [p] x 



A3 [p & q] x  [p] x & [q] x 

A4 [~(p & q)] x  [p & ~ q] x V [~p & q] x V [~p & ~q] x

R1 Regula substituţiei

R2 Modus ponens 

Nu am folosit aici nici un nume constant al vreunui individ,
ci o variabilă, „x”: x este un făptuitor oarecare. 

 simbolizează  implicaţia  materială  şi  se  poate  defini  prin
intermediul negaţiei şi al disjuncţiei sau al negaţiei şi conjuncţiei.
 simbolizează echivalenţa. 

Axioma A1 spune că: „Atunci când cineva omite acţiunea
desemnată de „p”, acesta nu execută acţiunea respectivă.” A1 este
valabil pentru un făptuitor dat, la un moment dat, într-o anumită
situaţie. 

Implicaţia  inversă  nu  este  valabilă  în  A1:  atunci  când
cineva nu face o acţiune nu înseamnă că acesta omite acţiunea
respectivă. Un exemplu ar suna cam aşa: să spunem că eu dau
cuiva care nu poate să citească, unui analfabet, o foaie de hârtie
pe care scrie ceva. Acesta nu va citi ceea ce este scris pe foaia de
hârtie.  Însă,  ar  fi  cu  siguranţă  nenatural,  dacă  am  vrea  să
exprimăm acest lucru, spunând că acesta omite citirea scrisului.
Pur  şi  simplu  nu  poate  să  citească.  Şi  deoarece  nu  poate  să
citească, nu poate nici omite cititul. Acesta este un exemplu în
care  „x  nu  citeşte  ceea  ce  este  scris  pe  hârtie”,  însă  nu  este
valabilă  afirmaţia:  „x omite  să  citească”.  Acţiunea  şi  omiterea
acesteia, se află în afara orizontului de acţiune al agentului, dacă
se poate spune aşa. 

Axioma  A2  spune:  „Dacă  cineva  omite  omiterea  unui
acţiuni, acesta face, deci, acţiunea”. Dubla negaţie se neutralizează.
S-ar putea spune că uneori este posibil să vorbim despre o omitere
a omiterii. Ne putem întreba ce înseamnă de fapt, acest lucru, adică
a omite o omitere. Nu pot vedea o interpretare mai bună sau mai
naturală decât aceasta: omiterea omiterii se va interpreta ca ceea ce



se face. Acest lucru este mai puţin valabil dacă suntem atenţi la
faptul  că  omiterea  poate  fi  intenţionată,  aşa  cum  poate  fi  şi
neintenţionată. Dacă se scot  în evidenţă acţiunile intenţionate şi
folosim simbolul ~ în [~p] x, pentru omiterea intenţionată – ceea
ce nu este cazul aici –, atunci ne putem îndoi de faptul că într-
adevăr  omiterea  intenţionată  a  unei  omiteri  intenţionate  este
echivalentul realizării acestei acţiuni. Dar aici nu vom considera în
mod expres omiterea intenţionată, ci omiterea în sensul general. 

Axioma  A3  este  foarte  lesne  de  înţeles.  Aceasta  spune:
„Atunci  şi  numai  atunci  când  cineva  face  conjuncţia  a  două
acţiuni,  acel  cineva  a  făcut  fiecare  dintre  cele  două  acţiuni”.
Atunci  şi  numai  atunci  când  cineva  citeşte  şi  scrie,  această
persoană citeşte şi de asemenea, scrie. 

Axioma  A4 este  ceva  mai  complicată.  Aceasta  introduce
omiterea unei acţiuni conjunctive. Când vorbim despre omiterea
unei acţiuni conjunctive, spre exemplu, „scrisul şi cititul”? Acest
lucru se întâmplă dacă sunt omise ambele acţiuni sau cel puţin
una dintre acţiuni este omisă şi cealaltă este realizată. Atunci se
poate spune că x omite acţiunea conjunctivă [p & q]. 

A  patra  axiomă  ţine  de  cele  ce  se  pot  numi  „acţiuni
disjunctive”. Să înlocuim în A4 pe „p” şi „q” cu „~p” şi „~q”: 

[~(~p & ~q)] x  [~p & ~~ q] x V [~~p & ~q] x V [~~p & ~~q] x. 

Dubla negaţie se poate simplifica după A2: 

[~(~p & ~q)] x [~p & q] x V [p & ~ q] x V [p & q] x. 

„Omiterea acţiunii de aici, care presupune omiterea a două
acţiuni”  este  echivalentul  afirmaţiei:  „ambele  acţiuni  sunt
realizate sau o acţiune este realizată iar cealaltă, omisă”. În cazul
[~(~p & ~ q)] x, putem exprima aceeaşi idee dacă spunem că cel
care face acţiunea „p-t sau q-t”, realizează şi acţiunea disjunctivă
p V q. Poate că ar fi util să aducem încă un exemplu aici, având
în vedere că acest concept de acţiune disjunctivă nu este lipsit de
probleme. 

Să spunem că cineva, o persoană cunoscută mie, dar despre



care  nu ştiu  ce  face acum,  scrie  sau citeşte.  Această  afirmaţie
înseamnă acelaşi lucru ca şi disjuncţia celor două propoziţii: „el
citeşte” sau „el scrie”. Aceasta  nu este o  acţiune disjunctivă, ci
doar disjuncţia obişnuită a două propoziţii. Să ne gândim însă, în
felul  următor:  să spunem că eu sunt  profesor iar  a este elevul
meu; eu îi spun lui a: „Astăzi după amiază trebuie să înveţi, adică
să  scrii  sau  să  citeşti”.  
I-am dat o temă: ce ar trebui să facă acum? sunt două posibilităţi:
a se conformează sau a nu se conformează. În cazul în care nu se
conformează dispoziţiei, va omite şi scrisul şi cititul. În cazul în
care se va conforma, sunt trei posibilităţi: a decide să citească şi
omite scrisul sau, dimpotrivă, decide să scrie şi omite cititul, sau
a decide să le facă pe ambele şi deci va citi pentru un timp iar
apoi  va  scrie.  În  acest  caz,  se  va  putea  vorbi  despre  un
„comportament  disjunctiv”.  Subiectul  decide  să  se  ocupe  de
ambele acţiuni, apoi face ceva. Scrisul sau cititul se pot interpreta
împreună ca un mod complex de a acţiona. De aceea, definiţia
acţiunii  disjunctive  poate  fi  văzută  ca:  
[~p(~p & ~q)] x. 

(Df.) [p V q] x = df [~(~p & ~q)] x 

Realizarea  unei  acţiuni  disjunctive  poate  fi  practic  şi
realizarea conjunctivă a omiterii a două omiteri. „x p-t sau q-t”
înseamnă: [~(~p & ~q)] x1. 

Regulile finale pentru calcule sunt cele ale logicii propozi-
ţionale.  Este interesant  că  în  logica acţiunii,  spre  deosebire  de
logica deontologică sau de cea modală, nu este nevoie de o a treia
regulă finală, ci cele două reguli finale cele mai elementare, sunt
suficiente: 
1) Regula substituţiei. Pentru o variabilă se poate folosi o alta sau
un  complex  molecular  de  variabile,  dacă  se  face  acest  lucru
consecvent, în toate cazurile în care apare variabila în formulă. 

1 Am folosit parantezele rotunde, în sensul logicii propoziţionale, pentru a
grupa  ceea  ce  are  sens  împreună.  Acestea  nu  au  şi  funcţia  lingvistică  a
parantezelor pătrate, care transformă exprimarea la infinitiv într-una la indicativ. 



2) Modus  ponens.  Dacă  demonstrăm  o  formulă  A   B,  prin
implicaţie logică şi demonstrăm şi A, atunci am demonstrat şi B,
iar B se poate desprinde din această formulă. 
7. Acum voi introduce un alt  concept,  acela  de „constituent  al
realizării”, în engleză: „performance constituent”. Acesta poate fi
numit, de asemenea, „constituent al acţiunii”. Aşadar, înţelegem
următoarele: un constituent al acţiunii este o afirmaţie extrem de
simplă,  referitoare  la  o  acţiune  [-]  x,  în  care  locul  liber  este
completat de o variabilă sau de o variabilă negată, de exemplu:
[p] x şi [~p] x sunt constituenţi ai acţiunii. Unui verb îi corespund
doi constituenţi ai acţiunii; atunci când avem două verbe „p” şi
„q”,  avem  două  perechi,  deci  în  total  patru  constituenţi  ai
acţiunii;  atunci  când avem  n  verbe,  fiecăruia  îi  corespund doi
astfel de constituenţi ai acţiunii. 

O funcţie de adevăr a constituenţilor  acţiunii  se va numi
Funcţia  acţiunii  („performance  function”).  Se  poate  arăta  că
fiecare afirmaţie de acţiune, fie aceasta atomară sau moleculară,
poate fi reprezentată ca funcţie de acţiune. Să considerăm că

[A] x 

este o afirmaţie referitoare la o acţiune şi A este o meta-variabilă care
desemnează  un  anumit  verb  de  acţiune  oarecare  ce  poate  fi
atomar sau molecular. Dacă A este molecular, atunci A se poate
construi  cu ajutorul  verbelor  atomare „p”,  „q” etc.  şi  eventual
cele trei simboluri ~, &, V. Să considerăm că V apare în verbul
molecular de acţiune. Atunci putem să eliminăm simbolul V cu
ajutorul lui & şi al lui ~. În acest caz, complexul format constă
numai  în  variabile  şi  jonctorii  ~  şi  &.  Astfel,  vor  exista  două
posibilităţi: în cazul în care A este o negaţie în prima linie, ca să
spunem aşa,  atunci  putem folosi  axioma A4,  pentru a  despărţi
afirmaţia  moleculară  de cele  trei  afirmaţii  de  acţiune.  Cealaltă
posibilitate  presupune ca A să  fie  o  conjuncţie  în  prima  linie.
Atunci  se  poate  folosi  axioma  A3  pentru  a  o  despărţi  într-o
conjuncţie de două propoziţii de acţiune (sau, dacă este vorba de
o conjuncţie  de mai  multe  elemente,  în  mai  multe  propoziţii).



Dacă recapitulăm această metodă, ne aflăm în faţa dublei negaţii
care poate fi eliminată după A2. Acest proces poate continua până
când  se  ajunge  la  acele  afirmaţii  de  acţiune  care  nu  sunt
conjuncţii sau negaţii ale unor conjuncţii, ci aparţin uneia dintre
formele [p] x sau [~p] x. Cu acestea nu se mai poate face nimic
altceva; acestea se vor considera părţi de bază. Este vorba exact
despre  constituenţii  de  acţiune,  la  care  se  ajunge  în  acest  fel.
Astfel, s-a arătat că (7) este echivalentul unui complex molecular
al unor astfel de constituenţi de acţiune. Aceasta este o operaţiune
tehnică deloc complicată, este simplă, uşor de realizat.  Fiecare
afirmaţie atomară de acţiune se poate transforma în acest mod,
într-un complex format din constituenţi de acţiune. Atunci când
avem un complex format din afirmaţii atomare, putem transforma
toate  părţile  acestuia  în  complexe  formate  din  constituenţi  de
acţiune. Astfel, se arată că întregul complex se poate transforma
în câte un complex din astfel de constituenţi de acţiune. Ceea ce
am  arătat,  este  că  fiecare  afirmaţie  de  acţiune  poate  fi
reprezentată ca funcţie de acţiune din constituenţi ai acţiunii.   
8. Putem căuta într-o tabelă a adevărurilor ce funcţie de acţiune
din constituenţii acţiunii reprezintă propoziţia de acţiune găsită.
Însă, construcţia unei astfel de tabele nu este la fel ca în logica
propoziţională. La întocmirea unei astfel de tabele a adevărurilor,
intervine  întrebarea  cum se  va  stabili  care  dintre  constituenţii
acţiunii  sunt  adevăraţi  şi  care  sunt  falşi,  pentru  a-i  distribui
corespunzător. Există o anumită limitare cu privire la posibilitatea
de împărţire. 

Să spunem că avem doar doi constituenţi de acţiune, [p] x şi
[~p] x. În câte moduri putem distribui ceea ce este adevărat şi
ceea ce este fals ? Se constată cu uşurinţă că există numai  trei
posibilităţi diferite:

 
[p] x [~p] x

A F

F A



F F
Dacă vom considera că [p] x este adevărat, atunci, conform

axiomei A1, [~p] x este fals. Axioma afirmă mai exact, că atunci
când cineva face ceva, acesta nu omite acel ceva iar atunci când
cineva omite ceva, acesta nu face acţiunea respectivă. Conform
axiomei A1, [p] x şi [~p] x nu pot fi adevărate în acelaşi timp.
Este adevărat de asemenea, că: Dacă [~p] x este adevărat, atunci
[p] x este fals. Şi, în cele din urmă, ambii constituenţi pot fi falşi.
Acesta  este  cazul  analfabetului:  este  fals  dacă  spunem că  „el
citeşte” dar este fals de asemenea, să spunem că „omite citirea”,
având în vedere că acesta pur şi  simplu,  nu poate să citească.
Deci, acestea sunt posibilităţile de împărţire existente. 

Să considerăm acum că avem două perechi de constituenţi
de  acţiune:  [p]  x,  [~p]  x  şi  [q]  x,  [~q]  x.  Astfel,  există  trei
modalităţi  de  împărţire  a  adevărului  pentru  fiecare  pereche.
Posibilităţile de împărţire se pot combina între ele, astfel încât se
va obţine un număr de posibilităţi de 32, adică nouă posibilităţi.
Dacă avem  n  astfel de variabile p, q etc., şi 2n constituenţi de
acţiune, obţinem un număr de posibilităţi de adevăr de 3n. Aceste
posibilităţi se pot transcrie în tabelul de adevăruri, exact cum au
fost separate în calculul propoziţional. Astfel, se va putea arăta
care este funcţia de acţiune a constituenţilor de acţiune ai unei
propoziţii date. 

Deosebit  de  interesant  este  cazul  în  care  propoziţia  de
acţiune respectivă reprezintă o tautologie a constituenţilor săi de
acţiune.  Aceasta  se  poate  numi  o  tautologie  de  acţiune sau
tautologie  de  realizare  („performance  tautology”).  Aceasta
distinge ce ar trebui să fie valabil ca adevăr logic în cadrul logicii
acţiunii.  Conceptul  de  tautologie  a  acţiunii  ne  oferă  criteriul
adevărului logic în logica acţiunii.  După transformările date se
poate  întocmi  un  tabel  prin  care  să  stabilim  dacă  o  anumită
afirmaţie referitoare la o acţiune este sau nu, o tautologie, dacă
este un adevăr logic din punct de vedere al logicii acţiunii sau nu.
Această teorie este (în acest sens) o teorie decidabilă. Este, mai
de departe,  pe deplin,  o  teorie  de logică semantică:  axioma şi



toate  propoziţiile  care  se  pot  construi  după  axiome  conform
regulilor finale, constituie tautologii de acţiune conform tabelului
adevărurilor. Şi viceversa: toate propoziţiile din logica acţiunii,
care reprezintă tautologii de acţiune, sunt fie axiome de calcul,
fie  se  pot  deriva  din  axiome  prin  intermediul  regulilor  finale.
Dacă este sau nu aşa, nu am demonstrat încă. Deplinătatea este
prezentată aici, doar ca afirmaţie. 
9. Este interesant de stabilit că nicio afirmaţie atomară de acţiune,
nu este o tautologie. Nu există moduri de acţiune care se obţin în
mod  tautologic  datorită  manierei  logice  indispensabile,  spre
exemplu, nu se poate ca 

[p V ~p] x 

să fie o tautologie de acţiune. (8) se poate distribui după axioma A4 iar
apoi, se poate simplifica, în aşa fel încât obţinem: 

[p] x V [~p] x. 

(9)  nu este,  însă,  o  tautologie,  aşa  cum se poate arăta cu
ajutorul unui tabel al adevărurilor: dacă vom căuta să folosim un
astfel de tabel al adevărurilor în cazul disjuncţiei, vom vedea că
există un caz în care disjuncţia este falsă şi anume, atunci când şi
[p] x şi [~p] x sunt false. Asta înseamnă, de fapt, că: dacă acţiunea
este de acest fel, adică subiectul nu poate să facă acţiunea, atunci
nu este adevărat că nu face acţiunea sau că o omite şi astfel, şi
acţiunea şi omiterea sunt posibile aici. 

O afirmaţie atomară de acţiune nu poate fi tautologică dar
poate  fi  contradictorie.  Există  moduri  atomare  de acţiune care
sunt  imposibil  de  îndeplinit.  Exemplul  clasic  este  următoarea
afirmaţie referitoare la o acţiune: 

[p & ~p] x

„x citeşte şi  omite citirea”.  Afirmaţia,  în cadrul  aceluiaşi
context, este imposibilă. Atunci, acelaşi subiect nu poate să facă
şi  să  omită  acelaşi  lucru  în  acelaşi  timp.  Aceasta  este  o
contradicţie; dacă vrem să negăm ipoteza (10), atunci obţinem o
tautologie: 



~ [p & ~p]x. 

Nu este greu să ne dăm seama că (11) este o tautologie. (11)
se poate distribui mai întâi conform axiomei A3: 

~p ([p]x & [~p] x). 

Conform Legii Morganschen, (12) se poate transforma în: 

~[p] x V ~ [~p] x. 

Conform regulilor obişnuite ale logicii propoziţionale, (13)
se poate scrie sub forma unei implicaţii: 

[p] x  ~ [~p] x. 

(14) este în concluzie, doar o altă formă a axiomei A1. 
Încă  o  a  treia  observaţie,  cu  privire  la  formulele  logicii

acţiunii:  nu  este  posibilă  demonstrarea  următoarei  formule  în
calculele logicii acţiunii: 

[p] x  [p V q] x. 

Cu  alte  cuvinte,  nu  este  posibilă  relaţionarea  unei  noi
variabile tautologice, q, în afirmaţie. Următorul exemplu este un
paradox al logicii deontologice: Dacă (15) este adevărat, atunci
putem spune că x duce o scrisoare la poştă iar urmarea poate fi că
acesta  ajunge  cu  scrisoarea  la  poştă  sau  o  distruge.  Astfel,
formula (15) nu este o tautologie a logicii acţiunii. Acest lucru se
poate arăta în felul următor: ultimul element din implicaţia (15),
conform  axiomei  A4,  definiţiei  (DF)  şi  axiomei  A3,  poate  fi
transformat în felul următor: 

[p] x & [q] x V [p] x & [~q] x V [~p] x & [q] x. 

Dacă presupunem că [p] x este adevărat, atunci conjuncţia
[~p] x & [q] x este falsă. Un element fals poate fi lăsat de-o parte
într-o disjuncţie. Obţinem, deci: 

[p] x & [q] x V [p] x & [~q] x. 

Această expresie ar fi în mod necesar adevărată, în cazul în



care [q] x sau [~q] x ar fi adevărate. Însă, nimic nu ne opreşte să
considerăm că q este o astfel de acţiune pe care x nu are cum să o
realizeze. Atunci, x nici nu omite acţiunea q, nici nu o realizează.
Putem de asemenea, să considerăm că [q] x şi [~q] x sunt ambele
false. Atunci ambii membri ai disjuncţiei sunt falşi, ceea ce face
ca întreaga disjuncţie să fie falsă. Tot astfel,  am putea avea în
(15), un element adevărat [p] x, care implică un element succesiv
fals. Acest lucru înseamnă că implicaţia în sine este falsă. Nici
(15)  nu  este  o  tautologie,  întrucât  se  poate  construi  un
contraexemplu pentru (15). 
10. Logica acţiunii, pe care am schiţat-o aici, aparţine unei familii
de  calcule  logice,  care  îmbină  în  mod  interesant  logica
propoziţională  cu  logica  predicativă  şi  cu  diferite  aspecte  ale
logicii modale. Membrii acestei familii de calcule logice permit
deosebirea între cele două tipuri de negare, între a omite şi a nu
face  pur  şi  simplu.  Aceasta  se  poate  numi  diferenţiere  între
„intern”  şi  „extern”  sau între  „slab”  şi  „puternic”.  Ceea  ce se
aplică doar în logica acţiunii, este o modalitate a teoriei generale
a negaţiei, bazată pe conceptul de acţiune. 

Pentru  a  arăta  că  această  familie  are  într-adevăr  alţi
membri, aş da un singur exemplu. Este foarte uşor să trecem de la
logica  acţiunii  la  un  alt  tip  de  logică,  în  felul  următor:  să
considerăm că „p” şi „q” nu reprezintă verbe, ci adjective, adică,
„roşu”,  „pătrat”,  „curajos”,  „rapid”  etc.  Să  considerăm,  mai
departe, că x este un individ logic oarecare. Funcţia parantezelor
pătrate  este,  în  acest  caz,  alta  decât  în  cazul  logicii  acţiunii.
Funcţia  acestora  este  copulativă  pentru  cuvântul  „este”.  Dacă,
spre exemplu,  „p” este „roşu”, atunci:  [p] x înseamnă: „x este
roşu”.  Diferenţa  între  cele  două  moduri  de  negare  în  această
logică se poate concepe în felul următor: atunci când x este ceva
ce nu este roşu, dar ar putea fi roşu, spre exemplu, o bucată de
cretă albă, pe care eu o ţin în mână, atunci are sens, de la această
bucată de cretă, spre exemplu, atunci când aceasta este închisă la
culoare, să construim ipoteza că folosesc o bucată de cretă roşie,
ceea ce însă, nu este aşa. Atunci când x este o bucată de cretă



albă,  [~p]  x  este  adevărat:  x  nu este  roşu,  dar  şi  ~[p]  x  este
adevărat, având în vedere că bucata de cretă este albă şi nu roşie.
Atunci când x este un număr, spre exemplu, numărul 5, atunci 5
nu este roşu. Nu are sens ca un număr să aibă o culoare. Nu se
poate ca individul să-i atribuie negaţia non-roşu. Dacă „p” este
„roşu” şi >x< este „5”, atunci [p] x şi [~p] x sunt ambele false.
Cu ajutorul diferenţei între negaţia slabă şi cea puternică, se poate
trasa diferenţa între „cu sens” şi „fără sens” pentru toate cazurile,
în domeniul de sens sau de semnificaţie al adjectivului şi se pot
distinge astfel de cazuri care nu îşi au locul acolo. 

Se  poate  construi  şi  o  logică  între  subiect-predicat-enunţ
care  nu  coincide în  mod obişnuit  cu  calculul  propoziţional,  ci
priveşte mai mult din perspectiva diferenţei între predicaţia „cu
sens” şi cea „fără sens”. Pentru această logică se aplică axiomele
A1–A4 dezvoltate aici pentru logica acţiunii.  Această logică se
poate  cuantifica.  Obţinem  astfel  o  logică  predicativă
cuantificabilă.  Regulile  calculului  predicativ  obişnuit  sunt
valabile şi în acest tip de logică: nu este nevoie de o nouă axiomă
sau de alte reguli.  Calculul  predicativ obţinut  nu este,  desigur,
identic cu logica predicativă obişnuită, ci este mai bogat, având
în  vedere  că  nu  se  bazează  numai  pe  axiomele  logicii
propoziţionale, ci şi pe alte axiome care folosesc ambele moduri
de negare. 



Georg Henrik von Wright

LOGICA NORMELOR

1. În  această  prezentare,  voi  încerca  să  arăt  cum  se  poate
construi  o  logică  a  normelor  sau  o  logică  deontologică  bazată  pe
logica acţiunii. 

Iată o scurtă privire istorică în acest sens. În primul meu tratat cu
privire la logica deontologică, numit Logică deontologică, publicat în
Mind (1951), am expus în termeni destul de naivi  normele cu privire
la  acţiune,  din  punct  de  vedere  al  conţinutului  sau  mai  bine  zis
categoriile de acţiuni, cum ar fi „a fuma”, „a fura”, „a vedea”. Acest
concept  se  aplică  în  multe  privinţe,  dar  nu  pentru  toate  normele.
Această viziune presupune o dificultate pe care eu nu am observat-o la
vremea  respectivă.  Aceasta  ţine de folosirea conectorilor  de adevăr
cum ar fi „şi”, „sau”, „nu” etc., atunci când se încearcă să se relaţio-
neze  acţiuni  sau  nume  de acţiuni  cu ajutorul  acestor  conectori.  Ce
înseamnă „~p” atunci când „p” descrie o acţiune? Ce înseamnă, spre
exemplu, „a nu fuma”? Încă de atunci, mă gândisem că „a nu fuma” se
va  înţelege  ca  o  omitere;  însă,  nu  am văzut  că  pentru  afirmaţiile
construite în acest  fel după acţiuni,  care conţin şi „nu”,  „şi”,  „sau”
etc., se aplică nişte legi speciale ale logicii. M-am gândit atunci că se
poate  construi  direct  din  baza  logicii  propoziţionale  o  logică
deontologică,  fără  a  ne  mai  ocupa  de  proprietăţile  conectorilor  de
adevăr  pentru  numele  acţiunilor.  De  aceea,  trebuie  să  spunem  de
asemenea, că prima mea încercare de a construi o logică deontologică
a acţiunii, a eşuat. 

Unii logicieni şi filosofi au propus soluţii pentru aceste dificultăţi,
în special A.R.  Anderson şi  A.N. Prior. Propunerea acestora era aceea
ca variabilele logicii deontologice „p” şi „q” să nu fie folosite ca nume
de acţiuni – aşa cum am intenţionat eu iniţial –, ci ca acestea să fie
înţelese pur şi  simplu ca afirmaţii  cu sensul  lor  obişnuit.  Astfel,  ar
dispărea imediat problema folosirii conectorilor de adevăr; şi atunci,
dacă  variabilele  logicii  deontologice  ar  reprezenta  propoziţii  logice



sau ar descrie omiteri ale unor acţiuni, pentru aceste propoziţii, s-ar
aplica  legile  obişnuite  ale  logicii  propoziţionale.  Inclusiv  folosirea
negaţiei ar deveni relativ neproblematică. 

Am  reluat  mai  târziu  aceste  puncte  de  vedere  pentru  o
aprofundare  cât  mai  corectă  a  logicii  deontologice,  în  cel  mai  bun
mod. Astăzi, văd altfel lucrurile. Trebuie să recunosc faptul că mi-am
schimbat părerea despre aceste concepte destul de des, poate prea des.
Acest  lucru ţine desigur şi  de natura  dificilă a acestor  aspecte,  per
ansamblu. Astăzi consider că există două modalităţi diferite ale logicii
deontologice, ambele admisibile, şi este necesară analizarea ambelor.
Comportamentul acestora, una în raport cu cealaltă, încă nu îmi este
clar  pe  deplin.  Voi  caracteriza  pe  scurt  aceste  două  modalităţi  ale
logicii deontologice.        
 

2. Într-una  dintre  aceste  modalităţi  ale  logicii  deontologice
vom ordona operatorii (o) dispoziţie, (p) permisiune, (v) interdicţie, nu
ca propoziţii de acţiune, ci ca verbe de acţiune. Scriem, spre exemplu,
Vp,  unde  „p”  reprezintă  un  verb  de  acţiune.  Dacă  „p” înseamnă
„a fuma”, atunci Vp va fi înţeles ca „interdicţia de a fuma”. 

Celălalt  concept,  introdus  de  Anderson şi  de  Prior,  este
următorul: în Vp, „p” nu este numele unei acţiuni şi nici nu reprezintă
un  verb  de  acţiune,  ci  „p” este  un  enunţ.  Dacă  p  înseamnă,  spre
exemplu,  „a fumează”,  atunci  Vp va  fi  citit  ca  „a nu  are  voie  să
fumeze”. În acest caz, conţinutul normei nu este o acţiune, ci o stare a
lucrurilor sau o  situaţie.  Aceasta constă în faptul că  a fumează, iar
această situaţie este, conform normei, interzisă. 

Acestea  sunt  deci,  cele  două  alternative.  Diferenţa  între  cele
două raţionamente ale logicii deontologice ţine de o diferenţă cunos-
cută, foarte cunoscută în literatura germană, şi anume diferenţa între
„a trebui să fie” şi „a trebui să facă” („a putea fi” „a putea face”). O
logică  deontologică  în  care  operatorii  deontologici  ai  acţiunii  sunt
ordonaţi, este o logică deontologică de tipul „a trebui să facă”. Un alt
tip de logică deontologică poate fi cea de tipul „a trebui să fie”. În
această logică deontologică sunt descrise lucrurile care trebuie să fie,
stări de fapt sau situaţii. Aceste stări de fapt pot consta aici, în aceea că
anumite acţiuni sunt realizate sau nu. Dar ele pot fi şi doar stări de fapt



oarecare, care nu au nimic de-a face cu acţiunile. 
Logica deontologică ce a fost construită în ultimii 20 de ani, aparţine,
per ansamblu, celui de-al doilea tip, tipul „a trebui să fie”. Ceea ce
vom discuta aici este o logică deontologică de celălalt tip, şi anume,
de tipul „a trebui să facă”. Cu privire la acest tip de logică, voi schiţa
câteva întrebări. 

3. Prima întrebare este: cum se comportă cei trei operatori ai
dispoziţiei, ai permisiunii şi al interdicţiei unul faţă de celălalt? Între
aceştia  există  conexiuni.  Însă  nu  este  foarte  clar  cum se  definesc
aceste conexiuni.  Categoric rezultă  că ceea ce urmează este  o lege
logică pentru legătura dintre norme: 

(1) Vp  ~ Pp

Trebuie  adăugat  că  valabilitatea  unei  astfel  de  legi  trebuie
raportată întotdeauna la un sistem de norme. Astfel, o acţiune sau o
categorie de acţiuni interzise într-un anumit sistem, pot fi permise într-un
alt sistem. O problemă cu privire la consideraţia că (1) reprezintă o
lege logică, este dată de întrebarea, ce este un „sistem de norme”? Un
sistem de norme, am putea răspunde, este ceea ce o lege ca (1), trebuie
să respecte. Şi acesta nu este un răspuns greşit, ci doar parţial, având
în vederea că nu caracterizează întregul sistem. 

O a doua lege este:  

(2)  Op  ~ Vp

Atunci când se dispune p,  p nu este interzis, raportat la acelaşi
sistem. O a treia formulă, conform căreia putem afirma că se trasează
o modalitate logică a necesităţii, este următoarea:   

(3) Op  V ~p

Se ordonă p, numai şi numai în cazul în care omiterea acţiunii p
este interzisă. Dispoziţia este echivalentul interzicerii omiterii. Acest
lucru este valabil şi  viceversa: se poate pleca de la interdicţie şi  se
poate spune că aceasta este dispoziţia omiterii:  

(4) Vp  O ~ p



Aceste  două  echivalenţe  pot  fi  considerate  o  modalitate  a
identităţii şi ecuaţii definitorii. Conceptul de interdicţie poate fi definit
cu ajutorul conceptului de dispoziţie.  Interdicţia lui  p trebuie consi-
derată ca şi dispoziţia lui ~p. 

Def. 1 Vp = O ~ p

Când procedăm astfel, putem defini un operator, în acest caz,
operatorul  V,  prin  operatorul  O  şi  să  eliminăm  semnul  negaţiei.
Operatorul V va fi astfel, superfluu în calcul. Vom vedea astfel, ceea
ce se separă atunci când poziţionăm Vp în (1) şi (2) după definiţie. (1)
devine:  

(5) O ~ p  ~ Pp 

(2) devine:  

(6) Op  ~ O ~ p

Am  putea  efectua  următoarea  transformare  care  numeşte
contrapoziţia logică, în (5):  

(7)  ~ ~ Pp  ~ O ~ p

Dubla negaţie se neutralizează:  

(8)  Pp  ~ O ~ p

Să considerăm (6) şi (8). Implicaţiile au acelaşi element succesiv
~  O ~ p. După legile logicii propoziţionale normale se pot cuprinde
ambele formule într-una singură, care poate fi valabilă, aici, ca axiomă

A1 (Op V Pp)  ~ O ~ p 

4. A doua noastră întrebare este: Ar trebui considerat 

(9) Op  Pp 

un adevăr logic, sau nu? Dacă se dispune  p, conform (2), p nu este
interzis. Dacă şi 

(10) ~ Vp  Pp 



este  un  adevăr  logic,  adică  atunci  când  p nu  este  interzis,  p este
permis,  atunci,  conform regulilor  logicii  propoziţionale,  din (10)  şi
(2), putem deriva

(11)~ O ~ p  Pp

Poate fi (11) o formulă logică adevărată? Din punct de vedere logic,
este adevărat că atunci când nu avem o interdicţie, avem o permisiune?
Aceasta este o întrebare dificilă. Ea poate fi legată de o altă întrebare
care  a  fost  discutată  foarte  mult.  Întrebarea  sună  în  felul  următor:
organizarea juridică este  sau nu,  un sistem întrerupt? Există  sau nu,
sincope în  sistemul  de  drept  („gaps  in  the  law”)? Am putea adresa
întrebarea şi în felul următor: un sistem de drept ar trebui să fie atât de
ordonat încât fiecare acţiune oarecare să aibă un anumit statut în cadrul
acestuia, şi anume să se ştie cu exactitate despre orice dacă este dispus,
permis sau interzis? Unii filosofi de drept, spre exemplu,  H. Kelsen,
sunt de părere că un sistem juridic trebuie să fie neîntrerupt din punct de
vedere al raţiunilor logice şi conceptuale. Când se răspunde astfel la
această întrebare, se consideră, de asemenea, că atunci când nu avem o
interdicţie sau dispoziţia unei omisiuni,  avem o permisiune. Alţii  sunt
totuşi  de alte păreri.  Consider că este corect  să răspundem la această
întrebare, că aceasta nu este o întrebare de logică şi că răspunsul acesteia
depinde de organizarea sistemului de drept sau de sistemul de norme. O
organizare normativă poate fi „închisă”, „deplină”. Dar poate exista şi
cazul în care un sistem de drept să fie „deschis”, nu „închis”. Aceasta
înseamnă că există acţiuni  cu privire la care nu este conturată o ordonare
din punct de vedere normativ. Nu se cunoaşte statusul deontologic. 

Aici,  cred eu,  este necesar să facem distincţia între cele două
modalităţi ale permisiunii: între permisiunea „slabă” şi cea „puternică”.
Permisiunea slabă înseamnă tot ceea ce nu este interzis. Conceptul de
permisiune slabă se aplică atunci când (11) este valabil. Dar mai există
probabil, încă multe alte concepte ale permisiunii; pe toate celelalte
voi  dori  să  le  numesc  permisiuni  puternice.  Pentru  acest  concept
puternic al permisiunii, (11) nu ar trebui să fie valabil din punct de
vedere  logic.  Nu  există  necesitatea  logică  în  sensul  căreia  lipsa
interdicţiei să implice logic lipsa permisiunii. Aici voi înţelege P ca pe
o permisiune puternică. 



Pentru  logica  ce  priveşte  conceptul  slab  de  permisiune,  este
suficient operatorul O. Permisiunea slabă se poate marca simbolic prin
P*, şi se poate defini: 

Def. 2 P*p = ~O ~p

Dacă nu luăm în considerare permisiunea puternică, ajungem
cu un concept de bază normativ, în logica deontologică, spre exemplu,
conceptul de dispoziţie. Se poate, desigur, aşa cum am făcut şi eu în
prima mea expunere, să considerăm conceptul de permisiune ca fiind
unic. Dar dacă luăm în considerare faptul că permisiunea slabă din
punct de vedere ontologic nu este altceva decât absenţa interdicţiei,
atunci nu este natural, din punct de vedere al conţinutului, să ajungem
de la un concept de permisiune slabă la un concept de bază. 

Voi opera în cele ce urmează cu două concepte de bază, O şi P.
Cu O se poate defini V. P se va considera un al doilea concept de bază.

Poate fi natural ca ceea ce este dispus să fie permis şi în mod
puternic.  Dar  acest  lucru  nu  este  neapărat  valabil,  depinzând  de
organizarea  juridică.  La  întrebarea  dacă  (9)  este  o  lege  logică,  va
trebui să răspund tot negativ: (9) nu ar trebui considerată o axiomă. 

5. Următoarea  întrebare  ar  trebui  să  se  încadreze  la
distributivitatea operatorilor  deontologici.  La întrebarea cum trebuie
să  se  comporte  operatorul  de dispoziţie  din  acest  punct  de vedere,
răspunsul este: 

A2 O (p & q)  Op & Oq

Axioma A2 spune că: atunci când este dispusă acţiunea p şi q,
atunci şi numai atunci, este dispusă acţiunea p şi este dispusă acţiunea q.
Când este dispus un comportament conjunctiv, atunci ambele elemente
ale  conjuncţiei,  adică  ambele  acţiuni  care  formează  complexul  sunt
dispuse. Acest lucru este valabil şi viceversa: când ambele acţiuni sunt
dispuse, atunci şi acţiunea conjunctivă este dispusă. 

Dacă se aplică Axioma A2, atunci,  pentru P* se aplică urmă-
toarea teoremă: 

(12) P* (p V q)  P*p V P*q



Această echivalenţă arată, după părerea mea, că P*, conceptul
slab  de  permisiune,  nu  desemnează  nicio  permisiune.  Să  luăm un
exemplu: Eu îi spun unei persoane: „Astăzi după amiază ai voie să
înveţi sau să mergi la joacă”. Asta înseamnă că acea persoană are voie
să citească sau are voie să meargă la joacă. Rămâne totuşi neclar,  ce
anume are permisiunea să facă. Nici persoana nu ştie ce poate să facă.
Ştie că are voie să facă una dintre activităţi  dar nu ştie exact  care
dintre cele două. Poate ambele sunt permise, poate numai una dintre
cele  două.  Astfel,  rezultă  imposibilă  folosirea  acestui  tip  de
permisiune. Aceasta presupune ca persoana să se teamă tot timpul  că
nu a  făcut  ce  trebuie  şi  de  aceea  va  fi  pedepsită.  Pe  baza  acestei
observaţii, consider că în mod categoric trebuie să existe loc pentru
conceptul de permisiune în logica deontologică, dar acest concept nu
poate fi slab. 

Spun cuiva: „Poţi să citeşti sau să scrii”. Cum se percepe acest
lucru de obicei? Cred că în felul următor: Acum pot face ce vreau,
acest lucru sau celălalt. Pot să citesc şi pot şi să scriu. Pot să le fac pe
amândouă dar numai una şi cealaltă nu. Alegerea este deci liberă. Pot
să  aleg  între  cele  două  alternative.  „It’s  up  to  me”.  În  publicaţia
anterioară, am numit o astfel de permisiune, „free-choice permission”.
O  permisiune  slabă  nu  este  o  permisiune  de  tipul  „free-choice
permission”. Permisiunea puternică, însă, poate fi. Voi stabili astfel, că
permisiunea  puternică  este  cea  de  tipul  „free-choice  permission”.
Adică, 

A3 P (p V q)  Pp & Pq

1.Trebuie să răspundem la încă o întrebare. Să considerăm că
există  o  permisiune,  pentru  a  închide  o  uşă  şi  o  fereastră  dintr-o
cameră.  Permisiunea sună în felul  următor:  se  poate  închide uşa şi
fereastra. Acest lucru înseamnă că permisiunea este aceea de a închide
uşa  fără a închide însă, fereastra? Prin această permisiune se poate
închide uşa dar fereastra se lasă deschisă? Rezultă plauzibil faptul că
permisiunea reprezintă o acţiune conjunctivă (p & q) şi  rezultă,  de
asemenea,  că  se  poate  efectua una dintre  acţiuni,  spre  exemplu,  p.
Acest  lucru  înseamnă  că  permisiunea  există  nu  numai  pentru  p



împreună cu q, ci şi că acţiunea p poate fi îndeplinită şi q omisă. Dacă
mi se permite să închid şi uşa şi fereastra, dar mi se permite să închid
fereastra  dar  să  las  uşa  deschisă,  atunci  se  poate  spune  că  din
permisiunea conjunctivă rezultă  că există şi permisiunea de a închide
doar uşa. Acest lucru nu se poate demonstra cu axiomele A1–A3. Aici
trebuie folosit un alt principiu axiomatic: 

A4 P (p & q) & P (p & ~ q)  Pp1 

7. Cele de la A1 până la A4 sunt Axiome necesare pentru a
acoperi  întregul  câmp  al  posibilităţilor  de  adevăruri  din  punct  de
vedere deontologic. (Dacă acest scop este suficient, nu este necesar să
investigăm mai  departe,  aici).  Urmează regulile obişnuite  de calcul
propoziţional.  Adică:  Să  considerăm o  tautologie  de  calcul  a  unei
afirmaţii 

(13) p V ~ p

„p” este o afirmaţie. Atunci când stabilim o formulă de logică
deontologică, de exemplu, Op, avem: 

(14) Op V ~ Op

(14) este un adevăr în logica deontologică. 
Se aplică desigur, şi regula substituţiei, şi regula modus ponens.

În afară de aceasta, mai este nevoie de o a treia regulă finală, care are
un analog în logica modală şi în cea predicativă. Eu o numesc regula
posibilităţii de separare. Conform acesteia: Dacă o formulă a logicii
acţiunii, de forma [A] x  [B] x este demonstrabilă, aceasta afirmă
că  x A  se realizează atunci şi numai atunci când se realizează  x B,
astfel se poate folosi pentru A într-o formulă, unde a A este o urmare a
realizării lui B, sau pentru B A, fără a schimba valoarea de adevăr a
formulei. A şi B sunt meta-variabile pentru Complexe oarecare p, q
etc. Pentru a da un exemplu mai simplu: în logica acţiunii se poate
demonstra: 

1 Pentru a considera formula P (p & q)  P p valabilă din punct de vedere
logic, trebuie să se ajungă la absurd folosind A1 – A3.



(15) [p] x  [~~p] x

Conform regulii posibilităţii de separare, „p” şi  >~~p< se pot
substitui reciproc. Spre exemplu, într-o formulă deontologică: 

(16) O ~~p

>~~p< se poate înlocui cu „p”, în aşa fel încât se obţine

(17) Op

Astfel se demonstrează că echivalenţa

(18) O ~~p  Op

este valabilă în logica deontologică. 

8. Logica deontologică dezvoltată aici conţine caracteristica ce
constă în faptul că în aceasta nu se pot construi paradoxurile care-i
preocupă  atât  de  mult  de  logicieni.  Dintre  toate  acestea,  voi  face
referire la paradoxul lui Alf Ross. Prin acest paradox se susţine faptul
că în logica deontologică obişnuită se poate demonstra formula:

(19) Op  O (p V q)

Pentru a cita exemplul lui Ross: Atunci când se dispune aducerea
unei scrisori la poştă, se dispune ca aceasta să ajungă la poştă sau să
fie distrusă.  Este paradoxal  şi  formula a fost  foarte mult  dezbătută.
Unii sunt de părere că acesta nici măcar nu este un paradox. De ce nu
este  valabilă  afirmaţia  (19)  în  logica  deontologică?  Demonstrând
afirmaţia  (19),  se  trece  de  la  logica  obişnuită  a  afirmaţiilor  şi  se
consideră  că  logica  deontologică  este  construită  direct  pe  logica
propoziţională,  ignorând nivelul  intermediar  al  logicii  acţiunilor.  În
logica  propoziţională,  variabilele  nu  se  folosesc  pentru  acţiuni,  ci
pentru enunţuri. În logica propoziţională, este valabil: 

(20) p  (p V q) & (p V ~q)

Conform regulii  posibilităţii  de  separare,  care  se  aplică  şi  în
logica deontologică tradiţională, în Op, p se poate înlocui cu (p V q) &
(p V ~q): 



(21) Op  O ((p V q) & (p V ~q))

Conform axiomei distribuţiei, care se poate aplica şi în logica
deontologică obişnuită, se poate distribui: 

(22) Op  O (p V q) & O (p V ~q)

Apoi,  conform  legilor  obişnuite  ale  logicii  propoziţionale,
avem: 

(19) Op  O (p V q)

Avem de asemenea: 

(23) Op  O (p V ~q)

Paradoxul lui Ross este astfel o formă mai atenuată a echivalenţei
(21).  De  ce  nu  există  acest  paradox  în  logica  noastră  deontologică?
Răspunsul are legătură cu faptul că formula logicii acţiunilor

(24) [p] x  [(pVq) & (pV~q)] x, 

nu  se  poate  demonstra  în  logica  acţiunilor.  De  ce  nu  se  poate
demonstra afirmaţia (24)? Conform axiomei A3 a logicii  acţiunilor,
avem:

(25) [(p V q) & (p V ~q)] x  [p V q] x & [p V ~q] x

Am demonstrat că formula

(26) [p] x  [p V q] x

nu  este  valabilă  în  logica  acţiunii  (a  se  compara  cu  pagina  21  şi
următoarea). (26) nu este un adevăr logic în logica acţiunii, fapt pentru
care nici (24) nu este un adevăr logic. Plecând de la această premisă,
în logica deontologică nu este posibil să construim paradoxul lui Ross
de tipul A-trebui-să-facă. Mai există şi alte paradoxuri care nu apar
aici;  o variantă a paradoxului lui  Ross este,  de exemplu, paradoxul
bunului samaritean. Pe acesta nu îl voi aprofunda aici.  

9. În  logica  de  tipul  a-trebui-să-facă,  avem  senzaţia  unei
probleme deschise, pe care nu am fost în măsură să o aprofundez până
acum. Nu am reuşit până acum să rezolv problema decidabilităţii în



cadrul acestei logici, deşi am o idee despre cum ar putea fi aceasta
abordată.  Acelaşi  lucru  este  valabil  şi  pentru  problema  plenitudinii
semantice: putem fi siguri că legile logicii, care se pot demonstra în
cadrul  acestei  logici,  sunt  toate  legi  care  cu adevărat  se  pot  aplica
pentru aceste concepte? Sau, este poate necesar, să dezvoltăm şi alte
axiome? Nu cred asta. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să
construim, mai întâi, o semantică a acestei logici. 

10. Se poate construi o logică deontologică de tipul a-trebui-să-
fie, în care să se adauge operatorilor deontologici enunţuri ale acţiunii
în loc de verbe de acţiune. De exemplu, scriem: 

(27) O [p] x

„Se dispune ca x să facă acţiunea p”. O astfel de logică deonto-
logică este doar un caz de excepţie în cadrul unei logici deontologice
încă generale, în care conţinutul normativ al enunţurilor este oarecare
(a  se  compara cu pagina 26 şi  următoarele).  Astfel,  se  construieşte
logica deontologică tradiţională. Aceasta necesită numai două axiome,
în care operatorul O (sau P*) se foloseşte ca şi concept unic de bază: 

A1* O (p & q)  Op & Oq

A2* ~ O (p & ~p)

Se consideră de obicei, că aceste două principii sunt suficiente.
A2*  exprimă  faptul  că  nu  poate  exista  niciodată  o  antinomie  în
conţinutul unui ordin (regula antinomiei). Regulile finale sunt: cea a
substituţiei, modus ponens şi regula expansibilităţii. 

Motivul pentru care revin la logica deontologică obişnuită, este
următorul: Se poate arăta că acestei logici deontologice i se poate da o
interpretare interesantă ca logică aletică. Acest lucru a fost arătat pentru
prima dată de către Alan R. Anderson: acesta a introdus o constantă, S.
S exprimă o stare de fapt, spre exemplu, „pedepsirea” sau „sancţionarea”.
Anderson propunea ca definiţie a lui Op, următoarea: 

Def. 3 Op = N (~p  S)

„Op înseamnă exact  că:  când apare cazul  ~p,  intervine  S   şi



avem în mod necesar cazul (N)”. S trebuie să fie o stare care nu este
neapărat necesară; trebuie deci să presupunem că: 

(28) M~S [Este posibil non-S]

(28) exclude ca S să reprezinte ceva necesar. Când se pleacă de
la această premisă, se poate arăta că axiomele A1* şi A2* pot deveni
forme ale logicii modale, valabile într-un sistem obişnuit al acestui tip
de logică. Aceasta este o realizare semnificativă. 

Interpretarea  lui  Andersen  a  fost  criticată  pentru  „naturalistic
fallacy”, şi  anume, pentru că nu trasează clar graniţa între faptic şi
normativ.  Însă,  soluţia lui  Andersen  nu se îndepărtează neapărat  de
sfera  deontologică.  Deci   ce  înseamnă  „neapărat  necesar,  dacă  ~p
atunci intervine S”? Înseamnă oare această implicaţie modală faptul că
atunci când nu este îndeplinită o sarcină trebuie să urmeze o pedeapsă,
astfel încât, în acest caz, N este într-adevăr O? şi dacă acest lucru ar fi
adevărat  ar  trebui  luat  în  considerare  şi  punctul  de  vedere  al
interpretabilităţii.  Mi  se  pare  mai  important  faptul  că  între
neîndeplinirea  unei  sarcini  şi  pedeapsă  sau  sancţiune,  nu  avem  o
legătură necesară fie ea de natură logică sau cauzală. Dacă însă, în loc
de pedeapsă apare imputabilitatea, lucrurile stau altfel. Şi atunci, Op
ar  fi:  „Este  în  mod  neapărat  necesar  cazul  ca  neîndeplinirea  unei
sarcini  să implice imputabilitate”.  În acest  caz,  am putea interpreta
conceptul  de  necesitate  ca  pe  un  concept  logic.  Există,  aşadar,  o
prezumţie  logică  sau  conceptuală  cu  privire  la  legătura  dintre
neîndeplinirea  unei  sarcini  şi  imputabilitate.  Ce  înseamnă,  de  fapt,
imputabilitate?  Înseamnă că  cel  vinovat  trebuie  pedepsit?  Atunci  S
este din nou tot o categorie deontologică. Imputabilitatea ar putea fi
definită şi  ca o stare, care intervine atunci când sunt întrunite nişte
condiţii stabilite în cadrul sistemului de reguli. „A trebui să fie”, poate
fi interpretat ca: ceea ce trebuie să fie reprezintă o condiţie necesară a
faptului  că  ceva  anume,  într-o  situaţie  cunoscută,  nu  are  loc.  Şi
viceversa: neexistenţa a ceea ce trebuie reprezintă o condiţie suficientă
pentru starea S. Această stare reprezintă ceva ce suntem înclinaţi să
evităm şi spre al cărei opus tindem. Motivele pentru care se întâmplă
acest lucru pot fi  diferite.  Pot avea legătură cu pedeapsa sau cu un



scop; în al doilea caz, pedeapsa constă tocmai în faptul că scopul nu a
fost atins. Această viziune de tipul „a trebui să fie”, pare a fi cea mai
bună din câte cunosc. 

11. Ce se întâmplă cu conceptul de permisiune când preluăm
perspectiva  lui  Anderson  asupra  obligativităţii?  Conceptul  slab  de
permisiune  nu  prezintă  nici  un  fel  de  dificultăţi.  Dar  dacă  acest
concept de permisiune slabă reprezintă într-adevăr o permisiune este,
aşa cum am spus, nesigur. Mulţi autori sunt de părere că acest concept
de permisiune slabă, în ciuda a tot ceea ce se poate afirma împotriva
sa,  este  singurul  concept  de  permisiune  potrivit.  După  cum  îmi
închipui eu, acest lucru nu este corect. Dar ar putea fi corect faptul că
un concept de permisiune puternică se poate exprima cu sens şi  se
poate  propune  şi  folosi  numai  într-o  logică  deontologică  de  tipul  
a-trebui-să-facă. Se poate, de asemenea, să nu fie posibil să vorbim
despre permisiune puternică într-un calcul de tipul a-trebui-să-fie, ci
să fim nevoiţi să ne mulţumim aici cu un concept de permisiune slabă.
Poate că este posibil să introducem un fel de concept de permisiune
puternică în logica a-trebui-să-fie, adică, aşa cum reiese din cele ce
urmează:  să  introducem  mai  întâi  conceptul  de  ordine  normativă
închisă.  O ordine normativă se va numi închisă,  când sunt  valabile
următoarele:  atunci  şi  numai  atunci  când  toate  obligaţiile  sunt
îndeplinite, nu intervine imputabilitatea. Starea în care toate obligaţiile
sunt îndeplinite se va nota aici cu Ω. Aceasta este o stare complexă,
care  descrie  o  conjuncţie  determinată  sau  chiar  nedeterminată,  a
tuturor  stărilor  de  a-trebui-să-fie.  Pentru  o  ordine  normativă  care
prezintă aceste atribute ale determinării, este valabilă afirmaţia: 

(29) N (Ω  ~S)

Desigur  că  o ordine  normativă nu  trebuie  neapărat,  să  fie  de
acest fel. Dacă acesta este sau nu cazul aici, este contingent. Dacă (29)
este valabilă şi ordinea normativă este închisă, atunci tot ceea ce nu
este interzis este permis, în sensul că se poate face, fără a fi imputabil.
În  acest  sens,  se  poate  spune  că  în  cadrul  unei  ordini  normative
închise, orice permisiune este puternică. Însă, aici este vorba despre
alt concept de permisiune puternică decât cel despre care am vorbit



mai  devreme.  O  astfel  de  permisiune  nu  este,  în  sine,  decât  o
neexistenţă  a  unei  interdicţii.  Starea  de  fapt,  în  sensul  că  această
permisiune este „puternică”,  nu vine din esenţa ei,  ci  din faptul  că
sistemul normativ este închis. 

12. În  expunerea cu privire  la  logica deontologică de tipul  
a-trebui-să-fie, p, q etc. şi propoziţiile sale moleculare complexe, sunt
propoziţii  oarecare.  Un  caz  special  al  acestei  logici  deontologice
generale, se conturează atunci când propoziţiile de acţiune,  p, q etc.,
sunt propoziţii ce aparţin logicii acţiunilor. Şi această logică deonto-
logică specială de tipul „a trebui să fie” conţine numai trei axiome,
însă, este mult mai bogată decât logica deontologică obişnuită care nu
este construită pe logica acţiunilor. Şi atunci, în cadrul acestei logici
deontologice se pot  demonstra mai  multe propoziţii  care depind de
faptul  că  la  baza  enunţurilor  de  acţiune  stau  anumite legi  logice
speciale. Un exemplu ar fi propoziţia

(30) O [~p] x  O ~[p] x

Ceea  ce  înseamnă:  atunci  când  se  dispune  ca  x  să  omită  o
anumită acţiune, atunci se dispune, de asemenea, ca x să nu realizeze
această acţiune. Opusul nu este neapărat valabil. 



Georges Kalinowski

DESPRE FUNCTORII DEONTOLOGICI1

Logicienii  deontologiei  folosesc,  pe  lângă  alţi  functori,  cei
cum ar fi: 

(1) „OA” (care se interpretează: „A este obligatoriu”, unde „A”
simbolizează  numele  generic  al  unei  acţiuni,  cum  ar  fi:
„Atenţie la viaţa celor din jur!”); 

(2) „Op” (înţeles ca: „Este obligatoriu ca p”,  unde „p” este un
enunţ (o propoziţie), cum ar fi, „Peter îşi plăteşte taxele pe
venit”); 

(3) „Sxα” (înţeles ca „x trebuie să facă α”, unde „x” şi „ α” sunt
variabile  individuale,  care  descriu  în  primul  rând  măsura
subiectului acţiunii şi în al doilea rând, măsura acţiunii care
poate fi realizată de către subiect);

(4) „x  ob(z)Ц  (înţeles  ca:  „Luând  în  considerare  Z,  trebuie  să
existe x Ц”, unde „Z” este numele măsurii unui ordin, „Codul
civil  francez”  (pentru  completare:  „se  aplică
instantaneitatea”); „x” reprezintă numele unui subiect iar „Ц”
este numele generic corespunzător, spre exemplu, „persoana
care îşi plăteşte datoriile”); 

(5) „Oxyp” (înţeles ca: „x este obligat faţă de y, cu privire la p”,
unde  x  este  numele  unui  debitor,  „y”  este  numele  unui
creditor, iar „p” reprezintă o propoziţie, cum ar fi: „Peter îi
plăteşte lui Paul 1000 DM”) sau „Oxyfzt” (înţeles ca: „x este
obligat faţă de y, cu privire la faptul că z realizează t f”, spre
exemplu, „Peter este obligat faţă de Paul, cu privire la faptul



că Hans îi va plăti lui Franz 1000 DM”).2 
Această  listă  nu  este  în  niciun  caz,  completă.  De  aceea,

considerăm  că  se  poate  afirma  că  aceasta  conţine  funcţiile
deontologice cele mai  specifice în (1) şi  esenţiale în (2).  Celelalte,
cum ar fi „x  L” („x este permisibil”), conform lui E. Gárcia Máynez,
„ba” sau „bo” („acţiune obligatorie” respectiv, „omitere obligatorie”)
conform  lui  I.  Tammelo  şi  R.  Klinger,  sau  şi  „O(p/q)”  („este
obligatoriu ca p, dar sub condiţia ca q”) conform lui N. Rescher sau
G. H. von Wright, sunt folosite împreună cu cele amintite mai sus.3

De aceea,  nu le vom analiza aici  decât  sub aspectul  ales
deja,  suficient  pentru  intenţia  noastră  şi  anume,  analizarea
categoriilor standard, aşa cum am precizat de la început. 

Luând în considerare numărul acestora, ne întrebăm dacă
folosirea lor este exactă sau dimpotrivă, dacă fiecare categorie de
funcţii  deontologice  are  consecinţe  diferite  care  depind  de
modalitate, de cât anume se recomandă folosirea lor sau dintr-un
alt punct de vedere dat, în nici un caz, nu se poate judeca nivelul

21 Tradus din limba franceză de Gunter Gebauer.
2 Cititorul va recunoaşte imediat în (1) şi (2) funcţiile deontologice care au

fost folosite în special de G.H. von Wright. (4) şi (5) au fost folosite din când în
când de Z. Ziemba, Deontic Syllogistics (Studia Logica 28 (1971), p. 139–156) şi
de  către
J.-L. Gardies, Une particularité du raisonnement juridique (Logique et Analyse 14
(1971), p. 63–69, republicat în: Argumentarea juridică, Actes du Congres Mondial
de Philosophie du Droit et de Philosophie Sociale, Bussel, E. Bruylant, 1971, p.
63–69);  vezi  şi  id.,  Logique  déontique  et  théorie  générale  des  fonctions
complétives  (Logique  et  Analyse 16  (1973),  p.  143–220).  (3)  a  fost  introdus
pentru prima dată în Théorie de propositions normatives (Studia Logica 1 (1953),
p.  147–182,  publicat  în  id.,  Etudes de logique déontique I  (1953–1969),  Paris
LGDJ,  p.  17–53); vezi  inclusiv  Introducere  în  logica  normelor, Frankfurt/M,
Editura Athenäum, 1972, p. 71 şi următoarele. 

3 E. Garcia Máynez, Los principios de la ontologia formal del derecho e su
expresión simbólica, Mexic, Imprenta Universitaria, 1953;  I. Tammelo (şi alţii),
Outlines  of  Modern  Legal  Logic,  Wiesbaden,  Editura  Franz  Steiner,  1969;  R.
Klinger, Basic Deontic Structure of Legal Systems, Sydney, University of Sydney,
1969 (text reprodus);  N. Rescher,  An Axiom System of Deontic Logic (Danish
Yearbook of Philosophy 1 (1964), p. 173–182, corectat ibd., 2 (1965), p. 103–107)
şi alţii. 



de până la care acestea sunt dezirabile. Vom încerca să răspundem
la această întrebare, ceea ce ne va permite, în final, descoperirea
categoriilor de funcţii deontologice care sunt cele mai potrivite
atunci când lucrăm cu logica deontologică, cunoscute şi înţelese
ca formalizare a gândirii reale deontologice şi de aceea, gândirea
este  constituită  pe  baza  unor  consideraţii,  conţine  norme  ca
premise  şi  concluzii,  care  sunt  extrase  efectiv  de  aici.  Pentru
aceasta,  vom vorbi  mai  întâi  despre (1),  (2)  şi  (3).  Apoi,  vom
analiza  doar  pe  scurt  (5),  pentru  a  aştepta  până  la  apariţia
studiului  care  este  anunţat  în  observaţia  1;  apoi  vom  reveni
asupra  acestui  subiect  pentru  o  analiză  mai  amănunţită.  Vom
dedica ce-a de-a doua parte a acestei lucrări, punctului (4). 

Functorii deontologici de re şi de dicto 

Să începem cu (1). „O” este aici un functor care generează
propoziţii (foncteur, créateur de propositons), şi care are ca obiect
o categorie generală de nume. Nu pretindem că vom vorbi despre
propoziţii cu privire la acest functor – nu numai, întrucât enunţuri
cum ar  fi:  „Se dispune să avem grijă  de viaţa celorlalţi”,  din
punct  de vedere lingvistic  (gramatical),  sunt  propoziţii,  dar  nu
numai, G. H. von Wright considerându-le până în 1957 propoziţii
din  punct  de  vedere  logic  („propoziţii  logice”,  propositions
logiques)4, dar şi – în special şi –, pentru că, după părerea noastră,
toate propoziţiile gramaticii care sunt analizate de către logicieni
sau sunt analizabile ar trebui privite ca astfel de propoziţii logice.
Acest  lucru  nu  afectează  cu  nimic  conceptul  de  „propoziţie
logică”, de data aceasta, într-un sens mai restrâns, din punct de
vedere adevărat sau fals sau din punct de vedere al probabilităţii,
atunci când sunt considerate utile pentru unul dintre motive sau
pentru  celălalt.  În  rest,  nu  suntem  convinşi  că  se  justifică
refuzarea unor  propoziţii  ca  „Se dispune  atenţie  la  viaţă”,  din

4 G. H. von Wright, Logical Studies, London, Routledge and Kegan Paul,
1957, Cuvânt înainte, p. VII. 



punct de vedere al valorii de adevărat sau fals, a normelor; mai
mult decât atât: pe de altă parte, am expus amplu baza conform
căreia  se  atribuie  aceste  valori.5 Nu  vom  mai  reveni  asupra
acestui aspect, dar să închidem această paranteză şi să ne reluăm
analiza. Funcţii ca „OA” au un dublu dezavantaj: nu ţin cont de
cel care face acţiunea şi iau în considerare numai acţiuni generale
(categorii sau modalităţi cum ar fi furtul, omuciderea, absolvirea
de vină).  Logica ce conţine numai  funcţii  ale acestor categorii
lasă deoparte toate normele care privesc acţiuni concrete şi este
necorespunzător  ca  legile  silogisticii  deontologice  să  se
formuleze în  sensul  restrâns  şi,  în  general,  să  ignore legile  ce
conţin cuantori care fac legătura între variabile ce simbolizează
numele individual al acţiunii şi al celui care face acţiunea. 

Dacă „p” este o variabilă a propoziţiei, i se poate atribui în
„Op” –  şi  în  orice  altă  funcţie  din  această  categorie  –  orice
funcţie  de  propoziţie  (predicativă),  care  este  acceptată  în
specificitatea domeniului deontologic. Dacă am admite că literele
„x”, „y” şi aşa mai departe, simbolizează nume de subiecţi care
fac acţiunea, iar literele „α”, „β” şi aşa mai departe ar simboliza
nume de acţiuni, am avea pentru acestea funcţii ca: „fx”, „fxy”,
„fxα”,  „fxyα”  şi  aşa  mai  departe,  funcţii  ale  căror  expresii
corespunzătoare ar suna în felul următor: „Peter părăseşte locul”,
„Paul îi  plăteşte lui  Hans”,  „Franz efectuează plata totală de
1000 DM”, „Peter îi livrează lui Paul 2000 l de ulei” şi aşa mai
departe. Pe această bază, funcţii închise cum ar fi „Op” şi altele
de acest  tip,  ca de exemplu, „Fp” („Este interzis  ca p”),  „Pp”
(„Este permis ca p”) şi  aşa mai departe, nu închid poarta spre
dezvoltarea logicii deontologice, care în cazul în care nu ar mai
folosi funcţiile „OA”, „FA” şi aşa mai departe, nu ar fi posibilă. 

Însă,  toate acestea ne conduc spre o altă dificultate,  care
este mai clară, în cazul în care întâlnim aceste funcţii în cadrul
unui  anumit  limbaj  vorbit.  Spre  exemplu,  în  limba  franceză,
enunţurile „se dispune să”,  „este interzis să”,  şi  alte exprimări

5 G. Kalinowski, Le problème de la vérité en morale et en droit,  Lyon, E.
Vitte, 1967, Culegere „Problèmes et Doctrines”, Bd. 22.



similare,  cer  conjunctivul  în  propoziţia  secundară.  Sistemele
logicii deontologice pe care noi le cunoaştem – şi am cunoscut
mai multe sisteme, pe care le-am analizat în Introducere în logica
normelor, mai  sus  menţionată,  pe  care  dacă  le  luăm  în
considerare, ne dăm seama că am analizat un număr impresionant
–, se bazează direct sau indirect pe calculul propoziţional clasic,
împărţit  pe  două  direcţii,  sau,  uneori  –  mai  ales  în  cazul  lui
L. Phillips6 –,  pe calculul  propoziţional  non clasic,  intuiţionist.
Variabilele fiecăruia dintre calcule reprezintă, din punct de vedere
gramatical,  propoziţii  simple  sau  complexe  independente,  care
conţin sau nu propoziţii secundare – diferenţa nu schimbă nimic
–,  însă  niciodată  propoziţii  cum  ar  fi  „ca  Peter  să  citească
Platon”7 sau „Peter ar citi Platon”, adică propoziţii secundare în
subjonctiv sau partea care rămâne din acestea după ce se elimină
partea  care  conţine  conjuncţia  ca.  Atunci  când sunt  respectate
aceste  condiţii,  şi  anume,  calculul  propoziţional  construieşte
fundamentul  logic  sau  o  parte  a  fundamentului  logic  al  unui
sistem al logicii deontologice, trebuie să admitem posibilitatea că
după expresii agreate în subjonctiv, cum ar fi „Peter să citească
Platon”, sau la indicativ, cum ar fi: „Peter citeşte Platon”, stau
variabilele lor; aceasta ar duce la rezultate inacceptabile pentru că
nu s-ar cunoaşte semnificaţia logică a enunţurilor în subjonctiv şi
pe această bază ar fi închis complet şi definitiv câmpul logic de
analiză. 

Aceasta este părerea implicită, sau mai degrabă explicită a
autorilor  care  s-au  preocupat  de  problema  subjonctivului,  în
acelaşi  timp  –  şi  în  acelaşi  loc,  şi  anume,  la  seminarul  din

6 L. Phillips, Reglementare de drept şi logică formală (Arhiva pentru drept
şi  filosofie  socială  50  (1964),  p.  317–329)  şi  id.,  Sensul  şi  structura  logicii
normelor (ibd., 52 (1966), p. 195–219). Vezi şi G. Kalinowski, L’intuitionisme en
logique déontique (teoria dreptului 1 (1970), p. 157–182). 

7 Observaţie tradusă în germană: Cu privire la specificitatea expresiilor din
limba franceză, la traducere a fost necesară folosirea unei construcţii ajutătoare
acolo  unde  s-a  folosit  conjunctivul  în  limba  franceză.  Textele  respective  sunt
indicate;  de  aceea,  în  traducerea  în  limba  germană  vom  regăsi  formulări  la
condiţional-optativ. 



Bruxelles din 1968 –, de la K. Opalek, până la noi, când a fost
ridicată această problemă în mod complet independent unul faţă
de celălalt.8 Acest lucru s-a întâmplat cunoscând problema, însă,
după  părerea  noastră,  nu  a  existat  vreo  justificare  explicită  a
părerilor exprimate. 

Unul  dintre  colegii  noştri  s-a  exprimat  în  cursul  unei
discuţii separate, în care am schimbat păreri, cu privire la acest
subiect şi la conceptul de propoziţie pe care îl foloseşte Frege în
ideografia  sa  şi  cu  privire  la  starea  de  fapt,  şi  anume,  că
subjonctivul nu ar fi o formă lingvistică universală. 

Frege,  aşa cum ştim,  numeşte  în  ideografia sa,  afirmaţia
conform căreia, „A”, care apare în „├A”, o „propoziţie”. Am luat
poziţie  cu  privire  la  acest  mod  de  concepere  a  propoziţiei,  în
Convictions et foncteurs acceptatifs.9 În afară de starea de fapt, şi
anume, că interpretarea lui „├A” şi a părţilor sale componente, „
”, „–” şi „A”, interpretare dată în ideografie, pentru prima dată,
de către Frege (de la  Funcţie şi concept,  Jena, Hermann Pohle,
1891), iar apoi de succesorii săi, în prima linie, B. Russell – aşa
am  subliniat  noi  acolo  –,  permite  dezvoltarea  ideografiei,
referitor  la  acest  obiect,  rezultând  dezvoltarea  următoarei
definiţii: 

Polii  opuşi  ai  unui  magnet,  se  atrag,  atunci  şi  numai  atunci  când
situaţia în care polii opuşi ai unui magnet se atrag, este o stare de
fapt. 

Avem în (6),  Definiendum-ul  şi  o parte a  Defienens-ului

8 K.  Opalek,  On  the  Logical-Semantic  Structure  of  Directives,  în  Le
Raisonnement juridique et la logique déontique, Actes du Colloque de Bruxelles
(22–23 Décembre 1969), (Logique et analyse 13 (1970), p. 169–196), tipărit în
Volumul  IV  din  Etudes  de  logique  juridique, Brussel,  E.  Bruylant,  1970.
G. Kalinowski, contribuţie la discuţia cu privire la prezentarea lui Z. Ziembinski şi
la cea a lui O. Weinberger (Le raisonnement juridique et la logique déontique, ibd.,
p. 142–146); vezi şi id. Norms and Logic (American Journal of Jurisprudence 18
(1973), p. 165–197). 

9 Publicat în Ethos (Buenos Aires), volumul 1 (1974). Adaptarea poloneză
a fost publicată în 1974 în Mélanges Izydora Dambska (Krakowia). 



care – văzute din punct  de vedere al ordinii  cuvintelor „se” şi
„atrag” (în  Definiendum:  „se  atrag”,  în  Definiens:  „a  se
atrage”), pe care le neglijează Frege10 – sunt la fel, iar faptul că
sunt  identice  duce  la  întrebarea  dacă avem de-a face cu  două
moduri  de  a  exprima  aceeaşi  afirmaţie:  „Polii  opuşi  ai  unui
magnet  se  atrag”.  Spiritului  textelor  lui  Frege  îi  este
corespunzător Definiendum-ul de la (6), o propoziţie afirmată, în
timp ce expresia identică din punctul  de vedere al  formei  este
doar o propoziţie afirmabilă. Conform teoriei, nu avem de-a face
cu două expresii diferite ale aceluiaşi enunţ. Însă, dacă luăm ad
literam  acest  text,  lucrurile  stau  altfel.  Având  în  vedere  că
afirmarea este o acţiune abstractă, rămâne necunoscută unei alte
persoane decât cea care îndeplineşte această acţiune, atâta vreme
cât modul în care se exprimă nu este cel cu ajutorul unor semne
lingvistice  inteligibile.  În  cazul  de  la  (6),  s-ar  putea  spune  că
„atunci  şi  numai  atunci  când”  se  indică  exact  care  dintre
Definiendum-uri urmează, este o propoziţie afirmată, la fel ca şi
„situaţia în care” care dintre părţile Definiens-ului ce arată la fel
ca Definiendum-ul se aplică, în aşa fel încât partea interogativă a
Definiens-ului să fie doar o propoziţie afirmabilă. Acest lucru, ar
putea fi într-adevăr afirmat, dacă următoarea regulă ar putea fi
enunţată explicit în ideografie: „Definiendum-ul de la (6) trebuie
considerat o propoziţie afirmată şi partea Definiens-ului de la (6)
care  arată  la  fel,  doar  ca  propoziţie  care  ar  putea  să  fie
afirmativă.” Acesta nu este cazul aici, întrucât afirmaţia: „Polii
opuşi ai unui magnet se atrag” apare în Definiendum-ul de la (6)
ca şi în Definiens, la fel de ambiguu sau bivalent, fapt pentru care
(6) este afectată într-adevăr de posibilitatea unui idem per idem. 

Dar  tocmai  când  această  regulă  expressis  verbis  ar  fi
enunţată sau când ar fi  considerată implicită în textul regulilor
conţinute în  ideografie, unde aceasta ar fi considerată suficientă
(şi  „a  se  atrage”  în  Definiens,  în  loc  de  „se  atrag”  în

10 Autorul a adăugat această limitare numai pentru autorizarea traducerii
în limba germană a textului  său; în varianta originală,  nu era necesar,  întrucât
topica  corespunzătoare  în  limba  franceză  este  aceeaşi  în  ambele  cazuri  iar
expresiile folosite au exact aceeaşi formă. 



Definiendum,  s-ar  putea  interpreta  aici  ca  observaţie  a  acestei
reguli  implicite),  nu ar  avea cum să se depăşească dificultăţile
ridicate  de  punctul  (6).  Astfel,  (6)  ne  permite  să  considerăm
propoziţia care descrie o stare de fapt reală, existentă, ca fiind o
propoziţie afirmată. Dacă însă, o propoziţie descrie o stare de fapt
reală, existentă, aceasta este adevărată. Dar nu orice propoziţie
adevărată  este  şi  afirmată.  Există  foarte  multe  propoziţii
adevărate  care  nu  sunt  afirmate  şi  probabil  la  fel  de  multe
propoziţii false afirmate. Şi atunci, pentru ca (6) să fie corectă din
punct de vedere formal şi adecvată din punct de vedere material,
regula  ar  trebui  exprimată  după  cum  urmează:  „Trebuie  să
considerăm  Definiendum-ul  de  la  (6)  ca  fiind  o  propoziţie
adevărată şi partea din Definiens de la (6) care este identică din
punct  de  vedere  al  formei  cu  Definiendum-ul  de  la  (6)  să  o
considerăm o propoziţie care se foloseşte în previziunea fiecărei
valori  logice  de  adevăr  sau  fals”.  Dar  atunci,  (6)  nu  ar  mai
corespunde concepţiei  propoziţiei pe care o consideră Frege în
ideografie  şi  pe care  o invocă partenerul  nostru de discuţie în
apărarea enunţurilor deontologice, cum ar fi: „se dispune să”.  În
plus, acesta trebuie să fi fost motivul pe baza căruia, Frege însuşi,
în cele din urmă, a enunţat conceptul său iniţial de propoziţie (dar
deja am amintit acest lucru) iar de la semnul „├” care (din punct
de vedere metalingvistic, aşa cum afirma St. Lesniewski11 foarte
clar) s-a ajuns la simboluri distinctive ale expresiilor, rezultând că
teoremele sunt de asemenea, propoziţii adevărate. 

Putem concluziona astfel,  în urma unei analize atente, că
primul  obiect  al  partenerului  nostru  de  discuţie  este  lipsit  de
valoare  demonstrativă.  Nici  cel  de-al  doilea  obiect  nu  este
convingător, întrucât absenţa subjonctivului în această limbă sau
în oricare alta nu demonstrează nimic. Prezenţa acestuia în alte
limbi străine, dimpotrivă, nu este elocventă, întrucât acest mod
constituie cel mai adecvat şi exact mijloc al gândirii deontologice
sau modale reale – şi aici le menţionăm doar pe acestea. 

Este suficient să analizăm cu atenţie un exemplu sau două,

11 St.  Lésniewski,  O  podstawach  matematyki  (Despre  fundamentele
matematicii) (Przeglad Filosoficzny 30 (1927), p. 161–181), cap. I (p. 169–181). 



pentru a înţelege că este aşa. Să analizăm următorul enunţ: „Este
neapărat ca pământul să fie ud după ploaie” şi „Se  dispune ca
Peter să citească Platon”. Ce exprimă aceste exemple? În primul
rând,  dacă  înţelegem bine,  un  mod  mai  concis  de  a  formula
propoziţia  ar  fi:  „După  ploaie,  pământul  era  ud.”  (în  acest
context,  conform  sinonimiei,  rezultă,  „în  toate  cazurile  până
acum”) şi  „Pământul  este  ud după ploaie.” (dacă analizăm cu
atenţie,  înseamnă că  abia  a  început  să  plouă),  ambele  moduri,
fiind  adevărate.  Conform enunţului:  „Pământul va  fi  ud  după
ploaie”, conform unor motive obiective, înţelegem că acest lucru
se întâmplă de fiecare dată şi atunci, enunţul: „Pământul, după
ploaie este ud la momentul Tn”, unde momentul Tn se situează
undeva în viitor, afirmaţie conform căreia, enunţul formulat mai
sus se referă la viitor – şi este adevărată, dacă momentul respectiv
a fost atins măcar o dată. Din acest exemplu, rezultă că într-un
enunţ  modal  aletic,  necesitatea  folosirii  subjonctivului  ajută  la
obţinerea  unei  exprimări  suficiente  pentru  a  ilustra  starea
subiectivă a unui enunţ, a ceva cunoscut sub o condiţie care duce
la un anumit rezultat.12 

În cazul celei de-a doua afirmaţii, o normă a unui program
de  studiu  este  mai  complexă,  întrucât  viziunile  cu  privire  la
normele  de drept  sunt  foarte  diferite.  Conform concepţiei  sale
asupra  dreptului  fără  obligativitate,  Duguit  ar  spune  că  „Se
dispune ca  Peter  să  citească  Platon”  este  sinonim cu  „Dacă
Peter nu îl va citi pe Platon, atunci este posibil să se declanşeze
o reacţie socială care i-ar putea crea acestuia mai mult sau mai
puţin disconfort, datorită acestui fapt”. Alţii ar afirma că expresia
interogativă ar fi echivalentă cu: „Acesta sau oricare legiuitor a
stabilit o normă conform căreia Peter trebuie să îl citească pe
Platon”  (mai  exact  formulat:  „Legiuitorul  G a  dispus:  ^Peter

12 S-ar  putea  obiecta  prin  faptul  că  acest  comportament  nu  este
întotdeauna acelaşi şi că astfel, credinţa în supranatural ar deschide o poartă spre o
anumită  ştiinţă  în  sine,  în  sensul  unor  anumite  evenimente  viitoare,  cum ar  fi
învierea morţilor. Cu siguranţă asta este ceea ce învaţă religia creştină. Însă nu
trebuie să uităm, după aceste învăţături în care omul este acaparat de credinţă, ceea
ce Dumnezeu ştie şi ne dezvăluie pe baza transcendenţei sale în trecutul şi în viitorul
nostru ca prezenţă eternă. 



trebuie să îl citească pe Platon^” – care conform unei viziuni a
ordinii de drept reprezentate de către Z. Ziemba, ar suna în felul
următor: „Legiuitorul G, a dispus: <Peter, citeşte-l pe Platon!>”).
Din nou, alţii ne-ar asigura că „Se dispune ca Peter să-l citească
pe Platon”, pur şi simplu este acelaşi lucru cu „Peter trebuie să-l
citească  pe  Platon”,  unde  nu  se  subînţelege  intervenţia  unui
legiuitor.  Respectiv,  conform  acestei  concepţii  (lăsăm  pentru
moment  întrebarea  deschisă,  cu  privire  la  care  este  varianta
corectă – vom relua ulterior raţionamentul) numai subjonctivul
într-un  enunţ  (énoncé)  deontologic  serveşte  pentru  a  exprima
existenţa  eventualei  legături  între  reacţia  previzibilă  a
organizaţiei sau voinţa legiuitorului sau ansamblul situaţiilor date
pe de-o  parte  şi  comportamentul  viitor  al  lui  Peter  pe  de  altă
parte. Regăsim aici o altă încercare de anticipare a viitorului cu
privire la care, la un nivel mai scăzut sau mai ridicat, ne scapă
anumite aspecte. 

Astfel,  din  ambele  cazuri  analizate,  reiese  că  în  cazul
necesităţii  şi  în cel  al  obligativităţii,  subjonctivul  este  cea mai
bună  soluţie  lingvistică.  Dacă  nu  se  doreşte  ca  logica  să
reprezinte o soluţie creativă a priori, care să lucreze cu structuri
reale  mai  mult  sau  mai  puţin  ca  urmare  a  realităţii  gândirii
noastre,  ci  se  doreşte  examinarea  în  profunzime  a  acestor
structuri  reale,  atunci  este  indispensabil  să  ţinem  cont  de
subjonctiv. Dar în ce mod se poate face acest lucru? 

K.  Opalek  propune  în  studiul  mai  sus  amintit,  să  facem
deosebirea între funcţiile modale (aletice şi deontologice) şi cele
non-modale  precum şi  între  folosirea  variabilelor  obişnuite  în
propoziţie, „p”, „q” şi aşa mai departe, şi variabilele propoziţiei
ut,  „ut-p”  şi  „ut-q”  în  aceste  funcţii.  Această  soluţie  însă,  nu
cumva împarte radical logica în două, în timp ce logica modală şi
logica non-modală care sunt contrapuse în acest fel, nu rezultă a
avea  o  rădăcină comună care  în  planul  propoziţiei  neanalizate
reprezintă  acelaşi  lucru  ca  şi  calculul  propoziţional?  În  plus,
conform lui  K.  Opalek,  ar  fi  nevoie,  în  viziunea  unei  soluţii
găsite, de un mod de a citi care să ceară logica modală reală şi
cea deontologică. Dorim să clarificăm acest lucru. C.I. Lewis, de



exemplu, scrie: 

19.74 ~◊ p . { . p { q 

El  interpretează  aceasta,  în  felul  următor:  „O  propoziţie
imposibilă (…) implică toate propoziţiile”. Aceasta este o interpretare
metalingvistică evidentă,  ar  fi  observat  St.  Lésniewski  sau  A.
Tarski.13 De aceea, şi-ar avea locul în metalogică, nu în logică.
C.I.  Lewis  ar  trebui  să  interpreteze  19.74  şi  în  felul  următor:
„Dacă p nu este posibil, atunci, în mod strict (în sensul strict):
dacă p, atunci q în mod strict”. K. Opalek, ar fi scris în loc de
19.74: 

19.74 b ~◊ ut-p · { · p { q; 

şi ar fi interpretat asta în felul următor: „Dacă ut-p nu este posibil,
atunci, în mod strict: dacă p, atunci, în mod strict, q”. Este clar
că  viziunea  asupra  enunţurilor  modale  (şi  asupra  celor
deontologice),  pe care o reflectă 19.74b presupune o elaborare
corespunzătoare  a  regulii  substituţiei.  Şi  atunci,  rezultă
indispensabil să apară „ca/să” în fiecare variabilă –ut, urmată de
enunţ,  ce  se  deosebeşte  numai  prin  forma  de  conjunctiv  a
verbului  care  exprimă  acţiunea,  şi  care  apare  în  variabila
propoziţiei după literele „ut-” şi care, în variabilele interogative
ut-, arată la fel.  Deci,  ar  trebui,  dacă am conveni în „ut-p” în
19.74 b „că omul ar fi nemuritor”, atunci în „p” ar trebui să apară
şi „Omul este nemuritor” şi viceversa. Aşa cum se poate observa,
soluţia suplimentară propusă de K. Opalek, în completarea celor
de mai sus, este complicat de folosit. 

13 A se  vedea,  în  special:  St.  Lésniewski, O.  podstawach  matematyki
(Despre fundamentele matematicii),  art.  1 (Przeglad Filozoficzny 30 (1927), p.
169–181);  tradus  în  limba  franceză  în  St.  Lésniewski,  Prothétique,  ontologie,
méréologie (…), Paris, A. Colin, Culegere „Philosophies pour l’age de la science”
(tipărit);  şi  A. Tarski, The semantic  conception  of  truth  and the  foundations  of
semantics, art. 15 şi 16 (Philosophy and Phenomenological Research 4 (1943/44),
p. 341–376), tipărit în Readings in Philosophical Analysis, extras din H. Feigl şi
W. Sellars, New York, 1949 şi în Semantics and Philosophy of Language, extras
din L. Linsky, The University of Illinois Press, Urbana, 1952. 



În lumina celor expuse, eliminarea propoziţiilor modale de dicto,
în favoarea celor modale de re, rezultă a fi cea mai simplă soluţie
şi pentru logica modală aletică, şi  pentru cea deontologică. De
aceea,  am considerat  aşa  încă  din  195314,  folosind  funcţii  ca
„Sxα”, ceea ce se interpretează în logica modală aletică, „x este
neapărat α” şi în logica modală deontologică, „x trebuie să facă
α”.  Se  evită  în  acelaşi  timp,  subjonctivul  şi  paradoxul:  aceea
dintre implicaţiile stricte în logica modală aletică şi acela dintre
ordinele condiţionate în logica deontologică. Sunt de asemenea,
cunoscute,  paradoxul  implicaţiei  stricte,  respectiv  cel  al
implicaţiei  materiale  pe  de  altă  parte,  numai  ca  paradoxuri
generale, care ne surprind, întrucât nu sunt ceea ce ne-am aştepta
la prima vedere. Deci nu este – în sensul în care considerăm noi –
în nici un caz, necesar să le evităm. Dar dacă dintr-un motiv sau
altul,  cineva  le-ar  evita,  ar  putea  face  acest  lucru  conform
modalităţii date. Analizarea acestei excluderi, pe care o schiţează
R. Blanché în Raison et discours, pare lipsită de succes.15
C. I. Lewis şi cei care i-au urmat, au nuanţat caracterul paradoxal
evident  al  teoremelor 19.74 şi  19.75 în  Logica simbolică,  unde
întâlnim următoarea interpretare: „Imposibilul implică, în sensul
strict, totul” şi „Ceea ce este necesar este, în mod strict, implicat
de tot”. (Se vorbeşte despre paradoxul implicaţiei materiale, în

14 Théorie des propositions normatives (citat în Obs. 1). 
15 Paris, Vrin, 1967, cap. VI şi VII (p. 163–224). Aici putem citi: „Dacă

vom considera ideea unei posibile conjuncţii pentru caracterizarea implicaţiei stricte
printr-o legătură  necesară a  două  propoziţii  şi  în  plus,  printr-o  dependenţă
orientată, atunci am evita acest paradox (mai exact, paradoxul implicaţiei stricte
al lui Lewis – G. K.)” (op. cit.,  p. 224). R. Blanché continuă: „Atunci nu este
suficient ca q să fie necesar, având în vedere că depinde de un p oarecare, iar  p
este imposibil,  având în vedere că de el  depinde un  q  oarecare.  Obiectul pare
decisiv pentru o inversiune a ierarhiei conceptelor şi atunci, în loc să definim ca al
doilea concept al implicaţiei modale prin conjuncţia şi problematica p { q = >>
nu este  posibil  să  avem conjuncţia  lui  p  şi  non  p,  rezultând  >>.  Vom folosi
modalele şi inversia acestora, deci din teorema 11.02 a lui Lewis şi din paradoxul
implicaţiei stricte, în formularea conţinută în teorema 19.74 şi în teorema 19.75.
Nu  vom  reda  aici  detaliile  acestei  demonstraţii.  Acestea  sunt  disponibile  în
lucrarea  Sur  quelques suggestions  en logique  modale  et  en  logique  trivalente.
Autour des idees de Robert Blanché, publicată în Logique et analyse 1974”. 



acelaşi mod în care se afirmă: „Falsul implică tot” şi „Adevărul
este implicat în tot”). St. Lésniewski, cu privire la cele de mai sus
(obs. 13), ne face atenţi în legătură cu faptul că aceste formule
metalingvistice sunt destul de bune „pentru a speria cetăţeanul”
(op. cit., p. 181). Se vorbeşte aici şi despre dispoziţia condiţionată
(obligation dérivée) în acelaşi mod în care se explică faptul că
interdicţia impune totul şi totul impune interdicţia. 
Conjuncţia,  prin  implicaţie  şi  caracterizarea  ca  apodictică  a
silogismului  p  e  q =  „implică p,  nu defineşte  în mod necesar
non-q”.  (loc.  cit.).  Din  nou,  avem  definiţia  S.240  cu  semnul
întrebării, observaţia 3, având următoarea formulare: 

p e  q = df . ~ (p { q)

Fără  a  intra  în  detalii,  neputând face  acest  lucru  aici,  observăm la
prima vedere că (a) şi 

p · = · p

de unde concluzionăm că,  aşa  cum rezultă  din ceea ce propune în
cadrul logicii modale autorul lucrării Raison et Discours, se poate
demonstra 

p e q · = · ~ (p { q) 

care coincide cu teorema lui Lewis, 17.01 (C.I. Lewis & C.H. Langford,
Symbolic Logic, 2. Concluzii, New York, Dover Publications, Inc.
o. J.). R. Blanché, apare deci, acceptabil (op. cit., p. 216) 

◊ (pq) · = · p e  q 

(18.3 la Lewis), permite demonstrarea lui 

~ ◊ (p ~ q) · = · p { q 

şi din opusul acestuia, deci din teorema lui Lewis 11.02 şi conform
paradoxului implicaţiei stricte, în formularea care se obţine din
teoremele 19.74 şi 19.75. Nu vom furniza, în continuare, detaliile
acestei demonstraţii. Acestea pot fi găsite în lucrarea Sur quelque
suggestions en logique modale et en logique trivalente. Autour



des  idées  de  Robert  Blanché,  apărută  în  1974  în  Logique  et
Analyse. 
Deşi paradoxul dispoziţiei condiţionate 

~ (PA)  O (A  B) şi 

OB  O (A  B), 

după modul simbolic de scriere al primei variante a lui Wright şi, 

(7b) ~ (Pp)  O (p q) şi

(8b) Oq  O (pq), 

după  modul  simbolic  de  scriere  al  celei  de-a  doua  variante  a  lui
Wright,  sunt  analoge,  conform  principiului  paradoxului
implicaţiei  stricte,  aşa  cum  arăta  A.  N.  Prior16,  sunt  practic
paradoxale din punct de vedere al sensului, surprinzându-ne prin
neconformitatea cu intuiţia logică asupra realităţii deontologice.
Se  comportă  aşa,  întrucât  conceptul  pe  care  îl  are  la  bază,
commitment (exprimat prin cel de-al doilea din cele două moduri
de  simbolizare  prezentate  aici,  ca  „O (pq)”),  este  dezvoltat
plecând de la conceptul de stare de fapt implicită, simbolizat ca:
„pq”,  la  care  însă,  s-a  ajuns,  în  cazul  de  mai  sus,  de  la
conceptul  de  acţiune  implicită  (implication  act),  simbolizat  ca
„AB” şi definit ca: „Acţiunea care este dusă la îndeplinire (prin
omitere sau prin acţiune, după caz – adăugăm acest lucru pentru a
fi mai expliciţi – G.K.) de către un subiect, atunci şi numai atunci
când dacă nu este aşa, prima acţiune (simbolizată în acest caz ca
„A” – G.K.)  este  îndeplinită  şi  a  doua acţiune (simbolizată  în
acest caz ca „B” – G. K.) nu este îndeplinită, de către un subiect
oarecare”17.  Rezultă  că  acţiunea  reprezentată  prin  „AB”  –
aceeaşi observaţie este valabilă mutatis mutandis pentru starea de
fapt, reprezentată prin „pq”, care apare în „O (pq)” – pentru
ceea ce trebuie efectuat, rezultând un paradox exact, întrucât dacă

16 A. N. Prior,  The Paradoxes of Derived Obligation (Mind 63 (1954),  p.
64–65).

17 G.H. von Wright, Deontic Logic, p. 2 (Mind 60 (1951), p. 1–15).



A,  B  este  îndeplinit  sau  B  dar  nu  şi  A,  este  îndeplinit.  O
convenţie asemănătoare se poate construi în baza unui formalism
construit  a  priori,  dar  care  nu  are  o  bază  reală  în  raport  cu
acţiunea,  cu  regulile  (normele)  morale,  de  drept  sau  tehnice
(pentru  a  vorbi  numai  despre  aceste  trei  categorii  de  reguli
(norme)  şi  nu  se  supune  acestor  reguli  de  bază  aplicabile  în
general. Şi atunci, nu este de mirare că formule cum ar fi:

[Op & O (pq)] Oq 

(ceea ce s-ar traduce în logica deontologică: 

[OA & O (AB)]  OB 

unde apare varianta iniţială din logica deontologică a lui Wright) ne
dezamăgesc dacă le aprofundăm, întrucât nu sunt convingătoare
faţă de intuiţia noastră.18

Am analizat destul de detaliat enunţurile deontologice  de
dicto.  Analiza  atentă  a  problemei  subjonctivului  care  apare  în
acestea,  ca  şi  cea  referitoare  la  paradoxuri,  de  unde  rezultă
formule ca „O(pq)” precum şi formule de tipul „O (AB)”, ne
conduce  la  enunţuri  cuprinzând  toate  formele  acestora:  „Op”,
„Oxyp”, „O(pq)” şi aşa mai departe, ce anticipează enunţurile
deontologice  de re,  a căror structură sintactică este redată prin
funcţii în lucrarea Teoria propoziţiilor normative, simbolizate ca:
„Sxα” („x trebuie să facă α”), „Pxα” („x are dreptul să facă α”),
„Mxα” (x are permisiunea – şi nu are permisiunea – să facă α) şi
aşa mai departe. Această posibilitate oferă mult mai mult decât
ştiinţa  noastră  care  este  singulară,  şi  care  nu  permite  numai
elaborarea întregii teorii a opoziţiei deontologice, ci şi a întregii
silogistici deontologice în sensul propriu al conceptului, cel puţin
în  ceea  ce  priveşte  normele,  altfel  spus:  la  nivelul  limbajului

18 Id., op. cit., Teorema III. a. Discuţia se poate găsi în N.R. Mclaughlin,
Further  Problems  of  Derived  Obligation  (Mind 64  (1955),  p.  400–402);  Z.
Ziemba, Logica Deontyczna jako formalizacja rozumowan normatywnich (Logica
deontologică  din  punct  de  vedere  al  formalizării  concluziilor  normative),
Varşovia, PWN, 1969, în special Cap. X, punctul 4; şi de asemenea, în Introducere
în logica normelor, p. 28–30 şi 56–58.



normelor,  care  construieşte  limbajul  obiectiv  în  funcţie  de
limbajul propoziţiilor faţă de norme, şi anume, metalimbajul. Mai
mult decât atât: soluţia de compromis se dovedeşte a fi potrivită
ca  punct  de  plecare  pentru  elaborarea  altor  teorii  ale  logicii
deontologice,  în  special  teoria  funcţiilor  deontologice  de
completare (completive). 

Unele elemente sunt întâlnite la W. N. Hohfeld, în lucrarea
Fundamental Legal Conceptions in Judical Reasoning and other
Essays,  publicată  în  1923  şi  relativ  uitată,  dar  de  care  îşi
aminteşte A. R. Anderson.19 În Europa, J. L. Gardies se îndreaptă
încet spre această direcţie, într-un sens larg cunoscut şi mai ales
sistematic.20 Totuşi,  funcţiile  sale  se  contrazic,  spre  exemplu
„Oxyp”, în subjonctivul propoziţiei, care în cazul de mai sus este
reprezentat prin „p”. De altfel, „x este obligat faţă de y, să p”, se
poate  interpreta,  spre  exemplu,  ca:  „Peter este obligat  faţă de
Paul să îi construiască o casă”. Nu am depăşit cadrul discuţiei cu
privire  la  problema discutată  în  cele  de mai  sus,  cu privire  la
folosirea  subjonctivului  în  logica  deontologică,  însă  problema
poate  neglija  ideea  adeveririi  conţinutului, aşa  cum  reiese  din
proiectele  lui  J. L.  Gardiens,  dacă  funcţii  ca  „Oxyp”  sunt
eliminate  în  favoarea  unor  funcţii  ca  „Oxyz”,  unde  dăm  ca
exemplu  numai  funcţiile  de  predicat  în  triadă,  pentru  primul
nivel. „Oxyz” ar însemna în cazul nostru, „Peter este obligat faţă
de Paul la construirea unei case pentru acesta”. 

În  sine,  numai  elaborarea  parţială  a  teoriei  funcţiilor  de
completare  (completive)  –  conform  celor  afirmate  de  către
J. L. Gardies – este totuşi, o sarcină grea, şi dacă acest lucru s-ar
datora doar numărului de categorii de funcţii deontologice şi al
variantelor  acestora.  Însă,  pentru  fiecare  mod  deontologic
(dispoziţie, interdicţie, permisiune etc.) trebuie, în primul rând, să
definim  ca  elemente  ale  funcţiei  (predicate)  de  prim  nivel,
diferenţele între singular, dublu, triadă şi aşa mai departe, precum

19 A.R.  Anderson,  The  Logic  of  Hohfeldian  Propositions,  în  Le
Raisonnement juridique et la logique déontique. Actes du congres de Bruxelles
(22–23 Decembre 1969). Vezi mai sus Obs. 6.

20 Vezi mai sus Obs. 1.



şi variantele acestora, în funcţie de caracterul obiectelor folosite,
care pot fi nume ale subiecţilor sau acţiuni (servicii, prestări) şi
elemente  legate  de  acestea  (loc,  timp  etc.).  În  funcţie  de
similaritatea constantelor „O”, „F”, „p” şi aşa mai departe, este
posibilă  modificarea  variabilelor  („x”,  „y”,  „z”  şi  aşa  mai
departe).  Două funcţii  deontologice (completive) având aceeaşi
formă sunt destul de uşor echivoce, dacă simbolurile constantelor
acestora şi simbolurile constantelor lor şi simbolurile variabilelor
acestora  sunt  interpretate diferit  în  fiecare caz.  Astfel,  „Ox” şi
„Ox” nu sunt  două cazuri  ale  aceleiaşi  funcţii,  ci  două funcţii
diferite, dacă „x” din prima reprezintă numele unui subiect şi „x”
din a doua, reprezintă numele unei acţiuni (al unui serviciu). În
acelaşi timp, primul „O” înseamnă „este obligat”, iar cel de-al
doilea, „este obligatoriu”. Tot la fel, pentru „Oxy” şi „Oxy”, dacă
în prima formulă „x” şi „y” reprezintă numele subiecţilor, în cea
de-a doua, „x” reprezintă numele subiectului şi „y” reprezintă o
acţiune. Găsim, astfel, doi functori noi (predicate), care nu mai
sunt monadici ci diadici,  respectiv şi se vor interpreta: „…este
obligat faţă de …” şi „…  este obligat să …” (de exemplu, „să
plătească 100 de mărci”). Lucrurile nu stau altfel nici în cazul lui
„Oxyz” şi „Oxyz”, dacă cele trei variabile individuale ale primei
funcţii reprezintă numele subiecţilor, în timp ce în cea de-a doua,
numai variabilele „x” şi „y” reprezintă numele subiecţilor, iar „z”,
acţiunea (serviciul). Apar astfel, doi noi functori (predicate) – de
această dată triadici – care se vor interpreta ca: „… este obligat faţă
de … şi faţă de …” şi „… este obligat faţă de … să ...”. „O” care
apare  în  „Oxyztu”,  ar  fi  încă  un  alt  functor  (predicat),  dacă
funcţia aleatorie ar suna, de exemplu, ca: „Peter este obligat faţă
de Paul la obţinerea de la Hans a unei plăţi de 1000 de mărci, în
favoarea lui  Franz”.  „O” ar fi  de fapt  simbolul constantei „…
este obligat faţă de …pentru obţinerea de la …. de la …. către
(în favoarea lui)  …” şi are ca obiecte numele „Peter”, „Paul”,
„plata a 1000 DM”, „Hans” şi „Franz”, care sunt reprezentate de
variabilele „x”, „y”, „z”, „t” şi „u”. Şi suntem încă, foarte departe
de final.  Cu siguranţă,  toţi  functorii  aceluiaşi  mod deontologic
deţin  ceea  ce  reprezintă  întotdeauna  şi  categoria  sa  semantică



determinată  conturată,  luând  în  considerare  numărul  de
argumente,  precum şi  specificitatea,  având  aceleaşi  proprietăţi
logice  deontologice  (pentru  toate  este  valabilă  în  mod  analog
mutatis mutandis, concluzia generală „dacă O, atunci P” şi aşa
mai departe). Trebuie totuşi, să luăm în considerare într-un mod
sau altul, diferenţa la nivel de categorii semantice ale funcţiilor
folosite şi ale functorilor aferenţi acestora, şi dacă forma identică
a semnelor nu implică deloc riscul echivocului şi  al înţelegerii
greşite. Pe scurt, dificultăţile sunt numeroase. 

Dar  este  mai  mare  numărul  celor  de  natură  tehnică,  iar
depăşirea acestora depinde numai de ingeniozitatea şi  răbdarea
logicianului. 

Avem însă, o altă întrebare, dacă expresiile care sunt reprezen-
tate  prin  funcţiile  completive  discutate  mai  sus  sunt  expresii
performative, norme sau descrieri (enunţuri) ale stărilor de fapt
deontologice. Nu intra în detalii aici. 

2.  Functori  care  generează  enunţuri  despre  norme sau
comenzi

Diferenţa între norme şi enunţuri despre norme (normative
statements), aşa cum se ştie, creează una dintre temele dezvoltate
de către G.H. von Wright în scrierea sa importantă,  Norm and
Action.21 Încă de  atunci,  acesta,  în  introducerea  sa  la  Logical
Studies22, îşi  formează părerea iniţială despre  Deontic Logic23,
conform căreia, G.H. von Wright, ca şi mulţi alţii, consideră că
enunţurile cu privire la norme, pot fi adevărate sau false, în timp
ce  normele,  cel  puţin  cele  morale  şi  de  drept  –  autorul  lasă
deschisă  întrebarea  cu  privire  la  normele  tehnice  –,  nu  sunt
împărţite astfel. Acest lucru nu împiedică enunţul unei norme sau
al unei propoziţii care are legătură cu norma respectivă, să apară

21 Londra, Routledge and Kegan Paul, 1963, în special, Cap. VI şi cap.
VIII, 1 şi 2.

22 G.H. von Wright, Logical Studies, Londra, Routledge and Kegan Paul,
1957, p. VII.

23 Id., Deontic Logic (Mind 60 (1951), p. 1–15).



sub aceeaşi formă. Astfel, 

Mandantul  trebuie  să  achite  avocatului  avansul  şi  echivalentul
costurilor  aferente  ducerii  la  îndeplinire  a  mandatului  (…).  –
conform articolului din Codul civil  francez (art.  1999), aceasta
este o normă de drept. Iar, 

Mandantul  trebuie  să  achite  avocatului  avansul  şi  echivalentul
costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului (…).  – ca
şi răspuns al unui consultant juridic la o întrebare care i-a fost
adresată de către un client – este un enunţ al unei norme oarecare.
((11)). 
Z. Ziembiński vede lucrurile puţin diferit.24 O formulare ca (11)
este, conform părerii acestuia, o normă de drept, care îndeplineşte
funcţiile de enunţ (de gândire) şi pretindere (de comportament),
în timp ce (12), dacă i-am înţeles bine pe colegii noştri, reprezintă
aceeaşi normă, dar care, de această dată, îndeplineşte funcţia de
informare. În primul caz, vorbim despre adevărat, apoi fals. În cel

de-al doilea caz, este fie adevărat,  fie fals.  Este adevărat,  dacă
(13), afirmă: 

(13) Norma:  „Mandantul  trebuie  să  achite  avocatului  avansul  şi
echivalentul  costurilor  aferente  ducerii  la  îndeplinire  a
mandatului (…).” întrucât aceasta este o obligaţie prin lege. 

Enunţuri ca (12) şi (13), sunt echivalente după părerea lui
Z. Ziebinski,  chiar  şi  atunci  când nu se  poate  considera  că  au
acelaşi sens. 

Părerea cu privire la (12), care este produsul unei practici
curente, în timp ce modul de exprimare mai simplu (prescurtat)
are acelaşi sens ca şi (13), este aceea că anticipează faptul că între
(11) şi (12) este numai o diferenţă de funcţie. Şi atunci, în cazul
din urmă, aceeaşi exprimare apare a fi în categoria adevărat sau
fals, sau este posibil să nu fie aşa – după funcţia care a fost luată
în considerare. 

24 Z.  Ziembiński,  O  zdanyowym  charakterze  norm tetycznych (Despre
caracterul enunţiativ al normelor tehnice) (Studia Logica 11 (1961), p. 37–45).



Mai este posibil – (13) este o propoziţie despre (11) şi îşi
câştigă denumirea de enunţ, din perspectiva logicii („silogism”),
nu numai pentru sensul care decurge de aici, ci datorită faptului
că trezeşte interesul logicienilor, şi este obiect de studiu, dar şi în
sensul  mai  restrâns,  din  punct  de  vedere  al  apartenenţei  la
adevărat sau  fals; aceasta din urmă este ultima considerată de
către  Z.  Ziebiński  care  ia  în  considerare  numai  conceptul  de
silogism  în  sensul  restrâns.  De  altfel,  colegul  nostru  polonez
explică: „Enunţul – Norma: x trebuie din motive de drept, să facă
C” sau este obligat de drept”, din punct de vedere al structurii,
este considerat un enunţ al unui enunţ, ca şi o propoziţie despre o
normă şi deci, această propoziţie este adevărată atunci şi numai
atunci când este adevărat că x trebuie să îndeplinească C de drept,
atunci şi numai atunci când o circumstanţă socială dată reprezintă
legătura cu o normă de drept” (op. cit., p. 43). În lumina acestei
afirmaţii, (13) este adevărat atunci şi numai atunci când are loc
următoarea echivalenţă (este adevărată):

(14) Este adevărat că Mandantul trebuie să achite avocatului avansul
şi  echivalentul  costurilor  aferente  ducerii  la  îndeplinire  a
mandatului,  atunci  şi  numai  atunci  când  se  invocă  o
circumstanţă socială care defineşte legătura cu o normă de drept.

Nu credem că schimbăm descrierea lui Z. Ziebiński dacă spunem: 

(15) „Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul
costurilor  aferente  ducerii  la  îndeplinire  a  mandatului  (…).”
Este adevărat atunci şi numai atunci când Mandantul trebuie să
achite  avocatului  avansul  şi  echivalentul  costurilor  aferente
ducerii la îndeplinire a mandatului (…); şi 

(16) Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul
costurilor aferente ducerii  la îndeplinire a mandatului  (…),  în
cazul  în care aşa dispune art.  1999 din Codul civil  francez şi
acesta este încă în vigoare; 

şi atunci, autorul nostru arată în studiul despre care am vorbit, starea
de fapt, conform căreia se arată valabilitatea textului din punct de



vedere juridic, în situaţia unei obligaţii de drept şi starea de fapt
conform  căreia  sunt  caracterizate  nişte  convingeri  morale,
asumate de către  un individ sau de către  un colectiv  (milieu),
pentru situaţiile care privesc o obligaţie morală. 

Dar să nu ne învârtim în cerc, care este de fapt, abordarea
normei  de  drept?  Şi  în  cele  din  urmă,  sintagma  „obligat  de
drept”,  de  la  (13)  este  definită  prin  intermediul  echivalenţei
adevărului de la (12) şi prin obligaţia de drept de la (14) care la
rândul  său,  este  definită  de  valabilitatea  textelor  legislative
existente,  respectiv,  texte  care  definesc  valabilitatea  (în  alte
cuvinte: prin texte, care obligă prin lege). 

Puterea  de  obligare  pe  care  o  au  normele  morale,  după
Z. Ziebiński, ţine de convingerile morale ale unui individ sau ale
unui  grup  de  indivizi.  În  primul  caz,  poate  exista  puterea
obligaţiei, care poate fi considerată de alţii pur subiectivă, dacă ar
fi  adevărat  că  aceste  convingeri  conform  normelor  morale
reprezintă  motive  de  constrângere.  Nu  credem  că  autorul  în
discuţie  este  de această  părere,  întrucât  acesta  consideră  naivă
recunoaşterea  valorii  absolute  şi  a  normelor  obiective  din
perspectiva  analizei  filosofice.  Convingerile  sociale  care  sunt
rezultatul  convingerilor  individuale,  apar  în  final  în  cel  de-al
doilea  caz  al  lui  Duguit  cu  privire  la  societate,  din  punct  de
vedere  al  individului.  Nu  mai  rezultă  a  fi  o  problemă  să
considerăm adevărat următorul enunţ: „Norma morală n, obligă
din punct  de vedere moral”,  şi  atunci,  avem o stare de fapt  a
societăţii – o afirmaţie care poate fi adevărată sau falsă. 

Avem  impresia  că  suntem  într-un  impas  (din  punct  de
vedere al normelor de drept), şi în curând (din cauza normelor
morale), ne vom rătăci. Să încercăm deci, să revenim la drumul
nostru. 

O normă care obligă, conform conceptului de la (13), este o
normă  în  vigoare  (în  simboluri,  „Val  (n)”),  unde  n  reprezintă
numele unei norme. Este deci, şi aceasta adevărată? Vom vedea
mai  departe,  ce  anume  trebuie  luat  în  considerare.  Să  luăm în
continuare la cunoştinţă, starea de fapt, în care dacă art. 1999 din



Codul civil francez este în vigoare, atunci mandantul este obligat
din punct de vedere civil şi legal să suporte avocatului costurile
aferente  mandatului,  iar  dacă mandantul  este  obligat  la  acestea,
atunci  este  obligat  şi  la  respectarea  prevederilor  art.  1999  din
Codul civil francez. Altfel spus, regulile vorbirii, enunţate atât de
jurişti cât şi de persoanele care nu sunt în domeniu, ne permit să
considerăm enunţul (17), conform căruia: 

Val (η) º  n 

Aceasta înseamnă: „η este valabil, atunci şi numai atunci
când n”, unde „n” reprezintă norma, al cărei nume este „η”. (17)
este analog cu 

Vr (ρ) º  p 

Asta  înseamnă:  „ρ  este  adevărat  atunci  şi  numai  atunci
când p”, unde p reprezintă propoziţia al cărei nume este p. Pe de
altă parte, (17) şi (18) sunt analoge cu: 

As (p) º  p, 

o  teoremă  (assertion)  ce  se  raportează  la  afirmaţie.  Z.  Ziembiński
interpretează simbolurile – ceea ce scriem noi ca „As ()” – prin
enunţul  „în  realitate”, care,  după  părerea  acestuia,  are  acelaşi
sens cu: „este adevărat că”, ceea ce transformă simbolurile de
afirmare  într-o  expresie  metalingvistică,  în  timp  ce  acestea
aparţin aceluiaşi obiect al vorbirii, cum ar fi: „nu” „şi”, „sau” şi
aşa mai departe. Astfel, obiectul său nu este „ρ”, ca nume al unei
propoziţii, ci „p” ca propoziţie. Pentru a sublinia analogia între
afirmaţie şi negaţie, vom interpreta „As (p)” ca: „da, p”, la fel J.
Lukasiewicz:  „Np” ca:  „nu p”.  „As  ()”  se  va  caracteriza  prin
matriţa deja cunoscută: 

(20)

p As (p)
1 1
0 0



Dacă „Val ()” şi „Vr ()” sunt expresii metalingvistice, ambii
functori aleatorii sunt caracterizaţi prin matriţe, care sunt analoge
cu (20). Se înţelege de la sine că în prima afirmaţie (rândurile 2 şi
3)  a  valorii  corespunzătoare,  după  caz,  apare  norma  sau
propoziţia  al  cărui  nume  construieşte  obiectul  functorilor  daţi.
Obţinem, deci: 

(21)

n Val (η)
1 1
0 0

şi 

(22)
p Ar (ρ)
1 1
0 0

(17) şi (21) nu ridică nicio problemă pentru cognitivişti, aceasta
fiind o ştiinţă practică după Aristotel, care trasează informaţiile
despre valori şi  norme, ca şi după succesorii acestuia (Thomas
von Acquin, Thomas Reid şi mai spre zilele noastre, E. Husserl şi
A.  Lalande25)  care  au  plecat  de  la  această  bază,  respectiv,
adevărat sau fals. Pozitivişti ca L. Duguit şi reducţionişti ca A. R.
Anderson26 ar fi putut şi ar fi trebuit să nu se resemneze şi atunci
din punct de vedere al aspectelor morale şi de drept,  nu există
obligaţii,  iar  normele  descriu  aspecte  de  tipul:  „Atunci  când
cineva  se  comportă  într-un  fel  sau  altul,  acest  lucru  implică
această  sancţiune  sau  o  alta”  (indiferent  care  este  urmarea,
aceasta  este  una  neplăcută  pentru  subiect).  Numai  anti-
cognitiviştii, cum ar fi A. Ross, care contestă ştiinţa practică, se

25 Pe aceeaşi temă, vezi Problème de la vérité en morale et en droit, Lyon,
E. Vitte, 1967, cap. II, punctul 2.

26 A.  R.  Anderson, The  Formal  Analysis  of  Normative  Systems, New
Haven,  Yale  University,  1956  (text  reprodus,  dintre  care  cea  mai  importantă
apariţie  este  A Reduction of  Deontic  Logic  to  Alethic  Modal  Logic)  (Mind 67
(1958), p. 100–103).



raportează  la  (17)  şi  ca  urmare,  la  (21)  pe  un  drum  greşit.
Emotivişti  ca  A. J.  Ayer  sau voluntarişti  ca  H.  Kelsen,  văd  în
norme  manifestări  ale  emoţiilor  –  asemănătoare  bucuriei  sau
durerii şi în acelaşi timp, manifestări ale voinţei dominante prin
dispoziţie. Pentru a evita confuziile, aceştia vorbesc despre quasi-
închidere şi quasi-logică. 

G. H. von Wright – pentru a reveni la lucrarea sa, Norm and
Action – este răbdător şi, în consecinţă, flexibil. Sigur, acesta se
ajută în fond, de valoarea adevărat şi fals în normele morale şi de
drept. Însă, este posibil ca functorii calculului propoziţional să nu
aibă norme ca argument? Câtă vreme răspunsul este sub semnul
întrebării,  acesta  se  abţine  de  la  o  concluzie.  În  orice  caz,  el
consideră logica deontologică un formalism cu dublă interpretare:
prin  norme  (logica normelor)  şi  prin  enunţuri  despre  norme.  Îi
atrage atenţia cea de-a doua. 

Aceste  idei  ale  lui  G.  H.  von  Wright,  printre  alţii,  l-au
influenţat puternic pe Z. Ziemba, acesta modificându-şi de două
ori  ideile:  Acesta  pare  să  elimine  complet  logica  normelor  şi
transformă  logica  propoziţiilor  despre  norme  într-o  logică  a
propoziţiilor despre dispoziţii.27 Aceasta duce la considerarea de
funcţii ca (4), adică „x dacă (z) Ц”, „x proh(z)Ц” şi aşa mai departe.
Aici regăsim din nou subiectul discuţiei noastre şi dubla întrebare,
şi anume, care este categoria semantică a functorilor deontologici
folosiţi de logicieni şi care sunt consecinţele alegerii functorilor la
nivelul unei categorii sau al alteia. 

În timp ce Zimba foloseşte acum functori deontologici cum
ar fi „… ob (z) …” (interpretat: „Cu referire la Z … este obligat să
fie …”, unde „Z”, dacă înţelegem bine, reprezintă numele colectiv
al unui set de dispoziţii valabile28, cum ar fi Codul civil francez,

27 Z.  Ziemba,  Logika  deontyczna  jako  formalizacja  razumowán
normatywnych (Logica  deontologică  din  perspectiva  formalizării  concluziilor
normative), vezi mai sus Obs. 15. Vezi şi Deontic Syllogistics, menţionată în Obs.
1.

28 Vezi  Z.  Ziemba,  Deontic  Syllogistics, p.  149.  Vezi  de  asemenea,
G. Kalinowski, La syllogistique deontique de Zdzislaw Ziemba (Studia Logica 29
(1971), p. 125–144), în special de la pagina 135 în continuare, tipărită id., Etudes



care are o influenţă foarte puternică la acest moment) sau „…
proh  (z)…” (interpretat  – pentru a împrumuta stilul  autorului în
această situaţie – ca: „Cu referire la Z, pentru … este interzis să
fie …”), ceea ce ne face să credem că acest autor construieşte o
logică  a  enunţurilor  bazată  pe  dispoziţii,  care  este  complet
independentă de orice logică a normelor sau a dispoziţiilor.  El
crede acest lucru plecând de la simplul considerent că o astfel de
logică este imposibilă, întrucât normele şi dispoziţiile (fie acestea
considerate împreună sau separat – autorul nostru nu clarifică în
nici  un  fel  acest  aspect  şi  vorbeşte  explicit  numai  despre
dispoziţii)  nu  se  includ  în  categoriile  adevărat  sau  fals  şi,  în
consecinţă, nu pot reprezenta argumente pentru functorii logici. 

Însă acum, apare întrebarea: în baza căror calităţi, formule
ca  cea  care  urmează,  sunt  teoreme  logice  –  nu  în  sensul  de
formulă,  care este considerată în cadrul  unui sistem formalizat
construit  a  priori, ci  în  sensul  enunţului  care  urmează  a  fi
formalizat,  discutate mai puţin decât gândirea aleatorie (pensée
vécue), a cărei structură este: 

T27a x ob (z) U  x per (z) Ц, 

se interpretează ca: „Dacă x este obligat cu referire la Z, să fie Ц,
atunci x cu referire la Z, are permisiunea de a fi Ц28”. Nu este
evident că dacă 

(23) „Dacă x este obligat să facă α, atunci lui x îi este permis  (în
sensul: are dreptul să) să facă α” 

nu este  o teoremă logică  în  sensul  deducţiei,  ce  exprimă  realitatea
legăturii  dintre  constante  ce  descriu  stări  de  fapt  prin  forma
semantică precum şi prin interpretarea „x este obligat să facă α”
şi „x are dreptul să facă α”, atunci T27a ar putea reprezenta o
teoremă aparţinând logicii de construire (logique-construction) a
priori unei  creaţii  anterioare  a  cărei  concordanţă  cu  realitatea
gândirii discursive ar fi doar o coincidenţă, nu o teoremă a unei

de logique déontique, op. cit., p. 213–235 (vezi, în special, p. 228 şi următoarele)
şi id. Introducere în logica normelor, p. 126–135, în special p. 130 şi următoarele.



logici ştiinţifice (logique-connaissance)?
Să considerăm conform Z.  Ziemba,  că  enunţul  „x să fie

Ц!”, reflectă structura unei comenzi individuale. Nu considerăm
că transformăm raţionamentul său într-unul fals dacă încercăm să
completăm lipsurile  care  generează greşeala  fiecărei  informaţii
explicite  cu  privire  la  relaţia  între  dispoziţii  şi  norme,
considerând  că  o  dispoziţie  valabilă  determină  o  normă
corespunzătoare; mai precis exprimat, dispoziţia de tip „x să fie
Ц!” stabileşte norma de tip „x este obligat să fie Ц”. Dacă am fi
de acord să scriem „O” în loc de „x este obligat să fie Ц ”, „P” în
loc de „x are voie să fie Ц” şi „D” (…) în loc de „Norma: >…<
este  obligatoriu” (respectiv  „este  o condiţionare”),  altfel  spus:
„Norma: >…< este dispusă în mod corect de către legiuitor şi are
caracter obligatoriu pe care îl menţine ca atare”, altfel exprimat:
„Cu referire la Z pe care îl stabileşte norma >…<, x este obligat
să fie …” (vom considera aceste trei enunţuri ca fiind sinonime),
atunci vom putea scrie: 

(24) (OP)  [D (O) D (P)]; 

ceea ce ar putea însemna, conform primelor trei enunţuri menţionate:
„Dacă,  în  cazul  în  care  x  este  obligat  să  fie  Ц,  atunci  x  are
permisiunea de fi Ц, atunci: dacă norma >x este obligat să fie Ц
„  reprezintă o condiţie,  atunci obligă şi la respectarea normei
>Lui x îi este permis să fie Ц”<. (24) reprezintă o modalitate a
unui silogism oblic, justifică anticiparea obiectului vorbirii  faţă
de meta-vorbire. În cazul în care (24) este adevărat, şi afirmaţiile
premergătoare la fel, se poate considera că o consecinţă ar fi că
nu avem altceva decât T27a, scrisă cu ajutorul unui alt „alfabet”. 

Când  aceasta  se  comportă  astfel,  s-ar  putea  anticipa
probabil  logica  propoziţională  faţă  de  dispoziţii  (norme)  ale
logicii  normelor  pe  una  sau  alta  dintre  bazele  teoretice  sau
practice (dacă nu dorim să o prejudecăm în alt  mod  a priori).
Însă, nu se poate afirma că logica propoziţională nu este posibilă
decât cu privire la dispoziţii  (norme). Mai mult decât atât:  aşa
cum  am  încercat  să  arătăm,  dacă  nu  am  fi  avut  o  logică  a
normelor, atunci nu am fi putut avea nici o logică a enunţurilor



despre dispoziţii (norme) şi cu atât mai puţin o logică ştiinţifică
(logique  de  connaissance,  în  sensul  pe  care  l-am  dat  acestui
concept). 

Concluzii

Acestea pot fi extrem de succinte. Ne-am folosit, pe de-o
parte de enunţurile deontologice de re contra enunţurilor de dicto,
care se infiltrează în logica deontologică, deşi aşa cum am văzut,
în  limbajul  rafinat  din această  lucrare,  folosirea  subjonctivului
creează dificultăţi în cadrul acestui tip de logică; pe de altă parte,
pentru  a  discuta  logica  normelor  în  comparaţie  cu  logica
enunţurilor despre norme sau logica propoziţională prin prisma
dispoziţiilor, care tinde să deţină monopolul, fapt justificat cu atât
mai  puţin,  faţă  de  logica  normelor  care  reprezintă  condiţia
necesară  pentru  logica  enunţurilor  despre  norme  (dispoziţii).
Rămâne  la  latitudinea  cititorului  nostru  să  decidă  care  este
valoarea acestei duble semnificaţii. 

După redactarea  acestei  lucrări,  am analizat  amănunţit  studiile  lui  
J.-L.  Gardies,  op.  cit.,  cu privire  la  funcţiile  completive,  din  Sur un nouveau

système  de  logique  déontique  (publicate  în  Logique  et  Analyse,  două  numere
publicate împreună, 67–68, decembrie 1974).



Herbert Keuth 

LOGICA DEONTOLOGICĂ 
ŞI LOGICA NORMELOR

1. Propoziţiile  din  textele  de  lege,  dispun  aspecte  juridice  sau
comportamentul  magistraţilor,  şi  se  numesc,  la  modul  general,
„norme”. Acestea sunt enunţuri generale şi dau aceleaşi indicaţii
pentru toate persoanele care îndeplinesc anumite condiţii. Pentru
enunţuri singulare, care indică anumite condiţii pe care o anumită
persoană trebuie să le îndeplinească, nu se mai foloseşte termenul
de  „normă”.  Ocazional,  pentru  a  le  deosebi  de  propoziţiile
prescriptive generale, acestea se numesc „imperative”. 

Însă, juriştii se feresc de obicei să numească aceste indicaţii
care  sunt  adresate  judecătorului,  „imperative”.  Acest  fapt  nu
pleacă numai de la deosebirea sintactică între normă şi dispoziţie
imperativă,  ci  şi  de  la  faptul  că  aceasta  din  urmă  atribuie  o
caracteristică imperativă destinatarului, în timp ce legea lasă un
spaţiu considerabil de decizie, judecătorului. 

Pe de altă parte, teoreticienii filosofiei moralei se feresc să
numească enunţurile aleatorii de dispoziţie, „norme”. Aceştia vor
să  rezerve  o  astfel  de  descriere  pentru  acele  enunţuri  de
dispoziţie, care, pentru indiferent ce motiv, au la origine o bază
absolută, sau sunt acceptate ca atare mai mult sau mai puţin şi
impun într-un fel sau altul. 

Ceea ce avem intenţia să facem aici, este să analizăm ce au
în  comun  toate  propoziţiile  prescriptive,  din  punct  de  vedere
sintactic,  dar pentru acest lucru nu este necesar să considerăm
aceste  deosebiri,  şi  vom  numi  pe  scurt,  toate  propoziţiile
prescriptive, „norme”. 

Plecând  de  la  normă,  căreia  îi  corespunde  o  codificare
juridică, trebuie deosebit enunţul care afirmă că norma aparţine
codificării.  Este  o  propoziţie  descriptivă  despre  o  propoziţie



prescriptivă. Chiar dacă propoziţia având obiectul în discuţie nu
ar fi o normă ci un simplu enunţ, ar trebui diferenţiată de enunţul
metalingvistic. Având în vedere că este vorba despre o normă şi
ipoteza constă în aceea că logica normelor nu este identică cu cea
propoziţională şi că logica propoziţiilor care se referă la un obiect
se reflectă într-o oarecare măsură în enunţurile metalingvistice, se
creează  ocazia  de  a  face  deosebirea  şi  între  enunţurile  despre
norme  şi  enunţurile  în  sine.  Propoziţiile  descriptive  ale
propoziţiilor  prescriptive  vor  fi  numite  aici  propoziţii
deontologice, iar logica acestora, în contrast cu logica normelor,
va fi numită logică deontologică. 

Aceasta coincide cu terminologia lui Wright: „După părerea
autorului, afirmaţiile limbajului formal (well formed formulae),
trebuie înţelese conform unei logici deontologice descriptive, ca
reprezentări schematice ale enunţurilor unui conţinut, cu privire
la  care  există  astfel,  norme.”1 Însă,  nu  coincide  neapărat  cu
folosirea cuvintelor. „Logica normelor” şi „logica deontologică”,
sunt folosite, de obicei, aproape ca sinonime. Însă, nu vom pleca
de la acest fapt,  întrucât din punct de vedere al exprimării,  nu
sunt  diferenţe  între  propoziţiile  prescriptive  şi  enunţurile
descriptive ale unor propoziţii prescriptive.
2. Normele  de  drept  reprezintă  o  paradigmă  a  normelor.  În
termeni simpli, acestea sunt descrise cel mai bine, şi anume, prin
acestea, ceva se impune sau se interzice. De fapt, toate normele
de  drept  pot  fi  interpretate  ca  impuneri.2 Vom  alege  aşadar,
„impunerea”  ca  şi  operator  deontologic.  Legătura  sa  cu  alţi
operatori deontologici: „a permite” sau „a interzice”, ar trebui să
fie  ca  şi  cea obişnuită.  Dacă O (-)  înseamnă „(-)  este  impus”
(obligatory), P(-) înseamnă „(-) este permis” (permitted) şi F(-)
înseamnă „(-) este interzis” (forbidden), aşa cum ar trebui să se
reflecte în definiţiile de mai jos: 

1 Georg Henrik von Wright, An Essay in Deontic Logic and the General
Theory of Action, Amsterdam, 1968, p. 12 evidenţierile mele.

2 Vezi  Ilmar  Tammelo,  Contemporary  Developments  of  the  Imperative
Theory of Law; A survey and appraisal, in: ARSP XLIX, 1963, p. 255–277.



O(-)º ~ P ~ (-) 

şi 

O(-)º  F ~ (-) 

Pornind de la interpretarea wrightiană, atribuim operatorului O(-), încă
nedefinit, sensul: 

O(-) º  (Ex) (Nx · xV(-)) 

:(-) este impus şi atunci, prevederea unei norme, ar fi (-). Lui „-” i se
pot substitui moduri de a se comporta. Atunci când o normă x
prevede ca a să închidă o anumită uşă, atunci „a închide uşa”,
reprezintă  impunerea  modului  de  a  se  comporta,  în  care  prin
înlocuirea lui „-” cu „O(-)”, se obţine „Se impune ca a să închidă
uşa”. Interpretarea lui Nx se modifică în funcţie de Definiţia (10).
Ca parte din O (-), şi xV(-) are funcţia de a descrie, dar nu atât ca
propoziţie a modului descriptiv, cât ca şi radical al propoziţiei3,
ceea ce înseamnă ca şi radical al unei propoziţii prescriptive, o
normă care redă atât partea dreaptă cât şi  cea stângă a lui (3).
Pentru  a  înlătura  neînţelegerile,  vom numi  pe  scurt  descrierea
radicalilor acesteia, „marcă”. 
2.1. Nu există nicio bază pentru a pretinde că în cadrul normelor şi
în  cadrul  enunţurilor  deontologice,  comportamentul  să  fie
exprimat ca în O (p), cu ajutorul expresiilor atomare şi nici ca în O
(p · q), cu ajutorul expresiilor moleculare şi atunci, o definiţie de
forma p · q º  r, permite de fiecare dată, exprimarea moleculară
prin cea atomară. 

Propoziţiile deontologice construite cu O (-), P (-) şi F (-),
vor fi numite în cele ce urmează, propoziţii O- etc., în timp ce
definiţiile de la (1) la (3) sunt descriptive şi pot îndeplini funcţii
adevărat  sau fals, împreună cu propoziţii  descriptive oarecare.
Prin Op şi Pq, şi p  Op, Pq V ~ Pq etc., sunt expresii permise. 

3 Vezi:  Wittgenstein,  Cercetări  filosofice,  observaţie  la  22.  Conform  lui
Wittgenstein, diferenţa între radical al propoziţiei şi mod al propoziţiei se reflectă
în diferenţa dintre frastic şi neustic, conform lui  R. M. Hare, The Language of
Morals, 1952, Capitolul 2, Imperatives and Logic. 



Însă, intervine acum întrebarea dacă operatorii deontologici
pot fi împărţiţi ca în

O (p · q)  Op · Oq   şi

O (p V q)  Op V Oq 

şi dacă pot fi grupate ca în:  

Op · Oq  O (p · q) şi 

Op V Oq  O (p V q). 

Combinaţia  O (p  ·  q)  ºOp  ·  Oq din  (4)  şi  (6)  este  o  teoremă în
lucrarea clasică  Logica deontologică 4 a lui Wright, iar în multe
alte sisteme bazate pe logica deontologică,  este  regăsită fie  ca
teoremă, fie ca axiomă. Întrucât operatorii  P (-) şi  F (-) pot fi
inversaţi cu ajutorul definiţiilor (1) şi (2), după O (-) nu ar mai fi
necesară analiza posibilităţii împărţirii şi grupării acestora. 
2.2. Ca şi caz substitutiv al teoremei logicii propoziţionale pentru

p · (p  q)  q,  este 

Op · (Op  Oq)  Oq,  

la rândul său, o teoremă a logicii propoziţionale. Astfel, cele de la (4)
până  la  (7),  cu  siguranţă  nu  sunt  teoreme  ale  logicii
propoziţionale.  Cu  atât  mai  mult,  trebuie  să  ţinem  seama  de
faptul că acestea cuprind, pe de-o parte valoarea normelor la care
se  referă,  iar  pe  de  altă  parte,  caracteristica  de  a  fi  enunţuri
metalingvistice. Pentru eliminarea ambelor, să cercetăm mai întâi
enunţurile  metalingvistice,  care  au  la  bază   enunţurile  despre
obiect. Conform definiţiei (3), 

A (-)º  (Ex) (Sx · xB (-)) 

:(-) este enunţat numai atunci când avem o propoziţie enunţiativă, care
afirmă că (-). 

Aşa  cum  s-a  spus,  vom  sublinia  că  avem  o  anumită

4 G. H. von Wright, Deontic Logic, Mind 60, 1951, p. 1–15. 



propoziţie enunţiativă, numai când aceasta este exprimată. Dacă
toate propoziţiile exprimate ar fi înregistrate sau transcrise, am
putea  face  o  listă  a  acestora,  şi  am  putea  atribui  următoarea
semnificaţie  lui  Sx:  „x este  o  propoziţie  din  listă”.  Apoi  am
presupune că A (-) care apare pe listă, este un enunţ care afirmă
că (-). În acelaşi fel, Nx are în (3) semnificaţia: „x este o normă în
codificare”  a  sistemului  de  drept  de  care  ne  vom  ocupa  în
continuare. Apoi, vom considera că în O (-), codificarea cuprinde
o  normă  care  dispune  că:  (-).  Această  construcţie  elimină
existenţa aspectelor metafizice şi ne ajută să măsurăm enunţurile
de la A- la O-, care în principiu sunt definite clar. 
2.2.1. Problema noastră iminentă constă în exprimarea valorii pentru

A (p · q)  Ap · Aq

A (p V q)  Ap V Aq

Ap · Aq  A (p · q)

Ap V Aq  A (p V q)

care corespund (4)–(7). Acest lucru depinde de (10) pe de-o parte, din
logica cuantificatorilor, şi pe de altă parte, de interpretarea lui xB
(-).  
2.2.1.1.  Mai întâi,  xB se va interpreta ca o formulă ce exprimă
faptul că  x şi (-)   au acelaşi înţeles,  şi se implică logic una pe
cealaltă. Astfel, xB (-) poate fi exprimat prin x - - (-), unde    „├
„  reprezintă  implicaţia  logică  iar  corespondentul  „  – –  „,
implicaţia reciprocă sau echivalenţa logică. 

Înainte de a substitui în (11)–(14) cu (10), să simplificăm
punctul (10), eliminându-l pe  Sx, şi în locul acestuia subliniem
faptul  că  domeniul  valorii  lui  x  reprezintă  măsura  tuturor
enunţurilor din lista noastră. După înlocuire, obţinem: 

(Ex) (x – – (p · q))  (Ex) (x – – (p)) · (Ex) (x – – (q)) 

(Ex) (x – – (p V q))  (Ex) (x – – (p)) V (Ex) (x – – (q)) 



(Ex) (x – – (p)) · (Ex) (x – – (q))  (Ex) (x – – (p · q)) 

(Ex) (x – – (p)) V (Ex) (x – – (q))  (Ex) (x – – (p V q)). 

(15)–(18) sunt valabile dacă sunt valabile atât (19)–(22) 

(x – –p · q)  (x – –p)  · (x – –q) 

(x – –p V q)  (x – –p) V (x – –q) 

–. (x – –p) · (x – –q)  (x – –p · q) 

(x – –p) V (x – –q)  (x – –p V q), 

cât şi 

–. (Ex) ((P · Q) x)  (Ex) Px · (Ex) Qx 

–. (Ex) ((P V Q) x)  (Ex) Px V (Ex) Qx 

(Ex) Px · (Ex) Qx  (Ex) ((P · Q) x) 

–. (Ex) Px V (Ex) Qx  (Ex) ((P V Q) x)

(„–.”  indică  o  imagine  mai  bună  prin  intermediul
expresiilor valabile). Astfel, (P · Q) x şi (P V Q) x sunt legături
predicative,  aşa  cum le  foloseşte  şi  Carnap în  „Introducere  în
logica simbolurilor”.5 Acestea au aceeaşi semnificaţie ca şi  Px ·
Qx, respectiv Px V Qx şi sunt alese întrucât sunt mai explicite cu
privire la corespondenţa între (23)–(26) pe de-o parte, şi (19)–
(22) pe de altă parte. Se va stabili formal ca interpretarea lui Px
să fie „x are acelaşi înţeles dat de P”. 

Dintre enunţurile (19)–(22), se va considera valabil numai
(21), iar (19), (20) şi (22) nu sunt deci valabile. Pe de altă parte,
dintre  (23)–(26),  numai  (25)  nu este valabilă,  în timp ce (23),

5 Rudolf Carnap, Introducere în logica simbolurilor, 2, Viena, 1960, Cap.
28 a. 



(24) şi (26) sunt valabile. De aici, ca şi consecinţă, niciunul dintre
enunţurile (15)–(18) şi la fel nici unul dintre enunţurile (11)–(14)
nu sunt valabile. 
2.2.1.2. Vom interpreta  xB (-)   ca  pe  o  formulă  care  exprimă
faptul că (-) este implicat de x. De aceea, putem exprima xB (-)
prin x ├ (-). Şi atunci, avem: 

├. (x – p · q)  (x ├ p ) · (x ├ q) 

(x ├ p V q)  (x ├ p) V (x ├ q) 

├.  (x ├ p) · (x ├ q)  (x ├ p · q) 

├. (x ├ p) V (x ├ q)  (x ├ p V q)

în loc de (19)–(22). Dintre aceste afirmaţii, sunt valabile (27), (29) şi
(30), deci (28) nu este valabilă. Dacă (23) şi (27) sunt valabile,
atunci sunt valabile şi (15’) şi (11).6 Astfel, este valabil (18’) şi
astfel  (14),  având  în  vedere  că  (26)  şi  (30)  sunt  valabile.  În
contrast, este valabil (16’) şi astfel (12) nu este valabil, precum şi
(24) este valabil şi astfel (28) nu este valabil. Tot astfel, (17’) este
valabil şi astfel, (13) nu este valabil, iar dacă (29) este valabil,
(25) nu este valabil.  
2.2.1.3. (13)  nu este  o dispoziţie,  lipsind  A (p  ·  q)  º Ap ·  Aq,
contrariul lui O (p · q)  º  Op  · Oq. Acesta se modifică atunci
când definiţia A (–) devine mai slabă, în aşa fel încât nu mai cere
o singură propoziţie  din listă şi  atunci ar trebui ca (1) să aibă
acelaşi  înţeles  ca  şi  (–)  sau (2) ar  trebui  să implice (–),  şi  nu
numai,  ci  şi  conjuncţia  tuturor  propoziţiilor  din  listă,  sau  pe
scurt: lista implică (-). Şi atunci, în loc de (10), avem: 

A (-)º  l ├ (-), 

unde  l reprezintă  numele  listei.  Putem considera  l ca  fiind  numele
listei şi putem construi un cuprins care face referire la A (-). 

Ai (-)º  li ├ (-), 

6 (15’) este enunţul obţinut prin înlocuirea în (15) a lui I- cu -II-. 



precum  şi  afirmaţiile-A,  relativizează  explicit  valori  grupate  ale
propoziţiei. Valoarea afirmaţiilor (11)–(14) se defineşte exclusiv
după valoarea expresiilor (27’)–(30’), care rezultă din (27)–(30),
în care uneori  x este substituit  cu  l,  respectiv cu  li.  Dacă sunt
valabile (27’), (29’) şi (30’), atunci sunt valabile şi (11), (13) şi
(14). 
2.3. Şi acum apare întrebarea, ce consecinţe are analiza făcută de
noi  asupra  afirmaţiilor-A,  pentru  afirmaţiile-O.  În  timp  ce
afirmaţiile-A informează  cu  privire  la  ceea  ce  afirmă  anumite
propoziţii enunţiative, afirmaţiile-O informează cu privire la ceea
ce dispune  anumite norme. Pentru fiecare normă care dispune că
are loc (-), există numai o propoziţie enunţiativă care spune că este
cazul (-). Aşadar, pentru norma „a, închide uşa!” există propoziţia
enunţiativă, „a închide uşa.” Bineînţeles, propoziţia enunţiativă nu
este neapărat adevărată. 

Această paralelă este prezentată pentru prima dată de către
Dublislav,  în  lucrarea sa  „Despre imposibilitatea  de a  justifica
enunţurile care exprimă o cerinţă”. Prin „enunţuri care exprimă o
cerinţă”, acesta înţelege tocmai propoziţiile care vor fi numite în
continuare,  „norme”.  Acesta  a  considerat  că  paralela  ne  va
„repara  formalismele  cunoscute  ale  închiderii  într-o  anumită
măsură, copiind acest sens, cu privire la preluarea propoziţiilor
care exprimă o cerinţă”7. Un enunţ F, ce exprimă o cerinţă, este
derivabil  dintr-un  enunţ  E,  ce  exprimă  o  cerinţă,  atunci  când
propoziţia  de  afirmare  care  aparţine  lui  F  derivă  din  sensul
obişnuit  al  propoziţiei  de afirmare ce  aparţine lui  E  şi  admite
acelaşi grad al cererii.”8

2.3.1. Considerarea  gradului cererii nu presupune nicio dificul-
tate. Aşa cum am relativizat în (32), derivabilitatea enunţurilor-A
din  dimensiunea  premisei,  putem  relativiza  şi  derivabilitatea
normelor, de la enunţurile-O la premise care rezultă din gradul
cererii sau caracterizează o cerere din punct de vedere al gradului

7 Walter  Dubislav,  Despre imposibilitatea de  a  justifica  enunţurile  care
exprimă o cerinţă, Theoria (Lund) III, 1937, p. 340.

8 Dubislav, op. cit., p. 341.



acesteia. Pentru norme, care sunt în vigoare la un moment dat, pe
un anumit teritoriu, putem admite, fără a întâmpina dificultăţi de
ordin logic, că acestea îşi au originea în acelaşi grad al cererii,
chiar şi atunci când sunt promulgate în diferite momente în timp. 
2.3.2. De fapt, este greu să ne imaginăm ce înseamnă faptul că
enunţul F care exprimă o cerere derivă din E, deşi afirmaţia că
ceea  ce  se  cere  prin  F  se  obţine,  nu  se  rezultă  din  enunţul
conform căruia se obţine ceea ce se cere prin E. Marca a ceea ce
se dispune prin F ar trebui atunci, cel puţin parţial, să rezulte din
marca  a  ceea  ce  se  dispune  prin  E.  Evident,  admitem  că
derivabilitatea  enunţurilor  menţionate  reprezintă  o  condiţie
necesară a derivabilităţii enunţurilor care exprimă o cerere. Însă,
în  formularea  lui  Dubislav,  aceasta  rezultă  a  fi  o  condiţie
suficientă.  Acesta  admite  astfel,  că  orice  concluzie  valabilă
exprimată  cu ajutorul  enunţurilor,  reflectă  o concluzie  valabilă
exprimată în norme. 

Jorgensen,  preia  ideea  lui  Dubislav,  în  „Imperatives  and
Logic” şi numeşte propoziţia descriptivă, care afirmă ceea ce are
loc,  conform a  ceea  ce  s-a  dispus imperativ,  „enunţ  paralel”.9

„Imperativul” acestuia se potriveşte ca descriere cu „Enunţul prin
care se exprimă o cerinţă” al lui Dubislav şi cu ceea ce noi am
numit „normă”. Jorgensen trece deja de la enunţurile imperative
la  enunţurile  paralele  –  acesta  vorbeşte  despre  derivabilitate  –
permite  folosirea indirectă  a  regulilor  (obişnuite)  ale  logicii  în
imperative şi astfel şi descrie explicit relaţia de implicare dintre
imperative10. Evident, acesta consideră derivabilitatea enunţurilor
paralele  ca  pe  o  condiţie  necesară  şi  suficientă  pentru
derivabilitatea imperativelor,  şi  atunci,  în viziunea acestuia,  nu
apare nicio bază şi,  deci,  nicio posibilitate pentru a dezvolta o
„logică proprie a imperativelor”11.  Mai târziu, Rescher, preia în

9 Jorgen Jorgensen, Imperatives and Logic, Cunoaştere 7, 1937–1938, p.
288–296. Ulterior tipărită în: Danish Yearbook of Philosophy 6,  1969,  p.  9 şi
următoarele. Termenul „parallel sentence” este introdus la pagina 12. 

10 Jorgensen, op. cit., p. 13.
11 Jorgensen, op. cit., p. 17.



„The Logic of Commands”12,  conceptul  de enunţ paralel.  El  îl
numeşte „command-terminations”. 
2.3.3. După ce am discutat legătura dintre propoziţiile enunţiative
care vorbesc despre un obiect şi Enunţurile-A, cea dintre norme
şi  Enunţurile-O,  precum  şi  cea  dintre  norme  şi  enunţurile
paralele, mai avem de specificat legătura dintre Enunţurile-A şi
Enunţurile-O.  Pentru  aceasta,  mai  avem nevoie  de  un  simbol
pentru norme. Dacă p este descrierea unui mod de a se comporta,
atunci  !p,  va  fi  reglementarea  acestui  mod  de  a  se  comporta.
Astfel, p reprezintă enunţul paralel al normei !p. În !p, p nu este
considerat ca în O(p), propoziţie enunţiativă, ci ca radical comun
al normei şi al enunţului paralel. Ca şi în enunţul paralel, pentru p
nu se mai adaugă simbolul unui mod, astfel, i se atribuie modul
descriptiv. În !p, semnul „!” reprezintă modul prescriptiv. În A(p),
se  configurează  modul  descriptiv  al  propoziţiei  p,  în  care  se
vorbeşte despre un obiect, din interpretarea lui A (-). La fel, în
O(p) există modul prescriptiv al propoziţiei !p în care se vorbeşte
despre un obiect, din interpretarea lui O(-). Dacă vom considera
că  o  normă  !q  urmează  unei  norme  !p,  numai  atunci  când
enunţul  paralel  q  rezultă  din  enunţul  paralel  p,  şi  astfel,
propoziţia  deontologică  O(q)  urmează  lui  O(p)  numai  atunci
când propoziţia enunţiativă A(q),  al cărei opus este propoziţia
paralelă  q,  rezultă  din  A(p),  atunci  logica  normelor,  conform
definiţiei, joacă acelaşi rol pentru relaţia dintre enunţurile-O, pe
care  îl  joacă  enunţurile  sau  logica  predicatelor  pentru  relaţia
dintre enunţurile-A. 

Pentru a ne decide cu privire la valabilitatea (4)–(7), trebuie
să stabilim dacă relaţiile de derivabilitate sunt valabile în logica
normelor, aşa cum au fost acestea formulate în (19)–(22) şi (27)–
(30)  pentru  logica  propoziţională.  Astfel,  (4)  poate  fi  valabilă
numai dacă (11) este valabilă, (5) numai dacă (12) este valabilă
etc., şi atunci va trebui să analizăm numai anumite interpretări ale
enunţurilor-O, care exprimă interpretări ale enunţurilor-A, pentru

12 Nicholas  Rescher,  The  Logic  of  Commands,  London,  N.Y.,  1966,
capitolul 5.



care cel puţin una dintre expresiile (11)–(14) este valabilă. 
2.3.3.1. Dacă xB(-) ar fi exprimat în (10) prin x - - (-), atunci 
s-ar  defini  valabilitatea  expresiilor  (11)–(14)  după (19)–(22) şi
(23)–(26). În acest caz, nu a fost valabilă niciuna dintre expresiile
(11)–(14). De aceea, avem nevoie de o interpretare a lui xV(-) în
(3) prin !y - -  !(…) nu pentru a analiza ceea ce se extrage sau
ceea  ce  se  exprimă  prin  (19)–(22).  În  timp  ce  domeniul  de
valabilitate  al  variabilelor  x  şi  (-)  reprezintă  în  xB(-),
dimensiunea  enunţurilor  în  care  este  vorba  despre  un  obiect,
câmpul de valabilitate al lui x şi (-) în xV(-) reprezintă mărimea
normelor. Având în vedere că !y şi  !(…) au forma sintactică a
normelor, x poate fi înlocuit cu !y şi (-) cu !(…). Astfel, y în !y şi
(…) în !(…) reprezintă radicali ai normelor, care sunt mărci ale
comenzii şi care la rândul lor nu pot fi substituiţi în mod natural
de x, respectiv de (-). Având în vedere că „!” reprezintă caracterul
prescriptiv al unui enunţ suficient marcat şi care nu lasă spaţiu
pentru confuzie, „…” şi „-” nu vor mai fi diferenţiate în cele ce
urmează. 
2.3.3.2. Să  interpretăm xV(-)  prin  !y -  !  (…)  şi  astfel  există
posibilitatea  ca  enunţurile  (33)–(35),  respectiv  (36)–(38),  din
perspectiva derivabilităţii în cadrul logicii normelor care reflectă
uneori  derivabilitatea  enunţurilor  (27),  (29)  şi  (30)  din  logica
propoziţională, să fie valabile. 

(!y - !(p · q))  (!y - !p).(!y  - !q) 

(!y - !p) · (!y  - !q)  (!y - !(p · q)) 

(!y - !p) V (!y - !q)  (!y - !(p V q)) 

(!y - !p · !q)  (!y - !p) · (!y  - !q) 

(!y - !p) · (!y - !q)  (!y - !p · !q) 

(!y  - !p) V (!y  - !q)  (!y - !p V !q) 



Acum că am stabilit legătura din punct de vedere al funcţiei
de  adevăr  între  formulele  atomare  aferente  comenzilor,  putem
afirma că şi (33)–(35), care includ !(p · q) în !y  - !(p · q) şi !(p V
q) în !(p V q), sunt enunţuri admise (well-formed formulae). 

Astfel, nu este de la sine înţeles că (36)–(38), care includ !p
· !q în !y - !p ·  !q şi  !p V !q în !y - !p V !q,  sunt enunţuri
admise, ceea ce are ca şi consecinţă o delimitare a sensului mărcii
conexiunii  iniţiale  a  funcţiei  de  adevăr  „·”  şi  „V”  pentru
conexiunea  normelor.  Aparent,  acest  aspect  nu  comportă
probleme, pentru cazul în care !p · !q şi !p V !q ar fi  admise,
acestea trebuind să aibă aceleaşi propoziţii paralele p · q şi p V q,
ca  şi  !(p  ·  q)  şi  !(p  V q).  De  aceea,  nu  există  nicio  bază  de
diferenţiere între !(p . q) şi !p . !q, precum şi între !(p V q) şi !p V
!q, cu alte cuvinte, dacă

!(p V q) şi - - !p · !q şi 

!(p V q) - - !p V !q 

ar fi valabile, atunci marca unei comenzi şi modul acestei mărci, sunt
uneori identice. 

Cu (39) şi (40), (36)–(38) ar putea fi reduse la (33)–(35) şi
viceversa. Din ceea ce cunosc eu, în logica normelor, (39) este
acceptat şi la modul general. Acest lucru nu este valabil şi pentru
(40)13, şi nici echivalenţa dintre !~p şi ~!p nu este acceptată. De
cele mai  multe ori,  ~!p nu este considerată normă. Astfel,  îmi
rezultă  că  ~O(p)  reprezintă  expresia  corespunzătoare  acesteia,
ceea ce ~!p ar trebui să exprime, acolo unde este permis. 

Aici  însă,  nu  este  necesar  să  ne  raportăm la  conexiunea
dintre poziţionarea normelor. Pentru a decide valabilitatea pentru
(4)–(7),  este  suficient  să  stabilim  conexiunea  între  radicalii
normelor din (33)–(35), (33), (34) şi (35) sunt valabile, dacă şi
numai dacă 

13 Vezi, spre exemplu, Nicholas Rescher şi John Robinson, Can One Infer
Commands from Commands? Analysis 24, 1964, p. 176–179. 



!(p · q) - !p 

!p, !q - !(p · q) şi 

!p - !(p V q) sunt valabile. Conform logicii normelor, sunt  valabile
(3) dacă este şi (41) respectiv, (33) şi (23) din expresia (4), dacă
este şi (43), respectiv (35) şi (26) din expresia (7). Astfel, (5) nu
este valabil, pentru că (28) nu este valabil şi logica normelor nu
permite îngrădiri, atât timp cât îngrădirile deja corespunzătoare,
cu propoziţii paralele, lipsesc. Tot astfel, (6) este valabil deşi este
şi (42) respectiv (34), pentru că (25) nu este valabil. 
2.3.3.3. Însă, (6) ca şi (13) poate fi „salvat”, înlocuind (3) printr-un
enunţ ce reflectă (31), respectiv (32). Propoziţiile-O, nu adaugă
nimic  ce  ar  putea  implica  fiecare  normă  în  parte,  ci  ceea  ce
implică o listă de norme, pe care o vom numi Codex ki. Pentru a
nu afecta conexiunea normelor, nu vom considera acest codex ca
fiind o conjuncţie, ci o valoare ki = {!p, !q, …, !s} a normei. (42)
şi (41) permit atunci derivarea fiecărei norme !(p ·  q) etc. Opus
lui (32), este 

Oi (-) º ≡ ki - !(-)

:  conform codexului  ki,  (-)  este  dispus,  numai  în  cazul  în  care  ki

implică o normă !(-). Având în vedere că (25) în considerarea lui
(44) nu mai joacă nici un alt rol, nu mai este valabil decât (6). 
3. Din  motive  de  care  trebuie  să  ne  ocupăm mai  în  detaliu,  
!p -  !(p V  q)  preia  un  loc  central  în  logica  normelor  şi,  în
consecinţă, şi în logica deontologică. În acest enunţ, p şi q pot fi
interpretate în aşa fel încât acesta să sune:  „Lasă scrisoarea în
cutia de poştă!” implică „Lasă scrisoarea în cutia de poştă sau dă-
i  foc!”.  Aceasta  este  interpretarea pe care  a  dat-o Alf  Ross  în
Imperatives and Logic14. Astfel, în multe dintre posibilele lucrări
despre  logica  normelor  sau  despre  logica  deontologică,  acesta
apare menţionat ca „paradoxul scrisorii arse” sau „paradoxul lui

14 Alf Ross, Imperatives and Logic, Theoria (Lund) 7, 1941, p. 53–71 (p.
65).



Ross”, de cele mai multe ori sub forma: 

Op  O (p V q) 

: dacă se dispune lăsarea scrisorii în cutia de poştă, atunci se dispune
ca aceasta să fie lăsată în cutia de poştă sau să fie arsă. 
3.1. Rezultă adevărat însă, !p  - !(p V  q) în logica normelor şi
atunci este valabil şi din !(p .  q)  - !p. Aceasta îşi are cauza în
primul rând în logica propoziţională. Fiecare teoremă din logica
propoziţională  care  permite  o  limitare  prin  reducerea
conţinutului, ceea ce înseamnă o limitare care nu are o formă de
echivalenţă,  rezultă  că  se  omite  prin  substituirea  formelor  de
echivalenţă din p  p V q. Astfel, rezultă, de exemplu, p · q  p
din p  p V q. 

P  p V q p · q / p, p · ~q/q 

(p · q)  (p · q) V (p · ~ q) 

p º  (p · q) V (p · ~q) 

p · q  p (47), (48). 

Şi viceversa, (46) este derivabil din (49), în aşa fel încât se poate alege
între (46) sau (49) ca formă de bază a tuturor teoremelor logicii
propoziţionale, care permit o limitare prin reducerea conţinutului.

(49) p · q  p p V q / p, p V ~q/q 

(50) (p V q) · (p V ~q)  (p V q) 

(51) p º  (p V q) · (p V ~q) 

(46) p  p V q (50), (51). 

Având  în  vedere  că  acest  caracter  de  limitare  prin  reducerea
conţinutului  aparţinând  modus  ponens  trebuie  restrâns  şi  mai
mult, şi teorema p · (p  q)   q, care stă la baza acesteia, ne



conduce înapoi la (49). 

(49) p · q  p 

(52) p · q  q 

(53) p · q º  (p · ~p) V (p · q) 

(54) p · (~p V q) º  (p · ~p) V (p · q) 

(55) p · (~p V q) º  p · (p  q) 

(56) p · (p  q)  q. 

Legăturile  din  cadrul  logicii  normelor sunt  destul  de
convingătoare.  Pentru  a  nu  prejudicia  introducerea  simbolului
„” în logica normelor, să mai formulăm o dată, în metalimbaj. 

(43) !p - !(p V q) p · q /p, p · ~q/q 

(57) !(p · q) - !((p . q) V (p · ~q)) 

(48) p º (p · q) V (p · ~q) 

(41) !(p . q) - !p 

(41) !(p · q) - !p p V q/p, p V ~q/q 

(58) !((p V q) · (p V ~q)) - !(p V q) 

(51) p º (p V q) · (p V ~q) 

(43) !p - !(p V q) 

(41) !(p · q) - !p p/q, q/p 

(59) !(p · q) - !q 



(53)–(55) p · q º  p · (p q) 

(60) !(p · (p q)) - !q 

3.2. După aceste ilustraţii,  putem emite o regulă simplă cu
privire la relaţia între logica propoziţională şi  logica normelor:
Orice limitare valabilă p  - q  a logicii propoziţionale, atribuie
inechivoc limitarea  !p - !q, logicii normelor. 

Această  regulă  nu reprezintă  o completare  a  ceea  ce  am
enunţat până acum cu privire la logica normelor, ci o consecinţă
(1) a admiterii radicalilor complecşi oarecare ai normelor, (2) a
introducerii lui !p - !(p V q) şi (3) a reducerii limitărilor oarecare
ale logicii  propoziţionale la  p -  p V  q.  Până acum, am vorbit
numai despre concluzii de reducere a valorii.  Ceea ce s-a spus
însă, este valabil şi pentru transformările prin echivalenţă. Dacă a
şi b sunt enunţuri logice echivalente, atunci se substituie în p - p
V q, cu ajutorul lui b º  b V (q · ~q), astfel încât obţinem a - b V
(q · ~q). 

3.3. Dacă !p - !(p V q) are valabilitate în logica normelor,
aşa  cum  am  arătat,  şi  (4)  şi  (7)  sunt  valabile  în  logica
deontologică. Din (4), rezultă că putem deriva numai după legea
simplificării, în primul rând, O (p · q)  Op şi apoi, Op  O (p
V q):

(4) O (p · q)  Op · Oq 

(61) O (p • q)  Op  p V q/p, p V ~q/q 

(62) O ((p V q) • (p V ~q))  O (p V q) 

(51) p º  (p V q) • (p V ~q) 

(63) Op  O (p V q) iar cu (7) este derivabil în primul rând, Op   O
(p V q): 

(46) p  p V q Op/p, Oq/q 



(64) Op  Op V Oq 

(7) Op V Oq  O (p V q) 

(63) Op  O (p V q), şi în continuare, O (p • q)  Op: 

(63) Op  O (p V q) p • q/p, p.~q/q 

(65) O (p • q)  O ((p • q) V (p • ~q)) 

(48) p º  (p • q) V (p • ~q) 

(61) O (p • q)  Op. 

3.4. În  Deontic  Logics15,  von  Wright  afirma  că  descrierile
simbolice ale paradoxului „bunului samaritean”, 

(66) ~Pp  ~ P (p • q) şi cel al „obligaţiei de angajament derivate” 
(67) ~ Pp  O (p q), 
sunt doar reformulări ale paradoxului lui Ross 

(63) Op  O (p V q), 

din punct de vedere al operatorilor deontologici, şi al modului în care
au  fost  consideraţi  aici,  în  mod  obişnuit  şi  conform
evenimentelor. 

3.4.1. (66) spune că atunci când cazul p este interzis (nu este
permis), este de asemenea, interzis (nepermis), cazul p şi încă un
caz.16 Atunci când este interzis ca cineva să meargă în călătorie la
Jericho,  este  de  asemenea  interzis,  să  meargă  acolo  şi  să
beneficieze de servicii medicale, şi deci, fără legătură cu aceasta,
aşa  cum procedează  Räuber  (se  vorbeşte  despre  paradoxul  lui
Räuber), sau un altul, bunul samaritean.17 Sigur, Räuber poate să

15 G.H. von Wright, Deontic Logics, American Philosophical Quarterly 4,
1967, p. 136–143 (p. 137).

16 G.H. von Wright, op. cit., p. 137.
17 Vezi în acest sens, Georges Kalinowski, La Logique des normes, Paris

1972, p. 95. 



nu-şi încheie incursiunea, să nu beneficieze de servicii medicale,
dar  el  trebuie  să  facă  cel  puţin  asta,  dacă  deja  a  făcut  un
sacrificiu. Pe de altă parte, ar trebui, atunci când cineva face o
incursiune, să fie ajutat de un terţ. Vom considera deci, că cel de-
al treilea duce la îndeplinire o dispoziţie, atunci când îl ajută pe
peregrin. (66) însă spune că ceea ce acesta îndeplineşte deja este
interzis  individual,  având  în  vedere  că  rezultă  nemijlocit  din
incursiune, faptul că este interzis. 

3.4.2.  Din  (67)  rezultă  că  în  cazul  în  care  cazul  p este
interzis, atunci se dispune ~p  V q. Dacă avem cazul  p interzis,
atunci  ar  fi  suficient  să  fie  îndeplinită  numai  dispoziţia  care
rezultă  în  consecinţă  din  interdicţia  ~Pp:  O  (p   q),  în  care
situaţia  (oarecare)  q,  este  îndeplinită.  Nerespectarea  unei
interdicţii  obligă  astfel,  la  acţiuni  oarecare,  şi  altele,  afectând
direct  dispoziţia  nerespectată.18 Apariţia  acestui  paradox  nu
depinde de modul în care interpreta Wright în Deontic Logic  O
(p  q)19,  şi  anume,  „dacă se  face  p,  acest  lucru ne obligă să
facem q” sau „faptul că are loc situaţia p ne obligă să ajungem la
situaţia q”. 

3.4.3. Conexiunea logică între (63), (66) şi (67) este acum,
următoarea: 

(63) Op  O (p V q) 

Op  O (~p  q) 

~P ~p  O (~p  q)

~P ~ ~ p  O (~ ~ p  q) ~p/p 

(67) ~Pp  O (p  q) 

~Pp  ~P ~ (p  q) 

18 Kalinowski, op. cit., p. 94. 
19 G. H. von Wright, Deontic Logic, p. 4 de acelaşi autor vezi şi: A Note

on Deontic Logic and Derived Obligation, Mind LXV, 1956, p. 507–509 (p. 508).



~Pp  ~P ~ (~p V q) 

~Pp  ~P (~~ p • ~ q) 

~Pp  ~P (p • ~q) 

(66) ~Pp  ~P (p • q) ~q/q 

Având în vedere că toate operaţiunile sunt inversabile, iar
substituirea lui ~p cu  p, duce întotdeauna la folosirea expresiei  
p º  ~ ~ p, (63), (66) şi (67) sunt echivalente din punct de vedere
logic. 

3.4.4. În  lucrarea  „Deontic  Logic:  An  Introduction”20,
autorii  Follesdal  şi  Hilpinen  dezvoltă  ideea  că,  prin  folosirea
operatorului-P, este posibilă formularea unui paradox: 

(68) Pp  P (p V q), 

foarte similar cu cel al lui Ross. 
„Conform (68), unei persoane îi este permis să fumeze sau

să  moară,  atunci  când  îi  este  permis  să  fumeze.  Acum
permisiunea de a fuma apare a fi  inofensivă,  însă consecinţele
faptului de a fuma sau de a muri fac ca decizia să pară imorală.”
21 Astfel, din (61) rezultă (68) 

(61) O (p • q)  Op 

O (~p • ~q)  O ~p ~p/p, ~q/q 

O ~ (p V q)  O ~ p 

~O ~p  O ~ (p V q) 

(68) Pp  P (p V q) 

20 Dagfinn Follesdal, şi  Risto Hilpinen, Deontic Logic, An Introduction
în:  Risto Hilpinen (ed.),  Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings,
Dordrecht 1971, p. 1–35 (p. 19). 

21 Follesdal şi Hilpinen, op. cit., p. 21.



Având în vedere faptul că această derivare este inversabilă,
aşa cum am arătat deja, O (p • q)  Op cu Op  O (p V q) sunt
echivalente din punct de vedere logic, lucru valabil, de asemenea,
pentru Pp  P (p V q). 

Caracterul paradoxal de tipul a-trebui-să-fie al lui (68), se
pierde prin interpretarea semanticii  propuse  în  acelaşi  context,
conform căreia, (68) spune că p V q este adevărat în orice lume
deontologic perfectă, atât timp cât  p este adevărat în orice lume
perfectă  din  punct  de  vedere  deontologic.  Pentru  a  elimina  şi
paradoxul lui Ross, conform acestor autori, este mai potrivit să se
vorbească despre urmări ale unor rezultate perfecte, decât despre
contexte perfecte din punct de vedere deontologic. 22 
4. Autori renumiţi au analizat de ce !p - !(p V q) şi Op  O (p V q)
sunt considerate paradoxuri, deşi se poate arăta că Op  O (p V q)
poate deriva din diferite sisteme consistente înrudite, din logica
deontologică. Având în vedere că propoziţiile-O descriu norme de
tipul  
!p sau  dimensiunea  unor  astfel  de  norme,  vom  analiza  în
continuare  
!p - !(p V q). 
4.1. Fie  K =  {!a,  !b,  …,  !n},  o  valoare  a  normelor.  Având în
vedere că „!” precedă fiecare normă şi în consecinţă, ~!a nu poate
să existe, K este consistent din punct de vedere logic, fapt pentru
care K nu poate să conţină în acelaşi timp !a şi ~!a. Dacă este
permisă conjuncţia normelor, atunci  !a •  ~!a  nu este derivabil.
Dacă  expresii  cum ar  fi  ~!a ar  trebui  să  fie  permise,  nu  este
necesar să decidem aici. 

Mai  departe,  fie  K consistent  din  punct  de  vedere
deontologic, atunci, din elementele lui K, nu ar fi derivabil niciun
enunţ de tipul !(a • ~a). Această condiţie este îndeplinită în cazul
în care conjuncţia a • b • ……. • n  este consistentă cu enunţurile
paralele ale normelor !a, !b, ..., !n,  şi astfel, putem spune că o
derivare din norme este permisă numai atunci când este posibilă
o derivare cu enunţurile paralele ale acesteia. Dintr-o conjuncţie

22 Ibidem.



consistentă a • b • …. • n, a • ~a însă, nu este derivabilă, şi astfel,
nici  !(a  •  ~a)  din  !a,  !b,  ….!n.  Dacă  acceptăm  conexiunea
conjunctivă  cu  normele,  atunci  nici  
!a • !~a nu este derivabilă. 

Beneficiarul  de  drept  al  acestor  norme  ar  fi  destinatarul
acestora şi ar sta în puterea sa să se comporte astfel încât  a • b.
…. • n să fie adevărat şi să facă ceea ce dispun toate normele !a, !
b,  ….  !n.  El  intenţionează  să  se  comporte  în  acest  fel,  să  nu
încalce nicio normă, însă pentru aceasta, el trebuie să cunoască
toate  normele.  În  cazul  în  care  nu cunoaşte  !a,  spre  exemplu,
există posibilitatea de a putea descrie comportamentul acestuia
exact prin ~a • b …. • n. Şi atunci !a se încalcă. 

Nu  este  necesar  să  facem  diferenţa  între  tipurile  de
încălcare şi anume, cele ce ilustrează o omitere, pentru cazul în
care !a dispune o acţiune şi cele care ilustrează o acţiune pentru
cazul în care !a dispune o omitere. 
4.2. Acum am vrea să analizăm până la ce punct cel căruia i se
adresează  normele  poate  fi  afectat  de  implicaţia  logică  a
normelor în orientarea acţiunilor sale,  atunci când normele nu-i
sunt cunoscute. Pentru aceasta, vom considera că el nu cunoaşte !
a, dar vom considera (1) că !p îi este cunoscut, iar  a şi p sunt
echivalente din punct de vedere logic, astfel încât şi !a şi !p sunt
logic  echivalente.  Să  spunem  că  se  orientează  spre  !p şi  nu
încalcă !p, astfel, nu încalcă nici !a. 

Dacă el nu cunoaşte (2) norma !a, însă cunoaşte norma pe
care !a o implică,  !(a V  q)  şi,  în  cazul  în  care !q şi  !~q sunt
elemente ale lui K, atunci el poate, în cazul în care demonstrează
comportamentul relevant de drept  q, însă nu şi comportamentul
relevant, de drept a, să considere suficientă norma derivată !(a V
q), şi să încalce totuşi !a. 

Dacă el nu cunoaşte (3) norma !a, însă cunoaşte  !(a V b),
unde !b este un element al lui K, atunci poate, când demonstrează
un comportament, să permită descrierea corectă a acestuia prin
~a • b, unde !(a V b) şi !b sunt suficiente şi totuşi încalcă !a.
Dacă el nu cunoaşte (4) nici !a nici !b, însă cunoaşte norma care



derivă din !a, şi anume, !(a  ~b), atunci poate, când demonstrează un
comportament, să permită descrierea corectă a acestuia prin ~ a · ~ b,
unde !(a  ~b) este suficient, şi totuşi, se încalcă atât !a cât şi !b. 

4.3. În cazurile  (2),  (3)  şi  (4),  se  ştie  cu siguranţă  că  o
normă din cadrul codexului este încălcată, dacă o normă derivată este
încălcată,  dar  din  situaţia  în  care  nicio  normă  derivată  nu  este
încălcată,  nu  rezultă  că  nicio  normă  a  codexului  nu este  încălcată.
Însă, atunci când concluzii limitate din punct de vedere al valorii duc
la concluzii prin norme, care nu mai sunt suficiente pentru orientarea
corectă a comportamentului, atunci ce anume garantează acestea şi ce
interes  poate  exista  în  menţinerea  lor?  Acestea  dau  naştere  unor
norme derivate faţă de care nu se poate contraveni, din motive logice,
dacă  faţă  de  premise  nu  se  poate  contraveni.  Exact  spre  aceste
rezultate au aspirat autori notabili ai logicii  deontologice, cum ar fi
Hintikka. „În logica deontologică … deseori suntem interesaţi să ştim
dacă a face g, rezultă logic din a face f, împreună cu cerinţa ca toate
obligaţiile să fie efectiv îndeplinite.”23 

Pe  baza  definiţiei  (3),  respectiv  (44),  se  deschide
perspectiva  unei  logici  deontologice  pentru  care  este  suficient
criteriul lui Hintikka, o logică anticipată a normelor, pentru care
este  suficient  criteriul  corespunzător  formulat  mai  sus.  Dacă
enunţurile deontologice se interpretează altfel decât ca enunţuri
descriptive  despre  enunţuri  prescriptive,  şi  anume,  ca  enunţuri
prescriptive,  atunci  logica  acestor  enunţuri  este  o  logică  a
normelor în sensul terminologiei folosite în această lucrare. 

Dacă însă, acesta reprezintă criteriul unei concluzii valabile
a  logicii  normelor,  atunci  construcţia  acesteia  este  banală.
Fiecărei concluzii valabile a unei propoziţii descriptive a, dintr-o
propoziţie  descriptivă  b,  îi  corespunde  atunci,  o  concluzie
valabilă  a  unei  norme  !a dintr-o  normă  !b,  şi  atunci,
derivabilitatea enunţurilor paralele este o condiţie necesară şi
suficientă a derivabilităţii normelor. 

23 K. Hintikka, J. Jaakko, Quantifiers in Deontic Logic, Helsingfors, 1957,
p. 15, 16.



Inclusiv aşa-numitele  propoziţii  mixte,  cum ar fi  p  !q,
care reprezintă rezultatul unei conexiuni între cel puţin un enunţ
şi  cel  puţin o normă,  ce nu prezintă  probleme,  atunci  rolul  în
derivabilitate  se  autodefineşte  după enunţurile  sale  paralele,  în
acest caz, p  q. De la o formulă valabilă a logicii propoziţionale
nu se pleacă acum numai prin substituirea unor formule aleatorii
atomare  sau  moleculare  ale  logicii  propoziţionale,  ci  şi  prin
substituirea  formulelor  corespunzătoare  de  logică  a  normelor,
cum ar  fi  !p,  !  (p  V  q),  formulă  valabilă  a  logicii  normelor.
Acelaşi  lucru  este  valabil  şi  în  cadrul  logicii  normelor  pentru
substituirea  formulelor  de  logică  a  normelor.  ca  şi  în  logica
propoziţională, trebuie să fim atenţi numai la faptul ca pentru o
anumită formulă, care apare sub mai multe forme, în toate locurile
să se substituie aceeaşi formulă. Lăsând la o parte faptul că !p • !q
şi !(p • q), nu se pot distinge pe baza enunţurilor lor paralele, în
ceea ce priveşte,  însă,  rolul  lor  în derivabilitate,  sunt  decisive,
joacă acelaşi rol şi de aceea sunt echivalente din punct de vedere
logic. Acelaşi lucru este valabil pentru divizarea şi gruparea lui
„!” cu toate celelalte conexiuni. Astfel, spre exemplu, ~!p şi !~p
sunt echivalente. 

Aceleaşi  afirmaţii  sunt  valabile  fără  limitări,  şi  pentru
logica cuantorilor  sau cea a predicatelor.  Astfel,  !(x)  Px şi  !Px
trebuie să fie echivalente din punct de vedere logic, întrucât au
acelaşi  enunţ  paralel  (x)  Px.  Conform acestor  considerente,  se
conturează  o  logică  a  normelor  şi,  în  acelaşi  fel,  o  logică
deontologică  în  care  posibilele  probleme  date  de  logica
propoziţională-A din punct de vedere al enunţurilor paralele, sunt
rezolvabile.  Dubislav  şi  Jorgensen  şi-au  găsit  târziu
recunoaşterea.  De  aceea,  este  de  înţeles  de  ce  rămâne  loc  de
interpretare din punct de vedere teoretic al dimensiunii, cu privire
la sistemele logicii deontologice. 
4.4.  În  considerarea  unei  logici  a  normelor,  pentru  care  este
suficientă  garantarea  doar  a  condiţiilor  (B1),  şi  în  care,  din
motive logice, nu se poate contraveni normelor derivate, dacă nu
se  poate  contraveni  premiselor,  şi  Alf  Ross  s-ar  putea  simţi



recunoscut.  Ne  rămâne paradoxul  său.  Numai  în  cazul  în  care
logica  normelor  garantează  caracteristicile  suplimentare  ale
concluziilor, ea poate să realizeze ceva ce nu se realizează deja
prin  folosirea  enunţurilor  logice  şi  a  cuantorilor  logici  pentru
propoziţiile paralele. 

Cealaltă extremă, ar fi o logică a normelor pentru care este
suficientă garantarea şi a condiţiilor (B2), în care nu s-ar putea
contraveni  premiselor regulilor  care duc la  concluziile admise,
dacă nu se poate contraveni normelor derivate. Astfel, concluziile
sunt  suficiente  în  orientarea  către  un  comportament  adecvat,
conform  normelor.  Acestea  pot  reprezenta  numai  rezultatul
transformărilor echivalenţei (vezi mai sus, 4.2.). 

Condiţia (B2) se poate atenua, întrucât aceasta nu mai cere
nimic,  iar  norma  derivată  nu  ar  trebui  să  îi  informeze  pe  cei
cărora li se adresează,  în ce condiţii trebuie să demonstreze un
anumit  comportament,  ci  ar  trebui  să  informeze  doar  încă  o
anumită persoană căreia norma i se adresează, că  la un anumit
moment, într-un anumit loc trebuie să se raporteze la o anumită
normă derivată şi să aibă un anumit comportament (B2’). Dacă
(B2’)  ar  admite  concluzii  care  reduc  valoarea,  atunci  acele
concluzii ar fi suficiente ca puncte de sprijin în orientarea către
un  comportament  adecvat  de  respectare  a  normelor,  pentru
adresanţi. 
4.4.1. Atât  timp  cât  se  folosesc  pentru  formularea  normelor
numai formulări de enunţuri de tipul p şi !q, numai o concluzie a
unei norme a logicii îndeplineşte condiţia (B2’): opusul în logica
normelor  al  modus  ponendo  ponens din  logica  propoziţională.
Dacă  o  normă  impune  sub  o  anumită  condiţie  un  anumit
comportament  şi  condiţia  este  expusă,  rezultă  din  norma
condiţionată şi  din afirmaţia adevărată pentru care este expusă
condiţia,  norma  necondiţionată  pentru  care  se  arată
comportamentul.  Dacă  se  admite  implicaţia  materială  a  logicii
propoziţionale  şi  în  formularea  normelor  condiţionale,  atunci
schemei de concluzii din logica propoziţională p • (p  q) ├ q, îi
corespunde conform logicii normelor,



(69) p • (p !q) ├ !q. 

Luând ca model modul de scriere al lui Wright O (q/p): „se
dispune îndeplinirea lui  q,  atunci  când este  cazul  p” în  logica
deontologică  diadică,  se  poate  opta  şi  pentru  formularea  !q/p
pentru o normă condiţională. Atunci, schema concluziilor arată în
felul următor: p • !q/p ├ !q. Dacă nu optăm pentru acest mod de
scriere,  ci  pentru  implicaţia  materială  obişnuită,  atunci  este
suficientă  prezenţa  lui  „!”  în  consecinţă,  pentru  a  semnala
limitarea  operaţiunilor  logice  admise.  Dacă  şi  propoziţiile
condiţionale ar putea fi admise în logica normelor, un analog în
logica  normelor  al  condiţionării  p º├  q  p ar  duce  la
nerespectarea  condiţiei  (B2’).  Din  schema  concluziilor  de
limitare  a valorii  din logica propoziţională,  se  poate  prelua de
fapt, numai modus ponendo ponens din logica normelor, întrucât
nu limitează în nici un fel expresia necondiţionată !q.  Formarea
de echivalenţe, precum şi ordinul !q,  la fel ca şi condiţia sa  p,
sunt permise fără limitări. 
4.4.2. În formularea normelor generale se vor cita mijloacele de
exprimare  ale  logicii  predicative,  astfel,  apărând  lângă  opusul
modului  ponens  în  logica  normelor  şi  opusul  specificaţiilor
universale în logica normelor, în cadrul dispoziţiei. 

Predicatul Ax ar exprima faptul că x se comportă în modul
A. Astfel, propoziţia enunţiativă  Aa afirmă că  a se comportă în
modul A, iar propoziţia enunţiativă (x) Ax, afirmă că toţi indivizii
din domeniul de valori al variabilei x, se comportă în modul A. În
mod corespunzător, norma !Aa dispune comportamentul de tip A,
iar norma (x)!Ax dispune ca toţi indivizii din domeniul de valori
al lui x, să se comporte în modul A. 

Inclusiv dacă ar sta în puterea lui  a să se comporte astfel
încât enunţul paralel Aa să fie adevărat, va fi destul de dificil să
stea în puterea sa să se preocupe ca (x)  Ax să fie adevărat. Însă
(x)! Ax nu cere ca fiecare adresant în parte să se preocupe ca toţi
indivizii  să se comporte în modul  A sau ca toţi  indivizii  să se
ocupe ca toată lumea să se comporte aşa. De aceea, din punct de
vedere al orientării acţiunilor lui a, nu este direct relevant faptul



că şi b, c … n ar trebui să se comporte în modul A. Prin derivarea 

(70) (x)! Ax ├ !Aa, 

nu  se  pierde  nicio  informaţie  necesară  şi  atunci,  în  configuraţia
indicaţiei  necondiţionate  formulate  pentru  !Ax nu  se  limitează
nimic. Deşi deducţia este reductivă de valoare, poate fi admisă
astfel. 

O  indicaţie  cu  privire  la  a,  sau  la  toate,  pentru  care  se
realizează descrierea situaţiei cu (x) Ax, se poate exprima printr-
un predicat compus din două elemente !Tx, y: „x să îndeplinească
starea y!”,  unde descrierea stării  y se  poate  înlocui  cu (x)  Ax.
Indicaţia cu privire la  a ar suna în acest caz: !T (a, (x) Ax) iar
indicaţia  cu  privire  la  toate:  
(y) !T (y, (x) Ax). 

Specificaţia  universală  nu  ar  trebui  limitată  la  variabila
aferentă adresanţilor, ci la variabile aferente altor persoane cu care
aceştia ar trebui să interacţioneze într-o situaţie dată, în legătură cu
lucruri cu care aceştia ar trebui să facă ceva, la un anumit moment
şi într-un anume loc, în legătură cu o anumită acţiune  dispusă şi
care este posibilă. 

4.4.3. Dacă vom considera atât analoga logicii normelor din
punct  de  vedere  al  modus  ponens,  precum  şi  specificaţia
universală a unui mod derivat de a conclude, atunci obţinem prin:

(71) Aa • (x) (Ax  !Bx) ├ !Ba, 

o formalizare a aşa-numitului  silogism al practicii de drept în logica
normelor. Fapt pentru care, este suficientă o logică a normelor
pentru  care  este  de  ajuns  condiţia  (B2`),  care  ar  simboliza
conţinutul codului civil, spre exemplu, şi prin folosirea căreia s-ar
putea  efectua  operaţiunile  logice  necesare.  Astfel,  apare  o  altă
serie de probleme legată de exprimarea „drept  subiectiv”,  care
permite orice rezolvare fără a încălca condiţia (B2`). Pe de altă
parte, sunt organizate într-o manieră acurată.24 

24 Herbert Keuth, Despre logica normelor, Berlin, 1972; o sinteză se poate
regăsi în lucrarea: Despre anumite particularităţi ale logicii normelor de drept, în:



5. Introducerea unei astfel de logici a normelor trebuie să se
condenseze în logica deontologică, întrucât definiţiile (3) şi (44)
de la O (-) iau în considerare derivabilitatea în logica normelor. 

5.1. Să folosim, mai întâi, potenţialele legi ale distribuţiei, 
(4)–(7). Să folosim definiţia (3) de la O (-) şi să interpretăm xV
(-) prin x ├ !(-), astfel, nu numai (5) şi (6), dar şi (4) şi (7) sunt
lipsite de valabilitate şi atunci, având în vedere că !(a · b) ├ !a şi
!a ├ !(a V b) nu sunt suficiente pentru condiţia (B2`), (33) şi (35) nu
mai sunt valabile. Să folosim definiţia (44), şi atunci, tot la fel, este
valabil  (6)  dacă este valabil (34) şi  atunci,  !a,  !b ├ !(a ·  b) nu
încalcă condiţia (B2`). 

5.2. Introducerea  predicatelor  şi  a  cuantorilor  în  logica
normelor, aduce şi în logica deontologică mai multe  posibilităţi
de exprimare. Cu privire la norma !Ba, O(Ba) enunţă cu privire la
(x) !Bx propoziţia deontologică O((x)Bx). Concluziei (x) !Bx ├ !
Ba din logica normelor, îi corespunde Teorema 

(72) O ((x) Bx)  O (Ba), 

din logica deontologică. 
5.3. Introducerea normelor condiţionale, cum ar fi p  !q şi

(x) (Px  !Qx) impune o modificare a definiţiei (3),  respectiv
(42).  În  acestea,  semnul  q ar  putea  reprezenta  semnul  pentru
radicalul lui !q precum şi semnul pentru enunţul paralel al normei
!q, deoarece nu sunt posibile substituiri cu enunţuri descriptive în
domeniul (-). Având în vedere că am permis conexiuni complexe
oarecare  în  substituirea  lui  (-)  în  O  (-),  precum şi  convertirea
acestora  conform legilor  logicii  propoziţionale,  nu  mai  putem
deosebi dacă O (~p V q) se referă la o normă !(~p V q) sau la o
normă p  !q. 

Teoria  dreptului,  revista  pentru  logică,  metode  de  predare,  cibernetică  şi
sociologia dreptului, 3, 1972, p. 225–235. 

Paradoxurile  logicii  deontologice necesită  să  se  revină  asupra  unor
anumite aspecte, din cauza unor simple greşeli de traducere. Vezi în acest sens,
lucrarea mea Comentarii cu privire la lucrarea Doctorului Vetter, „Deontic Logic
Without Deontic Operaters”, în Theory and Decision, 3, 1973, p. 298–310. 



Cea mai simplă modificare posibilă a lui (3), respectiv (42),
are  loc  nu  numai  pentru  înlocuirea  lui  (-)  în  O (-)  şi  nu  mai
înlocuieşte un semn corespunzător radicalului unei norme, ci un
semn pentru norma în sine. În locul lui (3), avem atunci:

(73) O (!-)º (Ex) (Nx • x V (!-)), 

iar în locul lui (42): 

(74) Oi (!-)º ki ├ (!-). 

Nu mai este nevoie să interpretăm încă o dată aceste enunţuri altfel
decât  (3)  respectiv  (42).  Semnul  „!”  poate  fi  folosit  exclusiv
pentru a elimina, în cazul dat, partea prescriptivă a enunţului de
substituit în descriptiv. 

La (74),  mai  apare  o interpretare:  „După  i  (de  exemplu,
conform  codului  civil)  se  dispune  să  ne  comportăm conform
dispoziţiei (!-) şi atunci este suficient în cazul în care codificarea
lui  i implică  norma  
(!-)”. În locul lui (72), avem atunci: 

(75) O ((x) !Bx)  O (!Ba). 

Pentru a permite  folosirea şi  în  logica deontologică a  următoarelor
teoreme: 

(76) O (p !q) • p  q şi 

(77) O ((x) (Ax  !Bx)) • Aa  O (!Ba), mai trebuie modificată încă o
dată definiţia (74), în: 

(78) Oi (!-)º ki, lj ├ (!-) 

: după i se dispune să ne comportăm aşa cum descrie (!-), în cazul în
care codificarea lui i şi lista j cu enunţuri adevărate, implică împreună
(!-). Corespunzător, se poate modifica (73).



Ota Weinberger 

NOŢIUNEA DE SANCŢIUNE ŞI ROLUL ACESTEIA
ÎN LOGICA NORMELOR ŞI TEORIA

DREPTULUI

1. Conceptul de sancţiune şi impactul pragmatic asupra
normelor sociale

Diferenţa  dintre  limbajul  prescriptiv  şi  cel  descriptiv
reprezintă astăzi un bun comun al semioticii şi al logicii. Încă nu
este clar dacă modul de diferenţiere semantic şi – foarte diferit –
cel pragmatic, face necesară o anumită diferenţiere în propoziţie
pentru domeniul prescriptiv. 

Încă nu am devenit, cred eu, suficient de conştienţi referitor
la tipul de reorganizare radicală a viziunii gândirii şi locul pe care
îl  ocupă  operaţiunile  logice:  până  acum,  prin  gândire  logică,
înţelegeam cunoştinţele şi  numai cunoştinţele care operează cu
imagini  ale  gândirii  (în  sensul  obiectiv,  nu  cel  psihologic),
respectiv,  transformarea  enunţurilor  verbale,  exprimate  prin
gândire, numai în scopul cunoştinţelor, astfel că gândirea logică
apare  ca  un  mecanism  cu  mai  multe  direcţii.  Acesta  conţine
diferite  imagini  ale  gândirii  de  natură  gnostică  şi  semantică:
cognitive  şi  non-cognitive,  în  special  normative  şi  structuri
ştiinţifice şi teleologice ale gândirii. 

Din punctul de vedere al filosofilor, această nouă viziune în
care apare gândirea logică nu este numai acceptabilă, ci şi este
subînţeleasă şi  exprimă situaţia oamenilor în lume – am putea
spune:  caracterul  nostru  ca  fiinţă  umană.  Omul  recunoaşte  şi
gestionează, îşi stabileşte ţeluri, evaluează. Omul este în primul
rând o fiinţă practică; recunoaşterea, chiar şi simpla recunoaştere,
recunoaşterea obiectivă şi fără aşteptări reprezintă geneza sa şi
rolul în înţelegerea din conceptul antropologic al primatelor, cu



privire la practică. Din această perspectivă antropologică, rezultă
comprehensibil, aproape de la sine înţeles, că 
imaginea  gândirii  la  care  se  referă  acţiunea  este  inclusă  în

câmpul de observare lângă cel pur cognitiv;
operarea logică gnostică-semantică presupune diferenţe şi
teoria gândirii logice face legătura între cunoştinţe şi imaginile

gândirii  de  natură  practică  (norme,  valori,  ţeluri  etc.)  şi  analizează
rolul  enunţurilor  cognitive  şi  practice  în  structurile  raţionale  ale
deciziei. 

Dacă şi deosebirea semantică-gnostică între categoriile de
enunţuri  –  în  special  diferenţa  între  propoziţii  ale  limbajului
prescriptiv şi ale celui descriptiv – ar fi recunoscută, însă suntem
încă  departe,  am permite  ca  această  concepţie  să  pătrundă  în
întreaga învăţare a logicii şi metodologia ştiinţifică. Îmi rezultă,
ca şi consecinţă imediată a acestei concepţii, că ar trebui să se
dezvolte  o  învăţare  mixtă  între  structura  conceptului  şi  cea  a
enunţului, care să conţină elemente prescriptive şi descriptive. 

O teorie a construirii conceptelor şi o definiţie a învăţării
diferenţiate  în  funcţie  de  gnostic  şi  semantic  reprezintă  o
necesitate absolută pentru situaţia de astăzi a ştiinţei şi astfel, o
clarificare pentru această întrebare logică şi pentru problema încă
deschisă cu privire la metodologia conceptelor mixte din punct de
vedere  semantic,  s-ar  referi  la  conceperea  unei  teorii
satisfăcătoare a valorii enunţului pentru conceptele fundamentale
din  logica  normelor,  pentru  aşa-numitele  concepte  de  drept  şi
probleme similare ale filosofiei practice. 

Aş vrea să enunţ aici o cerinţă metodologică, ca şi gând de
inspiraţie  pentru toate  acele  consideraţii  şi  de  asemenea,  ca  şi
scop  al  analizelor  ştiinţelor  sociale  şi  al  domeniului  filosofiei
practice: ar trebui să se aspire către izolarea clară a elementelor
diferite  din punct  de vedere semantic  – fie  că sunt  propoziţii,
părţi  de  propoziţie,  concepte  sau  atribute  ale  unui  concept.
Analiza  filosofică,  de  teorie  a  structurii  şi  cea  metodologică
trebuie să descopere aceste deosebiri cu caracter semantic, nu să
le  mascheze  sau  să  le  scape  din  vedere,  nici  atunci  când  ar



deveni posibil să măture anumite probleme de pe un segment din
drumurile lumii. 

Conceptul  de  sancţiune  este  evident  un  concept,  în
constituţia  căruia  sunt  cuprinse  elemente  descriptive  şi
normative.  Punctul  meu  de  vedere  şi  consideraţiile  mele  cu
privire la sancţiune pot fi înţelese numai dacă obiectivul analitic
este perceput ca fiind principala mea preocupare. 

Având în vedere că intenţionez să consider rolul sancţiunii
din  două  perspective,  cea  a  logicii  normelor  şi  cea  a  teoriei
juridice, va fi necesar ca, pe lângă câteva observaţii generale cu
privire la conceptul de sancţiune şi funcţia acesteia în pragmatica
normelor,  să  enunţăm diferitele  situaţii  problematice  în  logica
normelor, pentru a explica de ce teoriile cu privire la sancţiune,
din logica normelor, au cu totul alt înţeles decât cel din teoria de
drept a sancţiunii. 

Termenul „sancţiune” este de cele mai multe ori înţeles ca
şi  „consecinţă negativă” sau „urmare normativă a nerespectării
unei  obligaţii”.  Mai sunt  însă şi  alte moduri de întrebuinţare a
sensului  acestui  cuvânt.  Kelsen,  spre  exemplu,  dezvoltă  un alt
concept  de  sancţiune,  care,  pe  lângă  urmarea  normativă,
presupune  şi  o  recompensă.1 Nu  vom  urmări  acest  mod  de
folosire  a  limbajului,  pe  care  nici  măcar  Kelsen  însuşi  nu  îl
urmează. Se poate observa o lipsă de claritate din punct de vedere
conceptual,  în  multe  părţi  ale  teoriilor  care  lucrează  cu  acest
concept  de  sancţiune,  în  definirea  gnoseologico-semantică  a
atributelor  conceptului,  spre  exemplu,  în  întrebarea  dacă
sancţiunea  este  ceva  ce  intervine  în  urma  nerespectării  unei

1 H. Kelsen, Simpla învăţare a dreptului, Viena 19602, p. 26: „Principiul
unui anumit comportament uman ce reacţionează la o amendă sau la o pedeapsă,
este  principiul  vinovăţiei.  Amenda  şi  pedeapsa  pot  fi  cuprinse  în  conţinutul
conceptului de sancţiune. Deşi, în mod normal, numai pedeapsa este consecinţa
unui anumit comportament necorespunzător – privarea de anumite bunuri cum ar
fi viaţa, sănătatea, libertatea, onoarea, valori ştiinţifice –, şi nu recompensa.”

2 O. Weinberger, Logica dreptului, Viena – New York, 1970, p. 194, 239 şi
următoarele.



obligaţii, sau ceva ce ar trebui să intervină datorită nerespectării
unei obligaţii. 

Consideraţiile  cu  privire  la  sancţiune  au  ca  premisă
contextul  pragmatic  în  care  apar  normele.  Norma  are  funcţia
pragmatică  primară  de  ghidare  şi  reglementare  a
comportamentului. În secundar, aceasta are rolul unui sistem de
măsurare a valorilor stabilit în cadrul sistemului de norme.2 

Normele apar ca principii şi directive ale eticii personale,
aşa-numitele norme autonome, sau ca sisteme de norme sociale,
spre exemplu, ca norme ale uzanţei, ale statului de drept, norme
religioase, de drepturile omului etc. Inclusiv aşa-numitele norme
autonome  sunt  de  caracter  social,  atât  din  punct  de  vedere  a
modului în care s-au format, cât şi a orientării conţinutului lor. 

În  sine,  normele  au  cu  siguranţă  un  rol  de  motivare,
reprezintă reglementatori de comportament, şi de aceea au – chiar
dacă nu este simplu de definit – o funcţie în procesul complex de
determinare  a  comportamentului  uman.  Acolo  unde  normele
sociale se întâlnesc cu observaţiile noastre, apare întrebarea de ce
să respectăm fiecare dintre aceste norme. Unii autori consideră că
numai  reacţia  societăţii  cu  privire  la  îndeplinirea  sau
neîndeplinirea  –  am  putea  spune:  vinovăţia,  recompensa  şi
pedeapsa – reprezintă motivarea cu privire la norme. Eu cred că
aceşti  motivatori  nu  sunt  singurii  care  ne  condiţionează
comportamentul.  Imitaţia,  obişnuinţa,  necesitatea  şi  dorinţa
comună a oamenilor de a „juca împreună”, sunt mai motivante
decât  vinovăţia.  De  multe  ori,  normele  sunt  eficiente  şi  fără
sancţionare. 

Motivatorii  secundari  –  pedeapsa,  executarea  acesteia,  şi
recompensa  –  există  desigur,  ca  puteri  ale  societăţii  şi  îşi  au
propria funcţie socială. Este o stare de fapt că fiecare societate se
comportă conform unor norme de drept sau norme adverse,  iar
reacţia  negativă la  nerespectarea normelor  este  de multe  ori  o
consecinţă pe care subiectul obligat ar vrea să o omită, în timp ce
pentru  respectarea  obligaţiei  s-ar  dori  obţinerea  urmărilor  în
avans. 



Putem deosebi două tipuri de bază de reacţii la respectarea
sau nerespectarea normelor: 
Respectarea  urmărilor  drepturilor  sau  privării  de  drepturi  în

mod organizat, conform definiţiei stabilite în prealabil prin normativă
şi

Respectarea urmărilor drepturilor sau privării de drepturi care
nu sunt prevăzute sau stabilite în mod formal. 

Din punct  de vedere sociologic,  ambele sunt  importante:
viaţa  socială  şi  activitatea  sistemelor  de  norme  în  cadrul
societăţii,  pot  fi  înţelese  dacă  ambele  tipuri  de  urmări  ale
comportamentului uman, sunt evidente. 
Pentru a analiza teoria sancţiunii,  este extrem de important să

decidem urmarea încălcării. 
Când însă, scopul teoriilor sancţiunii din punct de vedere juridic

şi din punct de vedere al logicii normelor sunt foarte diferite şi prin
aceste teorii trebuie să se rezolve cu totul alte probleme, atunci analiza
generală  a  conceptului  de  sancţiune,  îşi  dezvăluie  structura  sa
semantică foarte complexă ce reprezintă baza analizei critice a teoriei
sancţiunilor pentru ambele ordine. 

Se încearcă definirea conceptului de sancţiune prin afirmaţia că
sancţiunea ar fi  ceva neplăcut,  mai exact: o măsură luată împotriva
unui subiect, care este pentru acesta neplăcută, nedorită iar subiectul,
în intenţia de a evita această măsură, este motivat să evite comporta-
mentul  care  duce  la  aplicarea  măsurii  respective  şi  care  reprezintă
condiţia  sancţiunii.  Aceasta  este  de  fapt  o  cale  care  nu  duce  la  o
definire  adecvată  a  conceptului  de  sancţiune:  a  fi  ceva  dorit  sau
nedorit  reprezintă  o  descriere  relativă  în  funcţie  de  valorile
subiectului,  ceea  ce,  din  nou,  depinde  de  situaţia  în  care  se  află
subiectul respectiv. Ceea ce se consideră a fi nedorit îşi poate schimba
caracterul. În consecinţă, nu se poate stabili clar că ceva este sau nu
este o sancţiune, dacă ne limităm numai la faptul că este ceva nedorit,
deci sancţiunea nu poate fi caracterizată numai prin acest criteriu. Cu
siguranţă, nu este nici cazul ca ceva să reprezinte o sancţiune pentru
subiectul  obligat,  doar  dacă  este  o  acţiune  sau  o  măsură  nedorită.



Obligaţia  de a plăti  impozitele reprezintă o măsură nedorită pentru
majoritatea contribuabililor; însă, cu siguranţă faptul că acestora li se
reţin impozite, nu reprezintă o pedeapsă pentru munca lor sau pentru
acţiunile întreprinse de către aceştia pentru a câştiga bani. 

Nu este posibil să definim conceptul de sancţiune prin simpla
observare  a  descrierii  stărilor  de  fapt.  Conceptul  de  sancţiune  este
cazul  tipic  de combinaţie  semantică într-un concept,  care  constă  în
componente  normative  şi  descriptive.  Am  putea  de  asemenea,  să
spunem:  conceptul  de  sancţiune  este  un  concept  normativ,  dacă
desemnăm ca fiind normative acele concepte care nu pot fi definite
fără referire la sistemele de norme. 

Cum anume este normativă o sancţiune? 
1. Sancţiunea se referă la un sistem de norme. Aceleaşi procese

pot apărea ca sancţiuni din punct de vedere al unui sistem de norme, în
timp ce raportat  la un alt  sistem acestea sunt  delicte,  sau procesele
respective  pot  fi  considerate pur descriptive, fără a avea o calitate
normativă. 

2. Ceva poate reprezenta o sancţiune, numai atunci când este
condiţionată de nerespectarea unei norme (a unei obligaţii),  şi deci,
dacă  este  o  consecinţă  a  neconformităţii  (în  general:  consecinţă  a
nerespectării unei îndatoriri). 

3. Sancţiunea este o consecinţă ce se impune,  condiţionată de
încălcarea  unei  obligaţii;  sancţiunea  reglementată  este  legiferată
printr-o normă a unui sistem. Câtă vreme sancţiunea este şi o stare de
fapt, ea reprezintă realizarea îndatoririi respective (sancţiune necesară
şi îndeplinită). 

Elementele  descriptive  care  aparţin  conceptului  de  sancţiune
sunt:  datele  cu  privire  la  persoana  împotriva  căreia  se  îndreaptă
sancţiunea, eventual cu privire la persoana sau organul care hotărăşte

şi execută sancţiunea, şi descrierea conţinutului măsurii de sancţionare. 
Am putea defini aproximativ conceptul de sancţiune şi în maniera

următoare: 
S reprezintă o sancţiune împotriva unei persoane P1, dacă nu a

fost  respectată  obligaţia  V  prin  persoana  P2,  conform  ordinului
normativ O şi atunci, dacă S reprezintă o măsură, care se va aplica în



conformitate cu ordinul normativ O împotriva persoanei P1, dacă P2
nu a respectat ordinul normativ O „Trebuie să se aplice non-V”. (P1 şi
P2 sunt de cele mai multe ori, una şi aceeaşi persoană). 

Conceptul de sancţiune trebuie să fie înţeles cel puţin ca referitor la
ordinul normativ şi la încălcarea normei sau nerespectarea obligaţiei.

2. Teoriile sancţiunii în logica normelor

Teoriile sancţiunii din logica normelor sunt teorii de reducere;
acestea  vor  să  ducă  o  logică  a  enunţurilor  prescriptive  în  limbajul
descriptiv,  în  care  să  transforme  enunţuri  normative  în  anumite
enunţuri din limbajul descriptiv şi cu acestea să realizeze traduceri ale
operaţiunilor  deductive  după  regulile  logicii  limbajului  descriptiv,
adică fără o logică specifică a normelor. 

Herbert  Gaylord  Bohnert3 este  considerat  părintele  teoriei
sancţiunii  în  propoziţia  normativă.  Doctrina  dezvoltată  în  1945  de
către  acesta,  a  luat  naştere  din  următoarea  situaţie  problematică:
Jorgensen formulase dilema care-i purta numele4, care pornind de la
natura neexprimată a imperativelor (propoziţie normativă), recunoştea
interferenţa normativă ca fiind evidentă,  însă refuza acest  lucru,  ca
fiind imposibil, din cauza definiţiei din perspectiva funcţiei de adevăr
a conceptului de interferenţă. În aceeaşi lucrare, Jorgensen venea cu o
soluţie  surogat  pentru  deducţia  din  logica  normelor,  şi  anume,  o
disociere a imperativului în imperativ şi indicativ (pur descriptiv), iar
inferenţa normativă este considerată de către acesta, o operaţiune ce
ţine doar de componenta indicativă. 

În  teoria  limbajului,  exista  o  tendinţă  marcantă  de  a  proceda
analizând  comportamentul,  determinând  semnificaţia  expresiilor
lingvistice  prin  comportamentul  vorbitorului,  corelat  cu  folosirea

3 H.G. Bohnert, The Semiotic Status of Commands, în: Filosofia ştiinţei,
Vol. 12, 1945/1, p. 302–315, compară cu: O. Weinberger, Problematica propoziţiei
modale în  logica modernă,  Rozpravy CSAV, 1958,  p.  108–111,  republicată  în:
ibidem,  Studii  cu  privire  la  logica  normelor  şi  informatica  dreptului,  Berlin
(urmează să apară în curând). 

4 J. Jorgensen, Imperatives and Logic, în: Cunoaştere, vol. 7, 1937–38, p. 288–
296; O. Weinberger, Problematica propoziţiei modale în logica modernă, p. 43–50.



acestora.  În  acest  scop,  se  manifestă  funcţia  pragmatică  diferită  a
expresiilor verbale. Pornind de la această perspectivă, nu trebuie uitat
că propoziţiile care, în funcţie de forma lor lingvistică, aparţin unei
anumite categorii de sens sunt folosite, de multe ori, cu alt rol; spre
exemplu,  întrebări  cu rol  de dispoziţie  („Nu ai  vrea  să  încetezi  cu
fluieratul?”).  În  afară  de  aceasta,  apare  problema  nerezolvată  a
inferenţei normelor logice, chiar dacă – sau poate, mai bine, deoarece
– consecinţa dilemei lui Jorgensen, şi anume, că ex definitione, nu pot
exista  urmări  conform logicii  normelor,  nu a fost  luată în serios  şi
aceste dificultăţi au fost neglijate. 

Teoria lui Bohnert ar trebui să aibă concomitent următoarele trei
efecte,  plecând de la baza comportamentală:  1.  O teorie  a formării
imperativelor ca şi categorie de exprimare; 2. O explicaţie a funcţiei
pragmatice a imperativelor;  3.  O doctrină reducţionistă  a  urmărilor
normelor logice, bazate pe deducţie veritabilă, în timp ce derivarea în
limbajul  descriptiv  ar  fi  în  aşa  fel  încât  să  nu existe  niciun fel  de
dificultate conceptuală de tipul dilemei lui Jorgensen; teza inaccep-
tabilă a lui Jorgensen, conform căreia concluzionarea se raportează la
componenta indicativă a imperativelor, trebuie respinsă. 

Bohnert  analizează  funcţia  de  motivare  a  enunţurilor  şi
descoperă că enunţurile,  la fel ca şi imperativele, pot avea efect de
motivare. Acest lucru este prea puţin discutabil; întrebarea este însă,
dacă acesta este un motiv de a pune sub semnul întrebării diferenţa de
sens categorială între descriere şi prescriere. Teoria lui Bohnert tinde
numai  să  accepte  numai  un  singur tip  fundamental  de  efect  de
motivare: informaţiile cu privire la situaţie. Acesta spune: „Organis-
mele vii sunt motivate în ultimă instanţă prin situaţii, iar situaţiile sunt
descrise  prin  enunţuri  afirmative”.  Având în  vedere  că  Bohnert  nu
vedea nicio diferenţă în rolul motivant între propoziţiile imperative şi
cele  enunţiative,  el  spune  că  imperativul  acţionează  din  punct  de
vedere al comportamentului, la fel ca şi afirmativul şi că, din această
perspectivă, este afirmativ. (Sigur că nu este corectă această afirmaţie,
căci posibilitatea ca între două moduri de exprimare ambele să poată
influenţa  motivarea nu presupune în  nici  un caz că nu există  între
acestea nici  un fel  de diferenţă constatabilă din punct  de vedere al
comportamentului,  în  aşa  fel  încât  acestea  să  trebuiască  să  fie



contopite  într-o  singură  categorie).  Bohnert  încearcă  să  translateze
imperativul  în  propoziţii  enunţiative  de  motivare  şi  să  efectueze
deducţia  conform  logicii  normelor,  cu  ajutorul  acestor  enunţuri
indicative înlocuitoare. 

„O situaţie  M motivează un comportament  B al  lui  x,  numai
dacă  x  crede  M  şi  dacă  x  poate  deriva  din  M  cu  ajutorul  altor
propoziţii pe care le crede personal, >P V B(x)<, dar nu „p” singur,
unde P reprezintă o situaţie viitoare cu caracter direct neplăcut.”5

Expresia  >P   B(x)<  este  considerată  de  către  Bohnert
disjuncţia de motivare,  pe „M” îl numeşte motivator, pe „B”, reacţia
adecvată,  iar  „p” este  pedeapsa.  Disjuncţia  „Ori  fugi  ori  te  arzi”
reprezintă  consecinţa  de  motivare  decisivă  pentru  „Casa  este  în
flăcări”.  Disjuncţia  de  motivare  este  adevărată  sau  falsă.  Este
motivantă  însă,  numai  atunci  când  pedeapsa  –  aici  moartea  prin
arderea în flăcări – se poate evita. 

Motivatorul poate apărea, spune Bohnert, ca simplă afirmare a
situaţiei,  dacă reacţia  corespunzătoare  este  evidentă.  Spre  exemplu,
cazul în care copilotul spune înainte de intersecţie:  „este roşu”.  De
obicei  însă,  reacţia  potrivită  este  indicată;  pedeapsa  –  prin  aceasta
Bohnert  înţelege  urmarea  evitabilă  în  situaţia  unui  comportament
neadecvat  –  nu  este,  după  părerea  sa,  de  obicei  indicată,  deoarece
indicarea comportamentului adecvat, de regulă, lasă să se înţeleagă ce
s-ar întâmpla în cazul celuilalt comportament. 

Este  un  fenomen  cunoscut  al  limbajului,  acela  că  expresiile
verbale sunt prescurtate atunci când ne grăbim: în loc de „A izbucnit
un  incendiu”,  spunem  „Arde!”.  După  acelaşi  principiu,  Bohnert
explică originea imperativelor în formă prescurtată, care sunt folosite
în situaţii urgente. Imperativul este interpretat ca fiind o elipsă raportat
la întreaga parte de propoziţie cu privire la pedeapsă, prin eliminarea
disjuncţiei  de  motivare.  Caracterul  logic  –  în  special  legătura  de
adevăr a  acestei  disjuncţii  – există totuşi.  Imperativul  contribuie în

5 „A situation M motivates a behaviour B of x, only if x believes M and x
can derive from M with the help of other personally believed sentences >P V
B(x)<, but not >P< alone, where P is some future situation of directly unpleasant
character.” H. G. Bohnert, op. cit., p. 303 şi următoarele.



relaţia  de  adevăr  a  disjuncţiei  motivaţionale,  şi  acest  lucru  mi-ar
plăcea  să  rămână  clar,  dacă  prin  forma  scurtă  a  imperativului   se
decide o pedeapsă imediată. 

Pedeapsa,  în  sensul  înţeles  de  Bohnert,  poate  reprezenta  o
urmare cauzală (dacă, spre exemplu, nu fugim când vedem incendiul),
aici, acesta vorbeşte despre imperative impersonale – sau, aceasta este
o reacţie de obligaţie – aici, este vorba despre imperativul personal. 

Imperativul şi logica sa ar trebui înţelese pe baza izomorfismului
funcţiilor, care prevalează între forma scurtă imperativă şi disjuncţia
motivaţională care îi corespunde. „Mergi la culcare!” apare ca „Dacă
nu voi merge la culcare, tatăl meu (probabil), mă va pedepsi”, şi este
în aceeaşi relaţie logică, din punct de vedere al modului în care se
procedează, ca şi disjuncţia. 

Definiţia imperativului – după Bohnert, simbolic: p! – în analiza
logică, spune că toate imperativele recurg la aceeaşi pedeapsă sau la
aceeaşi clasă de pedepse. 

p! = p V A

Această  afirmaţie  rezultă  mai  puţin  problematică  din  urmă-
toarele motive: 

1. Evitabilitatea lui A, este eliminată aici; 
2. Disjuncţia nu exprimă ceea ce ar trebui exprimat şi atunci,

este adevărată, dacă atât  p,  cât şi  A,  sunt stări de fapt; nu este însă
foarte  clar,  de  ce  o  astfel  de  propoziţie  ar  trebui  să  motiveze
comportamentul non-p,  având în vedere că definirea împreună a lui
non-p şi A nu se elimină; 

3. Asemănarea  urmărilor  (pedeapsă,  în  sensul  înţeles  de
Bohnert) este nerealistă;

4. Dacă  luăm  în  considerare  două  imperative  p1!  şi  p2!,
obţinem: 

p1! = p1 V A
p2! = p2 V A

Imediat ce una dintre acestea nu este respectată, şi a doua îşi
pierde funcţia, putem spune: că este vorba despre obligativitate, ceea
ce conform lui Bohnert înseamnă caracterul de motivare, şi atunci A,



cu siguranţă nu mai este eliminabil. 
Bohnert  combate  teoria  sciziunii  a  lui  Jorgensen;  este  de

asemenea corectă şi recunoaşterea din partea acestuia a caracterului
motivaţional  exprimat  printr-un  alt  limbaj.  Însă,  deja  conceptul  de
motivare trezeşte dubii. Efectul de motivare a faptelor, informaţiile cu
privire  la  lucruri,  imperativele,  nu  constau  într-o  determinare  a
comportamentului ci în modificarea probabilităţii unui comportament;
consecinţa în primul rând, nu constă în simpla raportare la înţelesul
expresiei, ci este determinată de un complex de factori. Nici impera-
tivului, nici propoziţiilor enunţiative subordonate acestuia, nu li se pot
decide sensurile în funcţie de efectul de motivare; de aceea, acestea
pot acţiona identic, dar pot avea înţelesuri diferite sau pot avea acelaşi
înţeles, dar acţionând diferit, având în vedere că factorii externi şi/sau
interni, pot avea efect de modificare. 

Teoria  conform căreia  imperativul  (norma)  ar  fi  o  exprimare
eliptică, nu îşi găseşte nici un argument în modul efectiv de înţelegere
a limbajului,  întrucât  imperativul  este înţeles pe de-o parte  ca idee
completă şi rămâne aşa, chiar dacă pedeapsa variază. 

Dacă  Bohnert  interpretează  relaţia  de  adevăr  a  disjuncţiei
motivaţionale  din  cauza  izomorfismului  funcţional  ca  şi  relaţie  a
imperativului, atunci conţinutul celei de-a doua părţi a disjuncţiei nu
este irelevant; aşadar, un imperativ cu pedeapsa A ar fi cu totul altceva
din  punct  de  vedere  logic  decât  unul  şi  acelaşi  imperativ  cu  altă
pedeapsă  B.  Am putea să nu înţelegem deloc un imperativ şi să nu
putem  defini  urmările  logice  ale  acestuia,  dacă  nu  cunoaştem
pedeapsa. 

În această situaţie,  ficţiunea aceleiaşi  pedepse nerealiste – dar
necesară din punct de vedere tehnic (dacă nu, nu ar interveni nicio
regulă de ordonare între imperativ şi disjuncţia motivaţională) – este
deosebit de deranjantă. 

Inexplicabilitatea  referitoare  la  modul  în  care  o  disjuncţie  ar
putea  motiva  prin  omiterea  uneia  dintre  componentele  sale,  unde
totuşi ambele părţi sunt admise, trebuie totuşi semnalată. Disjuncţia va
deveni  în  această  situaţie  mai  clară,  numai  atunci  când  este
echivalentă cu un enunţ Dacă-Atunci, aşa cum obişnuieşte să apară şi



în  teoria  sancţiunii.  Toate  obiecţiile  şi  dificultăţile  reducţiei  de
implicare a enunţurilor normative cu privire la condiţiile sancţiunii, se
regăsesc şi în teoria lui Bohnert: Caracterul normativ al conceptului de
pedeapsă  este  camuflat,  pedeapsa  nu  se  poate  defini  ca  fiind  ceva
nedorit de către cel căruia i s-ar aplica, întrucât rămâne pedeapsă şi
dacă el şi-o doreşte din întâmplare, şi dacă din tautologia (p V A) V
(┐p V A), rezultă că fiecare conţinut sau negaţia acestuia ar trebui să
fie impuse. 

Faptul că întreaga teorie nu poate oferi nici un substitut pentru
logica normelor, reiese deja din faptul că disjuncţia de motivare dată
ca şi înlocuire a imperativului dacă are efect de motivare – ceea ce
este îndoielnic la o disjuncţie, din motivele amintite mai sus – şi nu
ţine de această structură ci, este o urmare a unor circumstanţe speciale;
această structură în sine nu este aşadar un mijloc adecvat de analizare
a imperativului, care ar putea duce la o reducere descriptivă.  

Cea  mai  cunoscută  teorie  a  sancţiunii  este  cea  prin  care
Anderson atacă teoria lui Bohnert6. Aceasta se bazează pe interpretarea
foarte  răspândită  a  sancţiunii  S,  care  aici  nu  va  fi  interpretată  ca
pedepsirea nedorită, ci „fapta incorectă”, ca „discreditare”, „o stare de
fapt necorespunzătoare” ca „pedeapsă” sau „sancţiune”, ca să spunem
aşa, ca marcă pentru rău, care este nepsihologică şi nu conţine nicio
descriere. Discreditarea, ca şi constantă a sancţiunii, nu este exprimată
de  către  Anderson printr-o  stare  de  fapt  negativă,  ci  reprezintă  un
însemn care caracterizează, în forma implicaţiei sancţiunii, o stare de
fapt  ca  şi  condiţie  a  discreditării.  Nu  în  funcţie  de  discreditare  se
caracterizează ceva ce trebuie făcut,  ci sistemul conturează ceva ce
trebuie sau nu trebuie făcut în care specifică faptul că negarea sa sau
lucrul în sine condiţionează discreditarea. 

În  formalismul  lui  Anderson,  „S” trebuie  să  fie  un enunţ  pur
descriptiv, fără caracter de valoare definit printr-o descriere simplă a

6 A.R.  Anderson–  O.K.  Moore,  The  formal  Analysis  of  Normative
Concepts,  în:  American  Sociological  Review,  Vol.  22/1,  1957,  p.  9–12;  A.R.
Anderson, The  Logic  of  Norms, în:  Logique  et  analyse,  1957,  84–91.  A se
compara şi cu: O. Weinberger, Pojem sankce v logice normativnich vet a v teorii
práva, în: Stát a právo 12/1967, p. 69–72. 



lucrurilor; atunci, enunţurile sale de reducere ar reprezenta traduceri
ale propoziţiilor normative  neplauzibile. 

Mai  departe,  discreditarea este  prezentată  ca  sancţiune şi  este
eliminabilă,  întrucât  nu  poate  motiva;  Anderson vorbeşte  despre
„avoidable disvalue”. Aceasta se exprimă prin axioma: Este posibil ca
¬ S. 

>Op< - se dispune ca p – va fi definit prin >¬ p{S<; >Fp< - Este
interzis să p – prin > p {S < şi >Pp< - Este permis să p – prin >¬ (p
{S)  <;  >{<  va  fi  înţeles  ca  implicaţie  strictă  (>implicat  în  mod
necesar<). 

Pentru ca discreditarea să fie eliminabilă, ordinul trebuie să fie
realizabil.  Ar  trebui  să  limităm normele  la  cele  efectiv  realizabile?
Aceasta este cea mai mică problemă. 

Dacă luăm în considerare cel puţin două norme, N1 şi  N2 (acest
lucru este valabil pentru orice sistem practic de norme care ne-ar putea
interesa),  atunci  aceste  norme,  în  transcrierea  lui  Anderson,  capătă
forma  (>S<  ar  fi  simbolul  discreditării,  n1,  n2, comportamentul
corespunzător pentru N1, respectiv N2): 

¬ n1 { S
¬ n2 { S

Dacă  cel  puţin  o  normă  este  încălcată,  acest  lucru  are  drept
urmare  S,  deci  compromiterea  nu  mai  este  evitabilă.  Transcrierea
funcţionează, deci, numai dacă se referă la o singură normă sau dacă
nicio normă nu este încălcată. 

În  forma  lui  Anderson apare  o  implicaţie  în  ceea  ce  priveşte
sancţiunea  (=compromitere),  ca  şi  consecinţă.  Este  sub  semnul
întrebării  dacă această compromitere reprezintă o simplă informaţie
cognitiv-observabilă,  dacă  dimpotrivă,  nu  este  o  indicare  a  valorii,
care nu se poate folosi mai departe ca argument al unui jonctor cu
funcţie de adevăr. 

Dacă înţelegem aici sintagma >implicat în mod necesar< ca pe o
modalitate  aletică,  majoritatea  propoziţiilor  citate  ca  traduceri  ale
normelor sunt neadevărate, dar experienţa ne învaţă că în nici un caz
nu este aşa, că orice încălcare a unei obligaţii – în mod necesar oricât



de  puţin  –  îşi  găseşte  de  fapt  pedeapsa.  Această  necesitate,  însă,
trebuie înţeleasă din punct de vedere normativ şi atunci nu mai apare
nicio  reducere  a  propoziţiilor  normative  la  enunţuri  ale  limbajului
descriptiv.  7 Folosirea strictei  implicaţii  schimbă adecvarea,  însă nu
duce la atingerea unui anumit scop. 

Definiţia  pe  care  o  dă  Anderson permisiunii  –  aceasta  nu
înseamnă altceva decât >Este posibil ca (p şi non -S)< – este evident
atât de slabă, încât cu greu se poate înţelege ca permisiune a lui  p.8

Reducerea normelor conform lui  Anderson, la enunţuri din limbajul
descriptiv, apare inacceptabilă: compromiterea poate fi cu greu văzută
ca  stare  de  fapt  pur  cognitivă,  caracterul  valid  al  lui  S  este  doar
camuflat;  propoziţiile  propuse sub formă de traducere,  pot  produce
efecte în sens motivaţional, în cazul neîndeplinirii unei singure norme,
întrucât  compromiterea  este  inevitabilă;  dacă  folosirea  sintagmei
>implică  în  mod  necesar<  este  înţeleasă  ca  pur  descriptivă,
transcrierile regulilor normative reprezintă propoziţii neadevărate; în
afară de asta,  omiterile naturale involuntare, devin inevitabile;  dacă
această folosire ca o necesitate normativă este considerată o îndatorire,
atunci nu mai avem situaţii de reducere indicativă. 

3. Teoriile de drept ale sancţiunii

Teoriile  sancţiunii  în  jurisprudenţă  nu  au  ca  scop  reducerea
propoziţiilor  normative  la  propoziţii  ale  limbajului  descriptiv;
reprezentantul principal al teoriei de drept a sancţiunii, Hans Kelsen,
este de altfel, un luptător decis în favoarea diferenţierii de categorie a
propoziţiilor normative de propoziţiile enunţiative. Prin aceste teorii,
sunt urmărite cu totul alte scopuri. Înainte de toate, este vorba despre
diferenţierea conceptuală a sistemelor de drept de alte sisteme sociale
de norme, în efortul de a marca diferenţa de structură pentru norma de
drept şi obligaţia de drept ca normă şi obligaţie sui generis faţă de alte

7 P.H. Nowell-Smith, E.J. Lemmon, Escapism: The Logical Basis of Ethics,
în: Mind, N.F., 69/1960, p. 289 –300. 

8 G.H.  von Wright,  Deontic Logic and the Onthology of Norms, în: Acte
din XIV. Congresul Internaţional pentru Filozofie, Vol. II, p. 305. 



norme şi obligaţii. 
Două  teorii  de  drept,  ce  au  baze  foarte  diferite  din  punct  de

vedere ideologic,  teoria sancţiunii lui  Kelsen în cadrul normelor de
drept şi teoria marxistă a celor trei elemente, trebuie analizate numai
din perspectivă critică. 

Ce îl conduce pe Kelsen la teoria sancţiunii în cadrul normelor
de drept, care reprezintă crezul său de peste 60 de ani de activitate
intensă? Caracterul coercitiv al dreptului – în principal din punct de
vedere  moral  şi  al  uzanţelor,  unde  există  cel  mult  sancţiuni
neinstituţionalizate –, efortul de a desprinde norma de drept din punct
de vedere conceptual, prin criterii de structură, de celelalte tipuri de
norme  şi  de  a  o  separa  din  punct  de  vedere  psiho-sociologic,  de
relaţia-dispoziţie-conformare considerată. 

Pentru  Kelsen,  avem  un  comportament  impus  din  punct  de
vedere  juridic,  exact  atunci  şi  numai  pentru  că  o  normă  de  drept
reprezintă condiţia necesară a unei sancţiuni pentru comportamentul
contrar  acesteia.  Reglementarea  juridică  impune  un  comportament
pentru care „se instituie o pedeapsă în cazul nerespectării acestuia” …
„Indispensabilitatea  sancţiunii  închide  interdicţia  comportamentului
pentru care condiţia specifică este dispunerea opusului în sine. Aici
trebuie să avem grijă că ordinul sau interdicţia se referă la un anumit
comportament, nu la modul în care trebuie să arate urmarea acestui
comportament,  şi  anume:  sancţiunea  este  intenţionată.  Comporta-
mentul impus nu înseamnă comportamentul corespunzător; sancţiunea
este  corespunzătoare.  Ordonarea  unui  comportament  înseamnă  că
opusul acelui comportament este condiţia dispunerii sancţiunii.”9 

[Ca  şi  obligaţie  de  drept,  Kelsen  consideră  uneori  ca  fiind
executarea  pedepsei  (aici  el  foloseşte  termenul  astfel  încât  numai
statul sau numai organele de drept ale acestuia au această prerogativă),
de  cele  mai  multe  ori,  înţelegând  prin  obligaţie  de  drept
comportamentul  dispus de anumiţi subiecţi obligatori, care stabilesc
pedepse pentru anumite comportamente. Obligaţia de drept a fiecărui
subiect  obligat  este,  după Kelsen,  o  urmare a obligaţiei  de drept  a
organelor statului]. 

9 H. Kelsen, op. cit., p. 26.



Această construcţie oarecum străină, în care comportamentul
subiectului obligat (cetăţeanul), ia în considerare o anumită normă ca
secundară, are legătură cu concepţia de voinţă a lui Kelsen şi legătura
dintre voinţă şi revine la normă. În  Probleme principale, putem citi:
„pentru a fi vorba despre voinţă în sensul propriu şi nu despre pura
dorinţă,  trebuie  să  cunoaştem  prezentarea  situaţiei  cu  privire  la
permisiune sau stimulare, ce trebuie să aibă legătură cu  o activitate
proprie a ceea ce  se  vrea”10 Statul,  ca  subiect  al  voinţei  de drept,
poate de asemenea, să vrea doar propriul comportament; ceea ce vrea,
este  exprimat  în  norma  de  drept.  Normele  de  drept  trasează  auto-
obligarea din partea  statului.11 „Sancţiunea,  care  trebuie  să  conţină
enunţul  de  drept  cu  privire  la  scopul  său,  care  prevede  un  anumit
comportament  pentru  subiectul  de  drept  (văzut  din  perspectiva
statului) şi dezvoltarea corespunzătoare către pedeapsă sau executare,
reprezintă  o  activitate  a  statului.”12 Voinţa  statului,  condiţionată
constatabil în ordinul de drept cu privire la pedeapsă sau la executare,
este în enunţul de drept, baza de cunoştinţe pentru obligaţia de drept a
subiectului.”13 

În Probleme principale, acest concept de voinţă şi teza conform
căreia norma de drept defineşte comportamentul propriu al statului au
legătură cu lupta împotriva teoriei imperativului din norma de drept.
„Unicitatea  voinţei  dictate  cu  privire  la  comportamentul  străin  îşi
găseşte expresia în instrucţiuni. Enunţul de drept exprimă învăţătura
dominantă  ca  ordin  sau  interdicţie;  şi  această  perspectivă  asupra
drepturilor  obiective va fi  caracterizată în mod obişnuit.”14 „Forma
imperativă,  ca  principiu  dominant  de  recunoaştere  a  normelor  de
drept,  este  preluată  din normele morale,  cărora  li  se  recunoaşte  un
scop  analog  acelei  urmări  (adică  un  anumit  comportament  al
individului)  şi  care  sunt  recunoscute  ca  imperative generale  şi  de

10 H. Kelsen, Probleme  principale  ale  doctrinei  dreptului  public,
dezvoltată din doctrina dreptului, Tubingen, 1911, p. 110. 

11 Comparaţie H. Kelsen, op. cit., p. 205. 
12 H. Kelsen, op. cit., p. 207.
13 Ibidem. 
14 H. Kelsen, op. cit., p. 190.



drept.  Numai  pentru  definirea  enunţurilor  de  drept,  a  ceea  ce  este
valabil pentru normele morale, se poate face separarea, numai dacă se
vede diferenţa în baza acestora, între cele două tipuri de norme.”15 

Imperativul ar fi unul dintre comportamentele străine, dictate
de voinţa juridică a statului. „Punctul de ieşire al teoriei imperativului
care  ar  prelua   conţinutul  enunţurilor  de  drept  ce  exprimă  voinţa
statului  cu  privire  la  comportamentul  corect,  reprezintă  momentul
scopului. Scopul care este urmărit prin normele de stat, adică situaţia
de ordine care stabileşte prin legi anumite acţiuni şi permisiuni pentru
subiecţii de drept este dat în formularea fiecărei norme care stabileşte
conceptul intrinsec al ordinii de drept.”16 Aici se va dezvolta numai
faptul că … formularea imperativă a unor enunţuri juridice având ca şi
conţinut  voinţa  statului,  care  nu  exprimă propriul  comportament  al
statului, ci o anumită acţiune şi omisiune pentru alţi subiecţi de drept,
nu  este  posibilă.”17 O  motivare  a  subiectului  obligat  prin  voinţa
externă nu ar  putea exista decât  prin propriul  interes.18 „Pe cât  de
valabilă  este,  aşadar,  forma  imperativului  pentru  normele  moralei
autonome,  este  pe  atât  de  insuficientă  pentru  enunţurile  juridice
heteronome”19 „Sancţiunea pe care trebuie să o conţină enunţul juridic
tocmai cu privire la scopul său, anume de a-i determina pe subiecţii
juridici  (cu  excepţia  statului  însuşi)  să  adopte  un  anumit
comportament,  şi  care  constă,  conform experienţei,  în  pedeapsă  şi
executarea  acesteia,  desemnează  o  activitate  a  statului.  Acest
comportament  propriu  al  statului  înseamnă  că  statul,  în  enunţurile
juridice care au ca scop comportamente corespunzătoare ale supuşilor
[„Cuvântul  „supuşi”  este  folosit  aici  numai  ca  denumire  colectivă
foarte  practică  pentru  toţi  subiecţii  juridici,  cu  excepţia  statului.”],
„vrea” şi nu vrea acest comportament al celorlalţi subiecţi, care este
străin statului şi care poate fi derivat numai indirect din acesta, ca scop
al enunţului juridic. Acest comportament este reprezentat ca şi negativ
al  acelei  stări  de fapt  de care  se  leagă pedeapsa sau executarea în

15 H. Kelsen, op. cit., p. 203.
16 H. Kelsen, op. cit., p. 201.
17 H. Kelsen, op. cit., p. 202.
18 Comparaţie H. Kelsen, op. cit., p. 202.
19 H. Kelsen,  op. cit., p. 204.



cadrul  enunţului  juridic.”20  Kelsen,  cu  trecerea  timpului,  şi-a
modificat propria viziune asupra  teoriei imperativului. El acceptă, de
fapt,  teoria  lui  Dubislav:  „Nu există  imperativ  fără imperator”  şi  o
raportează la drept21 şi explică în Doctrina pură a dreptului, ediţia a
doua, îndatorirea ca sens al anumitor acte umane de voinţă, care sunt
orientate intenţional către comportamentul altora însă, norma juridică,
tratează în continuare, în mod primar, doar comportamentul, de aceea,
structura  sancţiunii  normei  de  drept  se  păstrează  iar  prezentarea
teleologică  a  normei  ca  perspectivă  meta-juridică,  este  respinsă.
Acesta  vorbeşte  despre  imperator  ca  subiect  al  voinţei  în  cadrul
normei de drept, ca aducător al normei pozitive. 

Este permisă caracterizarea specificităţii îndatoririi  (a normei),
văzută ca produs al voinţei umane. Eu cred însă că voinţa nu trebuie
văzută ca pură activitate psihică reflectată în propriul comportament,
ci per ansamblu: prin stabilirea de scopuri pentru anumite hotărâri şi
activităţi ale unui anumit comportament în urmărirea unui scop. Dacă
privim  din  perspectiva  morală,  atunci  voinţa  nu  poate  reprezenta
activitatea psihică dusă la îndeplinire prin acţiunile subiectului voinţei.
Conţinutul voinţei – dacă se doreşte folosirea acestui mod de expri-
mare – nu trebuie să reprezinte propriul comportament al subiectului
voinţei. Statul, ca legiuitor nu poate realiza acţiuni în sensul conţinu-
tului voinţei, cum poate face fiecare individ prin comportamentul său.
Voinţa statului nu se poate conduce prin propria mişcare a statului.
Dacă vedem statul  ca pe un subiect  de drept  şi  legiuitor,  scopurile
trebuie  impuse  conform propriei  voinţe  sau  în  numele  statului  sau
organelor  acestuia.  Acţiunea  acestor  organe  va  fi  atribuită  de  fapt
statului, însă aici nu este vorba despre o astfel de realizare a voinţei,
ca în cazul ducerii la îndeplinire a  intenţiei domnului A, de a se ridica
de pe scaun, dacă domnul A, conform deciziei sale de voinţă se ridică
de  pe  scaun.  Astfel,  trebuie  explicat  faptul  că  acest  conţinut  al
îndatoririi, în special, cu privire la cerinţele legale, la norma de drept,

20 H. Kelsen, op. cit., p. 205.
21 H. Kelsen, Drept şi logică, Forum 1965, p. 496: „Nu există normă fără

un act de voinţă al cărei sens să fie acea normă”; în nota de subsol, se mai adaugă
ceea ce a spus Dubislav: „Nu există imperativ fără imperator”. 



trebuie să reprezinte propriul comportament al statului, nu ceea ce pot
fi ceilalţi subiecţi. 

Dacă  vorbim  despre  voinţa  colectivă  a  societăţii  sau  voinţa
statului,  care  stă  la  baza  dreptului,  atunci  nu  se  poate  conveni  că
aceasta este numai obiectul voinţei propriului comportament. 

Luate  una câte  una,  afirmaţiile  nu sunt  corecte,  şi  anume,  că
există numai dorinţă, nu voinţă, dacă nu propria acţiune este cea care
este efectuată în realizarea voinţei. Atunci când subiectul acţionează
conform propriei voinţe, de fapt nu acţionează conform unei dorinţe
oarecare  sau  conform unui  vis  pe  care  îl  are,  ci  putem spune  că
acţionează  conform  voinţei,  dacă  realizarea  nu  constă  în  propria
acţiune: în orice caz, obiectul voinţei – ceea ce se vrea – nu trebuie să
fie identic cu ceea ce face subiectul  voinţei  şi  de aceea,  conţinutul
voinţei nu este întotdeauna comportamentul propriu al celui care vrea. 

Dacă tatăl îi impune fiului comportamentul A, primul doreşte ca
cel de-al doilea să se comporte în modul A. Conţinutul voinţei sale
este  comportamentul  fiului  în  modul  A.  Dispoziţia  în  sine  este  o
acţiune  ce  nu  înseamnă  simple  vise,  dorinţe,  şi  atunci  imperativul
reprezintă un instrument de definire a comportamentului – chiar şi fără
pedeapsă  sau  recompensă;  persoana  este  obişnuită  cu  rolul  său  în
societate şi se va comporta conform regulilor. 

Întrebarea de fapt, psihologică şi sociologică, despre cum anume
este motivat omul, trebuie verificată acurat. Evident, nu este motivat
numai  prin pedeapsă sau executarea acesteia,  ci  şi  prin oferirea de
avantaje, prin recompensă. Este posibil să considerăm şi posibilitatea
conformităţii  conţinutului  normei  cu  propria  voinţă  a  subiectului
obligat, şi astfel, voinţa acestuia preia un rol pe care coordonarea şi
direcţia  normativă  îl  acceptă  şi  acolo  unde,  dimpotrivă,  este  vorba
despre dorinţe clare. Dacă vreau să joc fotbal, mă voi supune regulilor,
şi anume, că mingea nu se poate atinge cu mâna, şi atunci când nu
există  un  arbitru  care  să  fluiere  pentru  a  anunţa  încălcarea  acestei
reguli,  şi  inclusiv  atunci  când  respectarea  regulii  într-o  anumită
situaţie nu îmi aduce beneficii. Lumina roşie a semaforului îmi spune
să mă opresc, inclusiv când în apropiere nu se află nici un poliţist şi nu
trece nicio maşină. Din punct de vedere sociologic şi psihologic, pur şi



simplu  nu  este  adevărat  că  omul  îşi  îndeplineşte  rolul  şi  respectă
normele numai atunci când urmarea unei sancţiuni impuse prin lege, îl
face  să  fie  interesat  de  modul  în  care  se  comportă,  el  este  deci
interesat, mai mult decât orice, să facă parte din viaţa societăţii – să
spunem: pentru a juca, este dresat din punct de vedere normativ. 

Motivaţia teoretică a teoriei sancţiunii în norma de drept devine
problematică.  Consideraţiile  noastre conţin şi  alte  motive împotriva
acestei teorii: 

a) Aceasta subliniază inutil momentul coerciţiei, subestimează
rolul  organizatoric  al  dreptului  şi  înlocuieşte  ideea  în  esenţă.  În
caracterizarea  dreptului  şi  pentru  definirea  din  punct  de  vedere
conceptual  faţă  de  alte  sisteme  sociale  de  norme,  este  suficient  ca
sistemul – însă nu neapărat fiecare normă în parte – să aibă legătură cu
o constrângere instituţionalizată. 

b) Aşa-numita  leges imperfectae nu este lipsită totuşi de sens,
în cadrul unui sistem de constrângeri. Acestea se comportă, în esenţă,
ca nişte norme pe care organele de conducere le fac obligatorii sau ca
definire a unor obligaţii cu urmări grave, unde posibilele dezavantaje
nu sunt specificate corespunzător.22 

c) După forma normei de sancţiune, „Dacă A, trebuie să existe
B”,   deci  un enunţ  ipotetic de impunere,  nu se  poate deduce logic
interzicerea lui non-A. Nimeni nu s-ar gândi să spună: „Este interzis
să  ai  un  venit”,  pentru  că  norma  în  vigoare  spune:  „Dacă  cineva
realizează un venit, trebuie să plătească taxe pe venit” deşi acest enunţ
are  aceeaşi  structură  aşa  cum concluziona  şi  Kelsen  cu  privire  la
obligaţia de drept  plecând de la sancţiunea ipotetică.  De la această
normă,  poate  exista  o  urmare a  interdicţiei,  atunci  şi  numai  atunci
când se ştie că B este sancţiunea stabilită. Acesta este cazul atunci şi
numai atunci, când avem o condiţie impusă pentru sancţiune şi acel

22 Chiar dacă nu este stabilită nicio sancţiune, de multe ori există urmări
ale  incorectitudinii.  Aşa  este  spre  exemplu,  un  termen  legal,  în  cadrul  căruia
trebuie îndeplinit ceva anume şi nu are semnificaţie stabilirea unei sancţiuni. Se
acţionează motivat şi poate reprezenta un interes real al autorităţilor să emită şi
„norme de drept care nu presupun sancţiuni”. Faptul de a fi deseori în întârziere,
de exemplu, ar putea afecta şansele de promovare. 



comportament este interzis.  Cu alte cuvinte: conceptul  de sancţiune
presupune implicit o normă (primară) de comportament care presupune o
sancţiune în cazul în care acel comportament nu este respectat. Norma de
comportament trebuie în orice caz stabilită şi nu este vorba despre drept
pur şi simplu văzut ca sistem de sancţiuni, aşa cum consideră Kelsen. 

După Kelsen, cum bine se ştie, pe lângă comportamentul ilegal,
mai există şi alte aspecte, cum ar fi paşii procedurali ai organelor de stat,
care  reprezintă  o  condiţie  a  reglementării  penale  şi  a  executării
pedepsei.23 Dacă  se  formulează mai  departe,  în  mod  corespunzător
norma,  aceasta  sună  în  felul  următor:  „În  cazul  în  care
(comportamentul ilegal) A şi (procedura care autorizează organele de
stat)  B,  atunci  se  impune  (sancţiunea)  C”.  Dacă  este  aşa,  ceea  ce
reprezintă condiţia pentru sancţiune, ceea ce rezultă a fi interzis, ar fi
interzis:  (A  şi  B)  deci,  dacă  s-ar  dispune  non-A (deci  omiterea
comportamentului ilegal) şi/sau ar fi interzis ca procedura prin care se
aplică pedeapsa B, să se ducă la îndeplinire. O concluzie pur absurdă a
acestei  idei,  este  aceea  că  ceea  ce  trebuie  făcut  ţine  numai  de
constrângere. 

Concluzia  normei  care  impune  pedeapsa  în  urma  interzicerii
comportamentului A apare conform schemei de procedură care nu este
derivabilă. 

d) Sistemul de drept ca ansamblu permite, aşa cum recunoaşte
şi  Kelsen,  stabilirea  pedepselor  nu ca dimensiuni24,  deci  norma de

23 A se compara H. Kelsen, Pura doctrină a dreptului, 19602, p. 57 şi urmă-
toarele: „Atunci când este stabilită o regulă la modul general pentru indivizi, cu
privire la cine a înfăptuit un furt şi va fi pedepsit într-un anumit mod, dacă s-a
stabilit în organizarea penală în aşa fel încât dacă o persoană a înfăptuit un furt iar
sistemul de drept presupune o anumită pedeapsă pentru asta, atunci un anumit
organ trebuie  să  aplice pedeapsa respectivă.  Această formulare care  presupune
descrierea enunţurilor de drept,  şi  care pleacă de la norme generale,  ajunge la
norme individuale în care se reglementează organizarea şi metoda cu privire la
legislaţie  şi  normele  de  reglementare  ale  organizării  legislaţiei  penale  care
autorizează producerea de norme individuale pentru deciziile juridice penale, în
timp  ce  reglementează  organizarea  şi  metoda  tribunalelor  penale,  nu  sunt
independente,  având  în  vedere  că  stabilesc  doar  condiţiile  în  care  se  aplică
sancţiunile.”

24 A se compara  A Ross, Towards a Realistic Jurisprudence,  Copenhaga,



bază care reprezintă fundamentul  sistemului  de drept  poate doar să
autorizeze, nu să constrângă prin sancţiune. 

e) Kelsen arată, printr-o consecinţă logică clar definită, faptul
că dacă „A trebuie să fie” şi „Non-A trebuie să fie”, se blochează una
pe alta într-un sistem de norme definit numai sub forma normelor de
sancţionare, comandând în acelaşi timp un comportament care este şi
impus şi interzis fără o referire logică şi atunci comandarea şi interzi-
cerea lui A în cadrul sancţiunii „Dacă non A, se aplică sancţiunea” şi
„Dacă A se aplică sancţiunea”, nu se mai contrazic.25 Dacă dreptul ar
fi  construit  numai  sub  forma  normelor  bazate  pe  sancţiuni,  atunci
comandarea  şi  interzicerea  aceluiaşi  comportament  nu  s-ar  mai
contrazice şi nu ar mai reprezenta un deficit al sistemului. Kelsen se
consideră mulţumit în această privinţă; dar vom vedea mai departe un
obiect împotriva teoriei sancţiunii în norma de drept. 

Concepţiei  marxiste  a  statului  îi  corespunde  norma  de  drept
văzută ca produs al coerciţiei – mai puţin considerat în continuare din
punct de vedere al clasei sociale. Aceasta ar trebui să scoată la lumină
teoria celor trei elemente. 

Mulţi  jurişti  din  ţările  comuniste  sunt  de  părere  (mulţi,  de
asemenea,  refuză)  că  norma  de  drept  constă  în  trei  componente
structurale principale: ipoteză, dispoziţie (ordin) şi sancţiune. Norma
de  drept  penal  susţine  teoria  în  care  consideră  că  sunt  incluse
împreună dispoziţia şi ipoteza.26 

Rămâne  destul  de  neclar  ce  ar  trebui  să  se  înţeleagă  prin
„amestecarea  ipotezei  cu  dispoziţia”.  Este  foarte  evidentă  omiterea
unei  negaţii  fundamentale:  condiţii  ale impunerii  sancţiunii  nu sunt
ipoteza  şi  dispoziţia  (sau  „amestecarea”  acestora),  ci  conjuncţia
ipotezei cu negaţia conţinutului dispoziţiei. Mai departe, este destul de
neclar  că sancţiunea în sine,  sub formă de enunţ al  normei  în care
apare,  este o dispoziţie  (ceva ce trebuie făcut).  Relaţia  logică între
ipoteză şi dispoziţie este exact aceeaşi ca cea între condiţiile pedepsei

1946, p. 75, cu H. Kelsen, Pura doctrină a dreptului, 1960, p. 124 şi următoarele. 
25 A se compara cu H. Kelsen, op. cit., p. 27.
26 A se  compara  O. Weinberger,  Logica  dreptului,  Viena –  New York,

1970, p. 236 şi următoarele.



(ipoteză   negarea  conţinutului  dispoziţiei  normei  primare)  şi
ordonarea pedepsei. În ambele cazuri, este vorba despre forma în care
este atribuit enunţul normei de condiţionare. Teoria celor trei elemente
nu  ne  oferă  nicio  formă  necesară  de  teorie  de  drept,  şi  atunci  nu
defineşte relaţia logică între elemente. 

Relaţia între elementele normei primare şi ale celei de pedeapsă
este  exprimată  destul  de  clar  prin  menţionarea  relaţiilor  prin
intermediul celor două enunţuri normative ipotetice – cel primar şi cel
al normei de pedepsire. 

Împotriva teoriei apare şi existenţa leges imperfectae (norme cu
urmări neplăcute dispersate, nedefinite clar). 

În concluzie, aş putea afirma: 
Refuz ambele teorii, precum şi teoria reducerii prin intermediul

conceptului  de  sancţiune  din  logica  normelor,  la  fel  ca  şi  teoria
juridică a sancţiunii cuprinse în enunţurile juridice şi de drept. Ambele
teorii  devin  nule  imediat  ce  se  cunoaşte  caracterul  conceptului  de
sancţiune. 

Refuz teoria reducerii  din logica normelor, întrucât aceasta se
transformă în concluzii  distorsionate numai  sub camuflajul  caracte-
rului normativ şi generează dificultăţi şi consecinţe logice insurmon-
tabile,  care  fac  acest  sistem  al  logicii  normelor  în  mod  intuitiv
inacceptabil. 

Dreptul nu poate fi văzut – aşa cum spunea Kelsen – ca unitate
de măsură pentru normele de sancţionare, şi atunci obligaţia de drept
devine o urmare logică dacă referirea la încălcarea normei primare se
face explicit (în terminologia lui Kelsen „normă secundară”). 

Teoria celor trei elemente camuflează starea de fapt, constând în
aceea că sancţiunea este o modalitate de dispoziţie (un ordin). 

Teoriile juridice ale sancţiunii nu sunt de refuzat doar din motive
de structură teoretică, având în vedere că se consideră că acestea au ca
scop principal analiza doctrinei dreptului ca unitate necontradictorie,
ceea  ce se  neagă,  ci  din  următoarele  motive:  sistemul  de drept  nu
poate consta numai în norme de sancţiune; este indispensabil să luăm
în  considerare  normele  primare  de  stabilire  a  comportamentului.
Modul  de  funcţionare  de  fapt  şi  din  punct  de  vedere  social  al



sistemului  de  drept  are  astfel  întâietate,  întrucât  acţionează  fără
sancţiuni exprese şi împreună cu normele care stabilesc sancţiunile,
formează un sistem. De facto, există o motivare pozitivă indiferent de
sancţiune pentru corectitudinea circumstanţelor sociale şi necesitatea
de a colabora în societate.  Last but not least,  dreptul trebuie văzut,
după părerea mea,  nu numai  ca  un mecanism de coerciţie,  ci,  mai
presus de toate, ca un instrument al ingineriei sociale: o concepţie care
nu este în armonie cu jurisprudenţa sancţiunii. 



Hans Lenk

DESPRE TRANSPUNEREA ÎN SIMBOLURI LOGICE A
ENUNŢURILOR NORMATIVE 

CONDIŢIONALE

Introducere

În  codul  de  drept  şi  codul  moral,  majoritatea  propoziţiilor
normative  sunt  condiţionale  şi,  de  aceea,  numai  în  anumite
condiţii se poate efectua o acţiune indicată conform prevederilor
normative. 

Cam  aşa  sună  articolul  965  din  Codul  civil:  „Cel  care
găseşte un obiect pierdut pe care îl ia asupra sa, are obligaţia de a
anunţa imediat pe cel care a pierdut acel obiect, proprietarul sau
responsabilul  competent”.  Această  normă  valabilă  pentru  toate
persoanele de drept, presupune instrucţiuni de aplicare numai în
cazul în care cineva găseşte un obiect pierdut şi îl ia asupra sa.
Numai prin îndeplinirea condiţiei este aplicabilă dispoziţia. 

Dispoziţiile normative, care presupun o formă condiţionată,
se numesc enunţuri normative condiţionale. Acestea ar fi aici de
înţeles  într-un  mod  descriptiv,  şi  de  aceea:  un  enunţ  normativ
reprezintă  o  afirmaţie  care  spune  că  o  anumită  normă  este
valabilă, fapt pentru care, anumite acţiuni sau omiteri, respectiv
cazul în care se impune realizarea unor situaţii, sunt permise sau
interzise.  Problema  prescriptivă  a  logicii  normelor  (logica
imperativă) în raport cu logica deontologică descriptivă poate să
nu fie inclusă aici (a se compara, în acest sens, lucrarea lui Keuth,
p. 64 şi următoarele). 

Prin  prezentarea  descriptivă  a  logicii  deontologice  sunt
acceptate, în orice caz, enunţuri normative în modul obişnuit prin
particule de conexiune care fac legătura între acestea şi a căror
combinaţie  duce  la  enunţuri  normative  complexe.  În  plus,



problema  prezentării  în  mod  corespunzător  a  propoziţiilor
normative  condiţionale,  care  este  valabilă  şi  pentru  logica
prescriptivă  a  normelor  –  împreună cu aspectul  care  complică
lucrurile,  şi  anume,  întrebarea  cu  privire  la  sens,  definiţie  şi
semantică a logicii particulelor de conexiune, se rezolvă pentru
acest caz sau trebuie considerată rezolvată. După von Wright şi
Kutschera25 ar  fi  tot  o  prezentare  descriptivă  a  propoziţiilor
normative. Un enunţ normativ afirmă de asemenea, faptul că o
normă este valabilă. Poate fi adevărat sau fals. Astfel, este posibil
să se folosească particulele logice de conexiune obişnuite. 

Întrebarea cum se configurează normele logice condiţionale
există încă de la începutul acestei discipline. Toate încercările de
a configura formal enunţurile normative condiţionale cu ajutorul
particulelor  logice  de  legătură  obişnuite  se  suprapun,  întrucât
considerarea  posibilităţilor  implică  apariţia  unor  paradoxuri
insurmontabile. Von Wright se referea la originea unor astfel de
paradoxuri  considerând  că  trebuie  lăsate  de-o  parte,  acestea
construind logica deontologică nu ca operator logic, ci ca logică
diadică (din două părţi) a operatorilor deontologici.26 Operatorii
deontologici,  în  logica  deontologică  diadică  sunt  exprimaţi  în
logica  deontologică  diadică  prin  formula  care  simbolizează
operatorii de dispoziţie O (-/-); O dispoziţie O (p/q), spune: p se
dispune  sub  condiţia  că  q este  dat.27 Calculele  deontologice
monadice sunt astfel cazuri speciale ale condiţiilor tautologice: q
= t (t: Tautologie). 

Este  însă,  sub  semnul  întrebării  dacă  bazele  necesităţii
conform lui Wright, introduc o logică deontologică diadică într-
adevăr. Acest lucru trebuie cercetat îndeaproape în continuare; în
acest sens, trebuie văzute şi analizate şi completate lucrările lui

25 F. Kutschera, Introducere în logica normelor, Valori şi decizii, Freiburg,
München, 1973. Comparaţie cu lucrarea lui Kutschera, p. 139 şi următoarele. 

G. H.  Wright,  An  Essay  in  Deontic  Logic  and  the  General  Theory  of
Action. Amsterdam, 1968, p. 11 şi următoarele.

26 Wright, op. cit., p. 77.
27 Ibidem, p. 22 şi următoarele.



Kutschera28 şi Hintikka29. 

Enunţuri normative deontologice condiţionale

2.1. Von  Wright  vorbeşte  despre  formularea  unui  enunţ  de
dispoziţie condiţionat ca şi dispoziţie a unei implicaţii materiale
între  enunţuri  de  acţiune.30 Un  enunţ  normativ  care  este
configurat  printr-o  >implicaţie  deontologică<  ar  fi  definit  ca
enunţ  normativ  condiţionat.  Enunţul  normativ  deontologic
condiţional este configurat prin formula  O (p q). Von Wright
consideră31 această formulare a unui enunţ normativ ca o regulă
de acţionare care spune că „ar trebui să acţionăm într-un anumit
fel dacă este vorba despre cazul în care q dacă este cazul să p”. În
acelaşi  fel,  formalizarea  logică,  precum  şi  această  formulare,
spun că nu neapărat  trebuie să se facă q dacă este cazul  să  p.
Dispoziţia are legătură cu atât mai mult cu implicaţia materială
între ambele enunţuri şi cu faptul că există o legătură logică între
două enunţuri de acţiune, nu neapărat  cu enunţurile de acţiune
elementare sau cu acţiunea în sine. Norma impune că ar trebui
văzut  („see to it”32) faptul  că implicaţia materială  ’p  ’q este
adevărată sau poate fi făcută adevărată. Acest enunţ normativ nu
spune nici că dispoziţia constă în aceea că q trebuie făcut, dacă p
este  adevărat.  De  asemenea,  O  (q)  care dispune,  tot  ca  o
dispoziţie necondiţionată, să se facă q sau ca aceasta să fie făcută
adevărată, nu este derivată dintr-o regulă deontologică valabilă

28 Kutschera, Introducere…, p. 24 şi următoarele, Secţiunea 1.3.
29 J. Hintikka, Some Main Problems of Deontic Logic. În:  R. Hilpinen,

(reprodus),  Deontic  Logic.  Introductory  and  Systematic  Readings, Dordrecht,
1971 (p. 59–104), p. 87 şi următoarele.

30 Wright, p. 77.
31 Ibidem, p. 16.
32 A.N. Prior, The Paradoxes of Derived Obligation. În Mind LXIII (1954,

p. 64–65) Pentru Introducere a se compara cu D. Follesdal,– R. Hilpinen, Deontic
Logic. Introductory and Systematic Readings, Dordrecht, 1971 (p. 1–35), vezi p.
21 şi următoarele.



sau pe baza axiomei  unui calcul  logic deontologic din enunţul
normativ  condiţionat  în  această  formulare.  Tot  în  această
formulare, din enunţul O (p q) şi din enunţul p, nu există nicio
sciziune  care  să  ducă  la  concluzia  că  O  (q) este  posibil.  În
practica  referitoare  la  concluziile  propoziţiilor  normative  care
arată dispoziţia sau interdicţia, acest dezavantaj vorbeşte despre
aşa-numita formulare a propoziţiilor normative  condiţionale. 
2.2. Von Wright ajunge şi prin această formalizare a propoziţiilor
normative condiţionale la paradoxuri care fuseseră descoperite de
Prior în 1954 (paradoxurile obligaţiei derivate8). Se bazează pe
calculul  minimal  al  logicii  deontologice  şi  enunţurile
demonstrabile în acest sens: 

O (¬p)  O (p  q) şi 

O (q)  O (pq). 
2.2.1. Ceea ce vrea să spună von Wright,  ceea ce sugerează şi
formula, este „că o acţiune interzisă obligă pe cineva la absolut
fiecare  acţiune33”.  Şi  din punctul  de vedere al  lui  Kutschera34,
această formulă se interpretează: „Dacă se dispune omiterea lui
A,  acţiunea  A obligă  la  fiecare  acţiune  oarecare.  Dacă  este
interzis şi să minţim, şi cineva minte, atunci avem şi obligaţiile
condiţionale  care  se  aplică  pentru  acţiunea  de  a  fura,  a  face
evaziune fiscală şi aşa mai departe.” La Kutschera, întâlnim şi o
derivare  a  acestei  formule:  astfel,  este  valabilă  următoarea
metateorie:  Dacă  enunţul  B  este  o  consecinţă  logică  a  lui  A,
atunci este adevărat că: O (A)  O (B), astfel, ¬ A implică logic
¬ A V B, iar  ¬ A V B este echivalentul logic al lui  A   B, şi
rezultă clar: 

O (¬A)  O (A  B). 

În  timp  ce  Kutschera  obiectează  faptului  că  insinuarea
directă a unei posibilităţi de scindare a condiţionalelor ar duce la
paradoxurile condiţiilor deja menţionate şi, deci, nu se acceptă,

8

33 Wright,  op. cit.,  p. 77.
34 Kutschera,  op. cit.,  p. 24 şi următoarele.



von  Wright,  în  completările  verbale  aduse  interpretărilor,
consideră scindarea ca fiind implicită; atunci, expresia O (AB)
nu obligă în nici  un fel  la acţiuni  oarecare ca cele descrise la
enunţul  B,  ci  la  realizarea  implicaţiei  materiale  a  ambelor
enunţuri  ce  descriu  acţiuni,  sub  obligaţie.  Dacă  acestea  sunt
cuprinse în formula anterioară ce descrie interdicţia cu privire la
acţiunile ce aparţin de A, se pierde sensul şi, de aceea, A nu poate
deveni adevărat. Implicaţia A  B este deja adevărată plecând de
la această bază, având în vedere că orice implicaţie materială cu
element precedent fals,  este adevărată. Ordinul este încălcat,  şi
atunci,  deşi  O  (¬A)  A se  poate  adeveri  (având  în  vedere  că
îndeplineşte acţiunea din enunţul A), ar trebui şi în acest caz, deci
în O (¬A) să se atribuie lui A valoarea de adevăr, >adevărat<; şi
ar rămâne de interpretat ce ar trebui să însemne ordonarea unui
enunţ ce presupune o acţiune falsă. Dacă se ordonă „fals” şi se
atribuie  valoarea  de  adevăr  >fals<,  atunci  nu  mai  există  nicio
obligaţie referitoare la B, şi atunci formula per ansamblu este, în
mod  banal,  adevărată.  Dacă  se  înţelege  astfel  şi  elementul
anterior al formulei generale în aşa fel încât interdicţia cu privire
la  acţiunile  existente  care  aparţin  de  A să  se  menţină,  şi  dacă
acestea sunt efectuate, atunci apare la îndemână o schimbare a
supoziţiei: interdicţia se referă la acţiuni de un anumit tip, în timp
ce în propoziţia secundară se spune că o acţiune de acest tip este
efectuată  sau se  va efectua.  Într-o lume deontologică perfectă,
conform a ceea ce ne oferă interpretarea sistemelor deontologice
(o lume în care toate ordinele se consideră ca fiind realizate),  A
nu se poate realiza, fără ca B să fie considerat adevărat; atunci A,
tot  astfel,  nu  poate  fi  considerat  adevărat,  deoarece  în  lumea
deontologică perfectă, toate situaţiile se potrivesc atunci când se
pretind ordine necondiţionale. În acest caz, s-ar realiza şi non-A;
aceasta  încheie  adeverirea  lui  A.  În  derivarea  acestei  formule
deontologice, ca şi printr-o astfel de reducere la o lume perfectă
din punct  de vedere deontologic, se poate vedea,  că prin acest
paradox al enunţurilor normative condiţionale, în cele din urmă,
se  ajunge  tot  la  cazuri  simple  pentru  elementele  logice  de



joncţiune obişnuite, „paradoxul implicaţiei”:  ¬p   (pq) este
echivalentul logic al:  ¬p ^ p   q. Dintr-o antinomie rezultă în
mod  banal,  fiecare  enunţ  aleator.  Acest  lucru  este  valabil  a
fortiori,  în  construcţia  descriptivă  a  logicii  deontologice.
Îndeplinirea formulelor deontologice discutate aici ar însemna, în
cazul lumii ordonate perfect din punct de vedere deontologic, că
acestea sunt contradictorii. Acest lucru însă, conform prezumţiei,
este  închis  pentru  cazul  sistemelor  de  norme  logice  şi
deontologice libere de contradicţii. Hintikka este astfel de părere
că acest  paradox al  enunţului  normativ condiţional  este  pur  şi
simplu  un  caz  special  al  paradoxului  implicaţiei  şi  nu  are  o
însemnătate deosebită pentru logica deontologică şi că doar şi-ar
pierde  esenţa  în  însemnătatea  semantică  în  cadrul  modelului
lumii perfecte din punct de vedere deontologic. În cel mai rău
caz,  ar  exista  un „sentiment  de rămăşiţă  a  bizareriei”,  datorită
aceloraşi motive ca şi în cazul paradoxului implicaţiei materiale.35

2.2.2. A doua formulă a  unui  „paradox of  derived obligation”,
O (A)  O (B A) se interpretează conform lui von Wright, în
felul următor: „fiecare acţiune obligă pe cineva să facă ceea ce în
mod  natural  ar  trebui  oricum  să  facă”.36 Aici  dispare  nuanţa
paradoxală şi mai uşor, dacă ne gândim că implicaţia materială ce
conduce  formula  generală  face  numai  o  singură  afirmaţie
referitoare la relaţia cu valoarea de adevăr a părţilor formulei. O
obligaţie care descrie pentru fiecare caz, descrie în mod natural,
şi  pentru fiecare caz în parte – aproape la fel,  ce condiţie este
evidenţiată pentru fiecare caz. În plus, explică von Wright, după
părerea sa, şi aici avem o separare. Ideea conform căreia acţiunea
q s-ar  reduce  numai  la  anumite  tipuri  de  acţiuni  care,  de
asemenea, nu sunt neapărat de dispoziţie, este descrisă chiar de
von Wright ca fiind o simplă „manevră verbală”. Formula acestui
al doilea paradox al enunţului normativ condiţional, are la bază,
regula atenuării jonctorilor logici: „p implică logic: dacă q, atunci
p”. În logica simplă a joncţiunilor, această atenuare pare să aibă

35 Hintikka,  op. cit.,  p. 88.
36 Wright, op. cit., p. 77.



ceva paradoxal. Această nuanţă de paradox ne conduce în acelaşi
timp la aşa-zisul paradox deontologic. 

La  prima  vedere,  paradoxurile  nu  se  întrevăd  deloc.
Presupusa apariţie a acestora se bazează, probabil, pe insinuările
neavenite date de posibilităţile de separare existente, probabil în
lumina paradoxalului, care îşi au originea în exigenţa de precizie
a  logicii  jonctorilor.  Cu  siguranţă,  nu  toate  enunţurile
condiţionale care exprimă norme pot fi formalizate în acest mod,
având în vedere că astfel nu ar mai fi posibilă nicio separare, dar
aceste limitări ale logicii normelor lucrează pe mai multe direcţii
de separare, folosind regula limitării  modus ponens.  Astfel, ar fi
posibil ca unele dintre obligaţiile condiţionale, la care ordinul nu
se bazează pe o singură acţiune ci  pe relaţia dacă-atunci,  între
enunţurile cu referire la acţiuni, să se configureze astfel. Va trebui
să revenim la cercetarea lui Hintikka în această direcţie (p. 121 şi
următoarele). 

3. Propoziţii normative condiţionate material

3.1. O  a  doua  posibilitate  este  aceea  de  a  formaliza  enunţuri
normative  condiţionale,  din  punct  de  vedere  logic,  cu  jonctorii
obişnuiţi, elementele de legătură, şi anume, se consideră enunţurile
normative condiţionale,  ca  fiind  implicaţii  materiale  între
enunţurile  ce  descriu  o  stare  de  fapt  şi  enunţurile  normative
necondiţionale:  A   O (B).  Aşa cum arată von Wright,  nu se
formează aici acel paradox care spune că o acţiune interzisă cuiva
obligă  la  fiecare  dintre  celelalte  acţiuni  oarecare.  O  (¬p)  
(pO(q)) nu  este  un  enunţ  valabil  din  punct  de  vedere
deontologic. Pe de altă parte, von Wright este de părere că cel de-
al doilea paradox – fiecare acţiune obligă la ceva ce ar fi trebuit
făcut oricum necondiţionat – ar apărea şi în acest caz. Acum îşi
face loc, cu siguranţă, formula O (q)  (pO(q)) în mod banal,
prin adăugarea tautologiei  logicii  joncţiunii  a   (ba),  şi  nu
reprezintă  decât  un  grad  al  acestei  operaţiuni  de  atenuare  a
elementelor  logice de joncţiune.  Nu pare un paradox aici  –  în



orice  caz,  din  nou,  un  ciudat  gust  cunoscut  de  caracteristic.
Aparent, nu există nicio dificultate, având în vedere că „ceea ce
trebuie făcut neapărat, … se va face şi sub orice altă condiţie” (v.
Kutschera). 
3.2. Von  Wright  presupune  încă  un  paradox  în  orice  caz,  cu
gradul  de  amplasare  al  tautologiei  jonctorilor  logici,  atribuit
enunţului  câştigător  ¬  p   (pO  (q)). Însemnătatea  acestei
formule ar fi: „când o stare oarecare  nu există, am fi obligaţi la
fiecare acţiune oarecare, care ni s-ar trasa.”37 Nu este vorba aici
despre  logica  formalizării  unui  enunţ  condiţional  ireal.  Von
Wright vrea să spună cu siguranţă, că şi într-o situaţie ipotetică,
ce nu ar putea fi niciodată adevărată, ar trebui să distingem între
ceea  ce  se  dispune  şi  ceea  ce  nu  se  dispune.  Asta  
s-ar  putea  exprima,  aşa  cum arăta  Kutschera38 printr-un  enunţ
normativ cuantificat – aproximativ, în felul următor: 

^x (Px ^ Fx  O (Qx)) ^ ¬ Pa, 

unde >Fa< ar fi valabil sub condiţie. Argumentul lui von Wright nu
este  împotriva  formalizării  enunţurilor  normative  condiţionale,
prin formula: A  O (B). 

În plus însă, formula ¬ p  (p  O (q)) tocmai ca grad de
amplasare  a  unei  tautologii  a  jonctorilor  logici  nu  poate  fi
paradoxală  în  nici  un  caz,  având  în  vedere  că  ea  singură
reprezintă echivalentul logic al reformulării tautologiei: „Ex falso
quodlibet”; aceasta este deci, logic echivalentă cu formula ¬ p ^
p  O (q). Şi această tautologie a logicii jonctorilor are, în sensul
cunoscut, acea nuanţă de paradox, dar nu avem de-a face cu un
paradox aici. 
3.3. Von Kutschera discută, de asemenea, întrebarea cum se pot
nega dispoziţiile condiţionale. După logica jonctorilor, propoziţia 
A  O (B) s-ar nega prin A ^ ¬ O (B), şi atunci, ¬ (A O (B)) este
formula logic  echivalentă  a  acesteia.  Şi  aici  este  vorba  despre
preluarea unei anumite modificări a limbajului uzual din logica

37 Ibidem, p. 77.
38 Kutschera  op. cit.,  p. 25.



jonctorilor, în logica deontologică. Implicaţia materială  A  O
(B) descrie  exact  faptul  că  A nu este  adevărat  sau O (B)  este
adevărat.  Negaţia  constă,  după  regula  jonctorilor  logici,  în
afirmarea  faptului  că  A este  adevărat  sau  O (B) este  fals:  „Se
aplică A şi în acelaşi timp, B nu este dispus” (v. Kutschera). Ceea
ce vrea să spună Kutschera, este că, în mod normal, negarea unui
ordon condiţionat nu se înţelege în acest fel, ci sub forma negării
ordinului condiţionat A  O (B), şi anume: „Numai când A este
valabil (şi mai ales dacă A nu este valabil), B nu este  dispus.”39

Însă, acest lucru s-ar exprima logic prin A V ¬ A  ¬ O (B), şi
deci, numai prin ¬ O (B). B nu este dispus, în orice caz. În unele
cazuri,  se  preferă  negarea  în  acest  fel  a  unei  dispoziţii
condiţionale. Şi atunci, dacă urmăm ideile lui Kutschera, trebuie
să fim atenţi dacă sensul negaţiei în acest caz, este dat corect de
¬  O  (B).  În  orice  caz,  prin  ambele  posibilităţi  de  exprimare
suntem în câştig, şi poate adoptăm şi o a treia (la care Kutschera
se referă ca fiind „o pantă dreaptă”): „Dacă  A, atunci  B nu este
dispus”: A  ¬ O (B), care este o posibilitate mai exactă pentru
diferenţierea din punct de vedere logic. 

În cazul în care un enunţ condiţionat ce exprimă o normă
defineşte numai valabilitatea unui precept pentru acele cazuri în
care condiţia este îndeplinită, se poate considera că negarea unui
enunţ  normativ  condiţional  defineşte  în  orice  caz  existenţa
condiţiei  (şi  chiar  în  plus,  nu  afirmă  nimic  cu  privire  la  acel
precept sau la acea normă). Această formă de negare a unui enunţ
normativ condiţional se poate numi adecvată din punct de vedere
al  folosirii  limbajului.  Precizările  logice  sunt  comunicate
întotdeauna prin nuanţe  cunoscute  în  limbajul  folosit.  De aici,
decurge faptul că este vorba tocmai despre o  precizare.  Atunci
când  precizările  logice  sunt  adecvate  din  punct  de  vedere  al
limbajului, se aplică acest caz. Astfel, acesta este un avantaj al
precizărilor în logica normelor, asigurând o mai mare acurateţe.
Ceea ce se poate înţelege prin „negare” ca şi  circumstanţă,  se
poate  exprima  logic  în  mai  multe  moduri:  modul  general  de

39 Ibidem, p. 26.



exprimare este astfel, nu numai precizat, dar şi diferenţiat. 
3.4.  Argumentele  lui  von  Wright  împotriva  posibilităţii  de
formalizare  a  enunţurilor  normative  condiţionale  cu  jonctorii
logici  obişnuiţi  nu ajung până la observaţiile descrise mai sus,
referitoare la necesitatea creării unei logici deontologice diadice
pentru dispoziţiile condiţionale. Ar fi de preferat să existe o altă
bază  pentru construirea  unei  logici  diadice.  Având  în  vedere,
totuşi, că pentru enunţurile normative condiţionale ar trebui dată
o regulă a separării şi o limitare normativă, aşa ar trebui şi pentru
operatorii deontologici diadici ai dispoziţiei, să se dea o regulă de
separare: Din  A şi  O (B/A) ar trebui să rezulte  O (B) – sau  O
(B/T), unde T descrie o tautologie – pentru toate cazurile în care
A este adevărat. Ar trebui, de asemenea, ca şi în cazul importării
din punct de vedere al logicii jonctorilor, să fie valabil:  O (B/A)
 (AO(B)).  Aşa cum arată mai departe Kutschera,  ar trebui
atunci,  ca enunţul  O (B/A) să aibă şi alte caracteristici formale
împreună cu implicaţia A  O (B): în linii mari, OA  O (A/B) şi
(AB) ^ O (C/B)  O (C/A) şi aşa mai departe. De aceea, după
Kutschera, este cel mai simplu să înţelegem O (A/B) ca A  O (B).
Modul diadic de scriere are şi dezavantajul că nu se poate face
diferenţa între cele două afirmaţii: „Nu este cazul să se ordone
prin A, efectuarea lui B”, şi deci: ¬ (A  O (B)), şi „Este cazul să
nu se  ordone prin  A,  efectuarea lui  B”,  adică:  A   O (B);  şi
atunci,  ¬ O (B/A) afirmă  întotdeauna  numai  ceea  ce  exprimă
prima  propoziţie  (v. Kutschera16).  Dacă  a  doua  afirmaţie  se
interpretează  ca  A   ¬  O (B/T),  unde  T este  o  tautologie,  şi
astfel, s-ar considera din nou, mai puţin implicită expresia unui
enunţ  normativ  condiţional,  decât  o  implicaţie  între  afirmarea
unei stări de fapt şi un enunţ normativ monadic. 

Conform exemplului lui von Wright, interpretarea dată este
că  paradoxul  obişnuit  al  propoziţiei  normative  condiţionale  se
bazează pe interpretarea defectuoasă şi  în majoritatea cazurilor
reprezintă simple grade de introducere sau urmări logice ale aşa-
numitelor  paradoxuri  ale  implicaţiei  materiale,  deci  ambele
formulări  pot  fi  folosite  pentru  propoziţiile  normative

16 Ibidem, p. 28.



condiţionale. 
În  ceea  ce  îl  priveşte  pe  Hintikka17,  există  o  diferenţă

importantă  care  duce  la  interpretări  diferite  ale  acestor
formalizări diverse ale propoziţiilor normative condiţionale. 

4. Obligaţii prima-facie şi propoziţii normative condiţionale,
obligaţii actuale şi propoziţii normative condiţionate material

4.1. Hintikka face clar deosebirea între propoziţiile condiţionale
de forma  p   q şi  O (pq). Propoziţiile din prima formă sunt
numite de către acesta, în mod greşit, „implicaţii logice”:  q este
implicat logic de către  p.  p nu s-ar putea adeveri, fără ca (?) în
acelaşi timp („ipso facto”)  q să se adeverească. După Hintikka,
afirmaţia  înseamnă,  de  asemenea,  că  p şi  non-q nu  pot  fi
îndeplinite în acelaşi timp. Hintikka a confundat implicaţia faptică
sau materială cu implicaţia logică. p  q înseamnă doar că q este
adevărat, dacă p este adevărat sau altfel spus, că non-p sau q este
adevărat, dacă pur şi simplu se afirmă că p ^ ¬ q faptic, nu este
adevărat.  În  primul  rând,  dacă  nu  se  pretinde  imposibilitatea
logică  de  îndeplinire,  adică,  dacă  p  ^ ¬  q nu  ar  implica  o
antinomie,  p   q ar trasa o tautologie, un adevăr logic. Acest
lucru  ar  însemna  în  primul  rând  că  p implică  logic  q.  Spre
deosebire de Hintikka, în loc de implicaţia logică ar trebui să ne
raportăm  la  aşa-numita  implicaţie  faptică  sau  materială
(condiţionarea  materială).  Numai  aceasta  poate  sta  la  baza
diferenţei în consecinţă. Conceptul introdus, acela de propoziţie
normativă condiţionată material se poate distinge în mod adecvat
cu  ajutorul  implicaţiei  faptice.  După  Hintikka,  ne  raportăm în
discuţia  despre  norme  şi  îndeplinirea  acestora  foarte  des  şi  la
relaţia de implicare între propoziţiile normative p şi q, pentru care
îndeplinirea condiţiei  p are ca urmare şi veridicitatea lui  q, sub
condiţia suplimentară ca nicio normă ulterioară să nu fie încălcată
sau,  cu  alte  cuvinte,  ca  toate  normele  să  fie  îndeplinite.  Ne
interesează de asemenea,  consecinţele  propoziţiilor  într-o lume

17 Hintikka,  op. cit.,  p. 78.



perfect deontologică (perfectly deontic world),  şi  anume, într-o
lume, în care toate normele care stau la baza sistemului de norme
considerat  fără  antinomii  sunt  îndeplinite.  Într-o  lume  perfect
deontică (mai bine zis, deontologică), faţă de un anumit limbaj
deontologic  şi  faţă  de  un  anumit  sistem  de  norme,  fiecare
propoziţie ce trasează o dispoziţie este adevărată în sistemul de
norme la baza căruia stă. Ideea lumii deontologice perfecte mai
oferă o posibilitate, o semantică a adevărului pentru introducerea
propoziţiilor evaluate deontologic,  cum ar fi  cele care exprimă
dispoziţii. Dacă într-o lume perfect deontologică p ^ ¬ q este un
enunţ  fals,  în  aceeaşi  lume,  p   q este  adevărat;  acest  lucru
înseamnă, însă, că referitor la sistemul de ieşire a normelor, cu
propoziţii  evaluate  din  punct  de  vedere  deontologic,  q este  o
consecinţă deontologică a lui  p:  p implică deontologic  q – sau
formal: O (pq). Această „implicaţie deontologică” se va folosi
în  cele  ce  urmează  în  introducerea  enunţurilor  normative
deontologice condiţionale. 

4.2. În  legătură  cu  munca  eticienilor,  D.  Ross18 preia  de  la
Hintikka19 următoarea formulare logică a diferenţei între „prima
facie  duties (obligations)” şi „actual (absolute or overall) duties
or obligations”. Se consideră o măsură a principiilor normative
(eventual coroborarea funcţională a veridicităţii ordinului şi/sau
enunţurile  care  exprimă  stări  de  fapt  sau  dispoziţii  ale
conectorilor cu funcţie de adevăr pentru propoziţiile descriptive),
care sunt conjugate în propoziţia N. Dacă N conţine o propoziţie
normativă,  atunci  se  dezvoltă  liber  problema  propoziţiilor
normative  la  un  nivel  superior  (comparaţie  cu  p.  133  şi
următoarele).  Să  considerăm  că  D  este  o  conjuncţie
corespunzătoare propoziţiilor descriptive, concepute ca >premise
faptice<  (după  Hintikka,  pot  foarte  bine  să  fie  propoziţii
adevărate şi în lumea reală). 

18 D.  Ross,  The  Right  and  the  Good, Oxford,  1930.  Ross,  D.,  The
Foundations of Ethics, Oxford 1939.

19 Hintikka, op. cit., p. 90 şi următoarele.



O propoziţie  Q este  definită,  după Hintikka,  ca  obligaţie
prima-facie,  în  raport  cu  sistemul  de  norme  reprezentat  de  N,
dacă N şi D împreună implică logic Q, deci dacă O (N ^ D  Q)
ar  fi  valabilă.  Pentru  o  lume  perfectă  din  punct  de  vedere
deontologic,  această  obligaţie  ar  însemna  că  Q se  consideră
automat  realizat,  dacă se  realizează  N ^ D.  Un enunţ  normativ
ilustrat  printr-o  anumită  implicaţie  deontologică,  se  va  numi
enunţ normativ deontologic condiţional. 

În mod corespunzător, după definiţia lui Hintikka, Q este o
„obligaţie  efectivă”  (actual  obligation)  dacă  N şi  D implică
material dispunerea lui Q: N ^ D  O (Q). Hintikka vorbeşte din
nou aici în  mod eronat, despre „o consecinţă logică”). Astfel de
propoziţii  descriu  o  legătură  între  lumea  reală  şi  lumea
deontologică perfectă: dacă N ^ D se adeveresc (în lumea reală),
atunci în lumea corespunzătoare deontologic perfectă ar trebui să
avem „Q indus”. Enunţuri normative complexe condiţionale, de
această  formă,  ar  trebui  să  se  numească  enunţuri  normative
condiţionale material. Pentru cazul în care tocmai  N nu ar avea
un conţinut normativ, am putea vorbi despre enunţuri normative
faptice condiţionale. 
4.3. Hintikka este de părere că aceste diferenţe formalizate, ating
exact diferenţa dintre obligaţiile prima-facie şi obligaţiile efective
în sensul lui Ross. El ilustrează acest lucru, într-un exemplu al
unei  promisiuni,  care  ar  trebui  respectată,  dar  în  situaţia
nerespectării, nu se poate prevedea o obligaţie mai mare. Acest
lucru  presupune  ca  dispoziţia  condiţionată  să  conţină  anumite
promisiuni  date.  Promisiunea de a se întâlni  cu cineva în ziua
următoare la cafea,  există în continuare,  dar o promisiune mai
urgentă – îmbolnăvirea unui membru al familiei – o poate face
ineficientă („overruled”). Să notăm promisiunea cu simbolul V,
să notăm cu litera K adeverirea promisiunii de a bea o cafea cu
cineva în ziua următoare, şi astfel se trasează obligaţia pe baza
promisiunii ca propoziţie normativă condiţională: O (V  K). De
aici,  nu trebuie să se excludă dispoziţia necondiţionată printr-o
metodă pur logică, ci să se păstreze promisiunea de a merge la



cafea:  O (K) nu decurge logic din enunţul normativ deontologic
condiţionat  dat.  Într-o  lume  perfectă  din  punct  de  vedere
deontologic,  existenţa  promisiunii  ar  implica  liber  şi
angajamentul.  În  acest  sens,  promisiunea  este  legată  de  autor.
Totuşi,  poate  fi  considerată  pur  şi  simplu  o  obligaţie;  poate
conţine ceva ce nu s-ar putea întâmpla într-o lume perfectă din
punct de vedere deontologic. Obligaţiile prima-facie, indică după
Hintikka20 exact „ce se poate întâmpla într-o lume perfectă din
punct  de  vedere  deontologic”.  Lumea  perfectă  din  punct  de
vedere deontologic, permite în acelaşi timp condiţiile posibilităţii
de îndeplinire şi conflictele morale curăţate din modelul ideal de
îndeplinire a normelor. 

Din punctul de vedere al lui Hintikka, în enunţul normativ
deontologic  complex  condiţionat,  de  mai  sus,  nu  ne  putem
rezuma la  ordonarea consecinţelor,  întrucât,  pentru implicaţiile
deontologice nu există nicio regulă de separare; cu toate acestea,
este posibil,  într-un mod contrapus modului deontologic,  să ne
rezumăm  la  o  obligaţie  efectivă,  şi  să  nu  restrângem  aceste
obligaţii care ar deveni ineficiente în faţa altora mai urgente: din
p şi O (pq), precum şi ¬ O (q) este posibil să ne rezumăm la ¬
O (p),  şi  astfel,  o  promisiune  dată,  care  din  punct  de  vedere
deontologic nu implică ceva nedispus, este în sine, nedispusă. O
(pq) implică  logic  O  (p)O  (q) şi  împreună  cu  
¬ O(q) după regula contrapoziţiei, şi ¬ O (p). În acelaşi fel, este
în  sine  interzisă  o  obligaţie  asumată,  întrucât  într-o  normă
condiţionată deontologic apare ca formulă iniţială, acea formulă
care,  ca şi formula ulterioară, conţine ceva interzis.  Dacă vom
considera  p şi  O  (¬  q),  precum şi  O (pq),  este  valabil  şi
echivalentul:  O  (¬  p  V q)  ^ O  (¬  q).  Aceasta  se  face  după
distributivitatea  operatorilor  de  dispoziţie,  în  funcţie  de
conjuncţie şi una dintre regulile lui Morgan şi în cele din urmă,
după  posibilitatea  de  a  lăsa  de-o  parte  membrii  ai  adăugării,
echivalent ca formă, cu: 

20 Ibidem, p. 93.



O ((¬ p V q) ^ ¬ q) ^ ¬ q) € O (¬ p ^ ¬ q V q ^ ¬ q) €  O (¬ p ^ ¬
q) € O (¬ p) ^ O (¬ q),

de unde decurge evident O (¬ p). 
Este  posibil,  inclusiv  pentru  enunţurile  normative

deontologice  condiţionale,  să  admitem  concluzii  ferme în
contrapoziţie,  care  pot  fi  separate  (dar  numai  dacă  sunt  şi
definite, în aşa fel încât să nu fie nicio posibilitate de separare
definită).  Critica,  este  posibil  ca  aici  să  nu  se  lege  de  o
consecinţă, întrucât regula separării pentru enunţurile normative
condiţionale nu poate avea o bază aici, rămâne să se rezume la
alegerea cuvintelor.  Această critică are şi un „caracter  verbal”.
Weinberger21 obiectează corect faţă de faptul că O (pq) nu este
o formulă  generală a  enunţului  imperativ.  Acest  lucru nu este
definit  şi  de  către  Hintikka,  acesta  susţinând  că  formula  este
legată  numai  de  ordonarea  fermă  a  condiţiei.  Weinberger  se
plânge că formula nu are nicio schemă directă de concluzii pentru
enunţurile normative condiţionale, ci răspunde în primul rând la
întrebarea „cum poate fi păstrată o lume corectă, plecând de la
baza  anumitor  normative”21,  pentru  a  avea  un  sistem liber  de
variante,  liber  de  contradicţii  şi  realizabil.  Weinberger  îl
învinuieşte  pe  Hintikka  pentru  că  acesta  din  urmă  nu  face
diferenţa între implicaţia materială, pe de-o parte,  şi  implicaţia
logică, respectiv formulele logice de adevăr, pe de altă parte (vezi
p. 121). Dar se pare că acesta nu observă că ne putem elibera de
aceste neajunsuri şi putem folosi enunţuri de structura  O (pq)
ca premise normative pentru concluzii logice ferme, într-un mod
mai complicat (concluziile în contrapoziţie). 

Pentru  o  separare  directă  a  propoziţiilor  care  exprimă
obligaţii  actuale,  este  desigur  nevoie,  de  enunţurile  normative
condiţionate material, care în sensul de mai sus pot fi descrise ca
implicaţii  materiale,  în  care  se  află  elementul  succesiv  al
enunţului  normativ  necondiţionat  care  se  desprinde.  Dacă

21 O. Weinberger, Conceptul neîndeplinirii şi logica normelor. În:  Ratio
XIV (1972, p. 15–32), p. 31. 

2



elementul  precedent  al  acestor  implicaţii  materiale  în  sine  nu
presupune  existenţa  unei  norme,  avem  un  enunţ  normativ
condiţionat faptic, şi deci, o implicaţie materială între un enunţ ce
descrie o stare de fapt şi un enunţ normativ necondiţionat. Acesta
este fără dubiu, prototipul unui enunţ imperativ condiţionat, aşa
cum ar arăta în cazul unei concluzii de logică a normelor. 
4.4. În ceea ce priveşte problematica semanticii modale a lumii
deontologice  perfecte,  nu  ne  putem  apropia  prea  mult.
Problematica  neîndeplinirii  este  importantă  şi  pentru  analiza
propoziţiilor  normative   condiţionale,  având  în  vedere  că
întrebarea este cum se poate introduce o valoare de adevăr, prin
neîndeplinire sau prin nerealizarea lui  p datorită principiilor  în
enunţul deontologic clasificat O (pq). La enunţurile normative
condiţionate material, neîndeplinirea sau nerealizarea elementului
iniţial nu reprezintă nicio problemă: implicaţia materială cu un
element iniţial fals este, în mod banal, adevărată. Acest lucru ţine
de  logica  deontologică  şi  ridică  o  problemă  deose-
bită. 

Cu siguranţă,  Weinberger  şi  Putill  aveau  dreptate22 când
criticau  folosirea  modelului  lumii  deontologice  perfecte.  Acest
model nu construieşte nimic din punct de vedere al concluziilor
logicii  normelor  (inclusiv  concluzii  referitoare  la  ordine
conflictuale  sau neîndeplinite),  ci  poate  da o idee de ajutor  la
folosirea  valorii  de  adevăr  pentru  enunţurile  deontologice
clasificate.  În  critica  sa  cu  privire  la  modelul  lui  Hintikka,  al
lumii  deontologice  perfecte,  în  interpretarea  propoziţiilor
normative  condiţionale, se pare că Puntill23 nu a acordat sufici-
entă atenţie acestui aspect, întrucât foloseşte o singură construcţie
tipică ideală de ajutor în cadrul unei lumi perfect deontologice.
Analiza lumii perfecte din punct de vedere deontologic, are un

22 Vezi şi  Weinberger,  op. cit., p. 15 şi următoarele, precum şi următoarea
notă. 

23 R.L.  Purtill,  Lumi  deontologice  perfecte  şi  obligaţii  prima  facie.  În
Philosophia III (1973), 429–438. 



istoric în timp şi acesta trebuie comparat cu cel al lumii reale.
Această  ordonare  a  unui  istoric,  se  bazează  pe  premisa  lui
Hintikka,  conform  căreia  toate  obligaţiile  din  lumea  reală  se
regăsesc  în  oglindă  în  lumea  perfectă  din  punct  de  vedere
deontologic şi, astfel, nicio obligaţie nu poate fi încălcată. Acest
lucru  este  fals,  având în  vedere  că  multe  obligaţii  rezultă  din
starea de fapt şi din aşteptări, iar persoane din lumea reală nu îşi
îndeplinesc toate  obligaţiile.  Obligaţiile  rezultate  în  urma unor
războaie sau catastrofe nu îşi găsesc echivalentul în lumea perfect
deontologică. În locul unei interpretări istorice a lumii perfecte
din  punct  de  vedere  deontologic,  Hintikka  ar  fi  trebuit  să
considere că în lumile deontologice,  toate normele şi obligaţiile
sunt îndeplinite. 

Purtill are dreptate când îl critică pe Hintikka, formula  O
(pq) nu s-ar adapta ca formalizare a unei obligaţii prima facie,
luând în  considerare  afirmaţii  adevărate  despre obligaţii  prima
facie fără însemnătate şi este foarte importat să le diferenţiem. O
promisiune, conform acestei gândiri, nu ar fi cu nimic diferită de
o  acţiune  interzisă;  şi  atunci,  dacă  p este  fals  în  orice  lume
perfectă din punct de vedere deontologic, q ar putea fi o acţiune
oarecare. Totuşi, nu trebuie să împărtăşim părerea lui Purtill, că
modelul  lui  Hintikka ar  conţine neapărat  „paradoxul  obligaţiei
derivate” – Purtill consideră aici o posibilitate de separare –, iar
posibilităţile de diferenţiere a obligaţiilor prima facie există după
părerea sa; acestea sunt necesare pentru ca sistemul să poată fi
folosit. Tocmai această caracteristică a obligaţiilor prima facie, şi
anume, că faţă de obligaţiile de rang mai mare sau mai urgente,
pot  fi  date  la  o  parte  dacă  putem spune  aşa.  Trebuie  luată  în
considerare şi posibilitatea de diferenţiere după gradul obligaţiei.
4.5. Un alt punct critic: obligaţiile prima facie pot intra în conflict
una cu alta. Purtill23a are intenţia de a ajunge la o concluzie şi
anume,  o  dezvoltare  ulterioară  a  logicii  deontologice  poate
presupune operatori pentru obligaţii absolut efective şi obligaţii

23a Purtill, op. cit.



prima facie. Deşi,  din nou, acest lucru este necesar,  nu trebuie
neglijat  şi  nu trebuie uitat  faptul  că obligaţiile prima facie pot
intra  în  conflict  una  cu  alta;  şi  atunci,  obligaţiile  prima  facie
opuse, nu se pot neapărat doar nega una pe alta, şi nici în forma
O (ap) ^ O ¬ (ap), ci conflictele rezultă din diferite condiţii
şi situaţii. De aceea, ar fi ales Hintikka şi formularea complicată
pentru obligaţiile prima facie (vezi mai sus, p. 123). 
4.6. Enunţurile normative condiţionate material dau naştere unor
dificultăţi  asemănătoare.  Atunci  când  într-un  enunţ  normativ
condiţionat material, de forma a  O (b),  subzistă dispoziţia  O
(b), a poate fi oricare dintre propoziţiile oarecare. 

Această formă poate să nu fie suficientă, aşa cum sublinia
Purtill  pentru  a  stabili  obligaţii  ce  decurg  din  promisiuni,
încălcări  anterioare  ale  legii  etc.;  şi  atunci,  dacă  O  (b) este
adevărat, acesta va fi implicat material de fiecare dintre celelalte
propoziţii. Nici aici nu avem vreo posibilitate de diferenţiere între
enunţurile normative condiţionale banale şi descrierea stărilor de
fapt  bazate pe normele importante. Totuşi, în opoziţie cu părerea
lui Purtill, comportamentele  faptice condiţionale ar trebui să se
deosebească de cele adoptate pe baza normelor.  Astfel, ar putea
rezulta  necesar  ca  acest  comportament  condiţionat  la  care  ne
refeream  mai  sus  să  fie  reprezentat  prin  operatori  logici
propoziţionali. 
4.7. În  completare  la  observaţiile  nu  foarte  exacte  ale  lui
Hintikka, în legătură cu caracterul implicaţiei în ambele moduri
de  formulare  pentru  enunţurile  normative  condiţionale,  şi
referitor la critica lui Weinberger, Hintikka a considerat în mod
greşit,  numai  enunţurile  logice  valabile,  în  cazul  propoziţiilor
normative   deontologice  condiţionale,  a  se  reţine:  în  ambele
formule, se poate regăsi implicaţia în sensul în care o expresie
logică  adevărată  este  generată  pentru  ansamblul  propoziţiilor
normative   condiţionale.  Într-un  enunţ  normativ  condiţionat
material, formula iniţială, ca premisă a formulei subsecvente, ar
implica  logic concluzia.  Acest  lucru  este  posibil,  numai  dacă
formula  iniţială  nu  este  liberă  de  norme;  altfel,  se  exclud



enunţurile pur descriptive ale stărilor de fapt, pentru a face loc
propoziţiilor  pur normative.  Însă,  acest  lucru nu este posibil.24
Enunţurile  normative  condiţionate  material,  în  care  formula
iniţială implică logic formula subsecventă, pot să nu fie enunţuri
normative  condiţionale  factual.  În  enunţurile  normative
condiţionale material adevărate, nu se regăseşte ideea declaraţiei
de  obligativitate,  în  care  se  stabilesc  dispoziţii  pentru  condiţii
factice cunoscute. Acest lucru ar fi valabil şi pentru o implicaţie
strictă în sensul logicii modale.  a {  O (b) ar însemna atunci: În
toate lumile logice posibile, este valabil faptul că b este adevărat
în toate lumile deontologice ideale, dacă a. Aceasta şi formularea
corespunzătoare  pentru  O  (a  {  b) („Este  valabil  pentru  toate
lumile perfecte din punct de vedere deontologic, faptul că b este
adevărat în toate lumile posibile,  dacă  a”) nu au fost analizate
suficient.  O  strânsă  asociere  a  logicii  deontologice  cu  logica
modală în sensul restrâns s-ar putea dovedi necesară (vezi mai
departe). 

În  orice  caz,  implică  logic  în  enunţuri  de  structura  O
(pq),  pentru  p,  propoziţia  introdusă,  P,  pentru  q,  propoziţia
introdusă,  Q,  este  vorba,  deci,  despre folosirea operatorilor  de
dispoziţie în cadrul unei tautologii şi despre o dezvoltare banală a
limbajului deontologic şi a sistemului de norme care stă la baza
acestuia,  în  care  pot  exista  toate  tautologiile.  Dar  şi  această
prezentare  poate,  desigur,  să  nu  redea  ideea  declaraţiei  de
obligativitate  contingente  condiţionale,  aşa  cum  observă
Weinberger  pe  bună  dreptate.25  Sensul  formulei  ce  vorbeşte
despre un obiect şi care este logic adevărat, într-un enunţ despre o
implicaţie  logică,  nu  este  uşor  de  intuit,  având  în  vedere  că
domeniul de influenţă al operatorilor de dispoziţie nu permite ca
cele două părţi să fie echivalente dacă acestea sunt conduse de
implicaţia  materială.  Este  posibilă  numai  atenuarea  conform
schemei O (pq) € O (p)  O (q). Dacă enunţurile normative

24 Kutschera,  op.  cit.,  p.  68,  J. şi  J.  Thompson,  How  not  to  derive
<Ought> from <Is> în: Philosophical Review LXXIII (1964), p. 43–58. 

25 Weinberger,  op. cit.,  p. 31. 



condiţionale se găsesc în formule adevărate din punct de vedere
logic,  nu  sunt  generate  structuri  de  propoziţie  care  să  aibă  o
reprezentare  adecvată  sau să  permită reconstruirea declaraţiilor
de obligativitate condiţionale factice. 

5. Abordarea condiţionării logice conform lui von Wright

5.1. Una  dintre  posibilităţile  interesante  de  rezolvare  a  proble-
melor  ia  naştere  datorită  simbolisticii  aferente  obligaţiilor
condiţionale, aşa cum subliniază în mod repetat von Wright26, în
care operatorii de dispoziţie, precum şi operatorii de permisiune,
se reduc la condiţiile suficiente şi necesare ale logicii  modale.
Aceasta,  în  reducerea  aletică  a  lui  Anderson,  a  logicii
deontologice la logica de modalitate, în orientarea spre rezolvări,
se interpretează ca dispoziţie a lui  p, în sensul că  p reprezintă o
condiţie necesară pentru definirea stării unei anumite constante I
(spre exemplu, imunitatea versus pedeapsă): 

O (p) = DfNc (p, I)  N (Ip). 

(N = Operator modal „în mod necesar este valabil”; Nc ( , ) = „este o
condiţie necesară pentru”.) 

Pentru a elimina dispoziţia din tautologie, von Wright mai
adaugă încă o clauză de contingenţă la Definiens, şi anume,

M (¬ p) ^ M (I), 

(M = operator modal „este posibil”) 

care acoperă necesitatea pentru p şi garantează posibilitatea pentru I.
După  consideraţiile  de  mai  sus,  se  poate  prevedea,  totuşi,
complicarea – cel puţin pentru relaţia ce stă la bază. 
În mod corespunzător, se va defini un operator P, mai „puternic”,
care nu este identic cu ¬ O ¬. Conform definiţiei, p este permis,

26 G.H.  von  Wright,  Deontic  Logic  and  the  Theory of  Conditions,  în:
R. Hilpinen,  (ed.):  Deontic  Logic.  Introductory  and  Systematic  Readings,
Dordrecht, 1971, p. 159–177, p. 168 şi următoarele. 



dacă  p reprezintă o condiţie suficientă pentru imunitate, faţă de
pedeapsă: 

P (p) = DfSc (p, I)  N (p I). 

(Sc ( , ) = „este o condiţie suficientă pentru”). 
Von  Wright  adaugă  aici  oricum,  clauza  corespunzătoare  a

contingenţei M (p) şi M (¬ I), care prefigurează condiţia unei obligaţii
pentru operatorul exprimat Q (q/p), cu sensul „se dispune, în cazul în
care q, ca p să fie dat”, se defineşte în felul următor: 
Q (q/p) = DfSc (p, O (q)) ^ ¬ N (pq). 

Aceasta înseamnă: p este o condiţie suficientă pentru a dispune
q,  dar  nu implică  logic  q.  Cu alte  cuvinte:  p reprezintă  o  condiţie
suficientă pentru a dispune q, dar nu şi pentru q în sine. 
Definiţia dată poate fi folosită atât pentru cazul simplu cât şi pentru
cazul definirii  operatorilor de dispoziţie prin clauze de contingenţă.
Aici am vorbit numai despre cazul simplu. Prin următorul calcul se
afirmă că Q(q/p) implică forma O (pq), dar nu şi viceversa: 

Sc (p, O (q))  N (p O (q))  N (p  N (I q))  N (I N (p 
q)). 

Prin simplificare, rezultă: 

N (I  (p  q))  O (p  q). 

Având în vedere faptul că O (¬ p) este echivalent cu O (p 
Λ), unde Λ simbolizează falsul sau opusul, O (¬ p) nu implică Q (q/p).
Aici  nu mai apare forma paradoxului lui Ross,  a cărui  urmare este
efectuarea  unei  acţiuni  interzise  cuiva  care  este  obligat  la  fiecare
acţiune oarecare.  Şi  în  celelalte  paradoxuri  ale  logicii  deontologice
simple, tradiţionale, în care nu apare faptul că în urma unei stări de
fapt existente, cineva este obligat la o acţiune oarecare, o simplificare
duce de la  N (p   N (I   q)) la N (I   q)   O (q),  dar nu şi
viceversa. 

Ceea ce vrea să spună von Wright, este că această idee ar duce
la  o  „acţiune  mulţumitoare  a  conceptului  obligaţiei  condiţionale
(commitment)  şi  la  normele  condiţionale  per  ansamblu”  şi  aduce



problemele  tradiţionale  prin  simbolizarea  propoziţiilor  normative
condiţionale, spre o „rezolvare naturală”. 

5.2. Dificultatea principală a acestui aspect adus în discuţie de
von Wright  constă  în  faptul  că  vorbim despre o  reducere  a  logicii
deontologice la logica modală aletică  sau mai  bine zis:  la  o logică
modală „anancastică”. Dacă dispunerea lui p este definită astfel încât
p să reprezinte o condiţie necesară pentru o stare de fapt constantă, I,
cu sensul de „intrare într-o stare de imunitate faţă de pedeapsă”, atunci
intervine  necesitatea  căutării  unui  alt  sens.  27 În  nici  un  caz,
imunitatea  la  pedeapsă  nu  trebuie  să  implice  în  mod  necesar
îndeplinirea acţiunilor dispuse. Acest lucru ar putea fi valabil numai
atunci când starea imunităţii la pedeapsă este interpretată ca o stare
ideală de obligativitate: imunitatea la pedeapsă  ar trebui să implice
îndeplinirea tuturor acţiunilor dispuse, sau: p ar trebui să reprezinte o
condiţie necesară pentru starea de imunitate la pedeapsă. p reprezintă
în  mod  ideal  –  conform gândirii  normative  –  o  condiţie  necesară
pentru imunitatea la pedeapsă. Aici se arată cum apare operatorul de
necesitate a condiţionalităţii în aceste cazuri normative, şi în cele din
urmă din nou, cum se construieşte pe operatorii de obligativitate sau
de dispoziţie.  Libertatea de pedeapsă sau imunitatea la pedeapsă  ar
trebui să  implice  îndeplinirea  concomitentă  a  acţiunilor  dispuse;
faptic,  nu  acesta  ar  trebui  să  fie  cazul.  Dificultatea  despre  care
vorbeşte von Wright, constă într-un cerc vicios în care apare în cele
din  urmă  un  operator  de  dispoziţie  ce  prezintă  obligativitatea,  sau
operatori  de  dispoziţie,  respectiv  prevederi  normative.  Despre  alte
probleme  legate  de  reducerea  unei  logici  deontologice  la  logica
modală  ca  urmare  a  ideii  lui  Anderson,  vorbeşte  Weinberger  în
lucrarea  sa  (comparaţi  p.  89  şi  următoarele).  O  dificultate
corespunzătoare  de  interpretare  s-ar  putea  datora  şi  sensului

27 Hanson sugerează că ideea de bază mai puţin intuitivă a acestei relaţii
de  necesitate,  constă  în  definirea  necesităţii  prin  metalimbaj  în  funcţie  de
derivabilitate a propoziţiilor în care apar concepte ale logicii de bază. B. Hanson,
An Analysis of Some Deontic Logics, în: Hilpinen (ed.),  op. cit.,  p. 121, 129. 



operatorilor „Sc” în definiens din „Q”, şi anume: Ce înseamnă că  p
este o condiţie suficientă în acest sens, pentru ca  q să fie o condiţie
necesară pentru starea de imunitate faţă de pedeapsă? Şi aici nuanţa
normativă apare în sensul că acest lucru ar trebui să fie aşa?

Să considerăm în mod liber un operator de dispoziţie, precum şi
constantele  predicative  „reprezintă  o  condiţie  suficientă  pentru”  şi
„este o condiţie suficientă pentru”, ale căror domenii au fost definite
anterior  (într-o  formă  critică  în  sensul  unei  relaţii  ideale  de
condiţionalitate);  tot  la  fel  procedează  von  Wright  pentru  a  găsi
avantajele.  Nu  numai  că  se  evită  paradoxul  lui  Ross  şi  paradoxul
„obligaţiei derivate”, ci se evită şi paradoxul lui Aquist, care nu mai
apare aici. 28  Conform lui von Wright, ar trebui neapărat să analizăm
în continuare. Acest lucru este valabil şi pentru legătura foarte mică
între obligaţiile prima facie şi obligaţiile anulabile, pe care von Wright
le  numeşte  în  mod  greşit  „neglectable  obligations”.  Astfel,  este
valabil: 

O (p) ^ M (O (p) ^ ¬ p), 

de aceea, se dispune  p,  dar este în acelaşi timp posibil  ca în ciuda
acestei  dispoziţii,  p  să  nu  fie  adevărat,  respectiv  acţiunea
corespunzătoare  să  nu  fie  îndeplinită.  Acest  caz  nu  se  încadrează
numai la obligaţiile prima facie, ci şi la obligaţiile absolute, în afară de
cele la care dispunerea lui p, implică în mod logic sau în mod necesar
îndeplinirea  lui  p.  Dispoziţiile  din  ultima  categorie  amintită  sunt
numite  de  către  von  Wright  „non  neglectable  obligations”.  Pentru
acestea, este valabil: 

O (p) ^ N (O (p) p).

Legătura între aceste dispoziţii îndeplinite automat concomitent
cu obligaţiile prioritare şi cele actuale, în sensul mai sus definit, nu
este  în  nici  un  caz  atât  de  univocă  sau  de  clară,  cum  reiese  din
afirmaţiile lui von Wright. Într-adevăr, „non neglectable obligations”

28 A  se  compara  K.  Segerberg,  Some  Logics  of  Commitment  and
Obligation. În: R. Hilpinen, (ed.): op. cit. (p. 148–158), p. 156 şi următoarele. 



nu sunt anulabile  a fortiori,  şi pentru a le ordona ca pe cele actuale,
totuşi, nu este valabilă şi viceversa: obligaţiile actuale nu sunt numai
cele  care  sunt  îndeplinite  în  mod  automat  prin  stabilirea  unei
dispoziţii.  Analog,  obligaţiile  prima  facie  sunt  obligaţii  anulabile
(neglectable), dar totuşi, nu toate obligaţiile anulabile în sensul definit
mai sus sunt obligaţii prima facie. 

6. Operatori pe mai multe niveluri

6.1. Este  posibilă  şi  o  formalizare  a  propoziţiilor  normative
condiţionale cu ajutorul unui limbaj deontologic analizat la un nivel
mai înalt: expresia  O (p   Oq) ar putea fi considerată ca o formă a
propoziţiilor normative  condiţionale, aşa cum reiese cel mai frecvent
din textele de lege, în special. Această perspectivă ne este  oferită de
art.  965 din  Codul  civil,  care  spune  că  cel  care  găseşte  un  obiect
pierdut pe care îl ia asupra sa are obligaţia de a anunţa imediat pe cel
care a pierdut acel obiect, proprietarul sau responsabilul competent.
Enunţul  normativ condiţionat  în ansamblu este în sine un obiect  al
dispoziţiei  cuprinse în lege.  Într-adevăr,  din acest  enunţ decurge în
mod logic-deontologic, enunţul O (p)  O (O (q)), însă astfel, forma
de  nivel  superior  nu  este  încă  eliminată.  Emiterea  unei  dispoziţii,
respectiv a unei norme (îndeplinirea acesteia), nu este acelaşi lucru cu
simpla  enunţare  a  dispoziţiei,  respectiv  a  propoziţiei  normative.  În
special, dacă se iau în considerare subdiviziunile semantice, enunţurile
normative de nivel superior, ca şi cele menţionate, nu soluţionează în
fiecare caz atât de uşor implicaţia materială a obiectului propoziţiilor
normative, cum încearcă Kutschera29 să înlocuiască pentru cazul cel
mai simplu, expresia O (O (p)  q) cu O (p)  O(q). În mod liber,
nici  modalitatea  de  scriere  cu  aceiaşi  operatori  de  dispoziţie  din
niveluri diferite nu este pe deplin satisfăcătoare, deoarece diferenţele
dintre nivelurile semantice nu sunt considerate adecvate. Dispoziţia de
nivel  superior are legătură cu îndeplinirea,  efectuarea,  sancţionarea,
specificarea etc., a unei dispoziţii, este exact dispunerea unei  acţiuni

29 Kutschera,  op. cit.,  p. 39.



(oarecum îndeplinirea unei dispoziţii), dar nu neapărat dispunerea unei
dispoziţii,  aşa  cum  afirmă  clar  Kutschera.  Oricum,  operatorii
deontologici cum ar fi O, şi după părerea lui Kutschera sunt folosiţi în
propoziţii (care  exprimă acţiuni),  şi  de  ce  ar  trebui  să  nu se  poată
concepe  conectorii  logici  sau  cuantorii  logici  ai  propoziţiilor  care
exprimă acţiuni ca şi enunţuri (complexe) care exprimă acţiuni? Prin
introducerea operatorilor  constanţi  corespunzători sau a predicatelor
constante  corespunzătoare  pentru  acţiunile  de  îndeplinire  a  unei
dispoziţii, s-ar putea îmbunătăţi una câte una, formulările deontologice
ale  propoziţiilor  prescriptive  de  nivel  superior.  Nu  încerc  aici  să
combat afirmaţiile lui Kutschera; ideea că o anumită dispoziţie O (A) ar
trebui urmată s-ar putea exprima prin tautologia banală O (A)  O (A),
în cazul în care am avea de-a face cu o dispoziţie exclusiv referitoare
la  un obiect.  (Astfel,  în  special  cu privire  la  sensul  celei  din urmă
limitări, ar mai fi de discutat). Numai că acest caz simplu nu mi se
pare  adaptat,  trebuie  luate  în  considerare  toate  complicaţiile
deontologice pe care le presupune împărţirea pe niveluri. Dispoziţia de
nivel  superior  referitoare  la  existenţa  unor  enunţuri  complexe  de
dispoziţie  este  oarecum  în  drept,  o  stare  de  fapt.  Este  oarecum
plauzibilă  reducerea  tuturor  interdependenţelor  într-un  mod  atât  de
simplu din punct de vedere al vorbirii despre un obiect, la folosirea de
operatori, fără a folosi împărţirea pe niveluri, sau la tautologii banale.
În mod liber, ar trebui abandonată şi consideraţia puternic simplificată,
conform căreia sistemele de norme se configurează într-unul şi acelaşi
obiect al vorbirii, în dezvoltarea configurării sistemelor deontologice.
În particular, analiza propoziţiilor normative  împărţite pe niveluri este
abia la început (sau nici măcar). 

Discuţia referitoare la enunţurile normative împărţite pe niveluri,
la acest punct nu poate fi dusă mai departe. Sub premisa posibilităţii
logicii  normelor  împărţite  pe  niveluri,  pare  să  aibă  sens  aşa-zisa
„dispoziţie  a  obligaţiei  efective”,  care  distinge  clar  dispoziţiile
propoziţiilor normative condiţionate material de celelalte două forme
anterior menţionate. 

În mod analog, se pot formaliza şi dispoziţii corespunzătoare ale
propoziţiilor  normative   deontologic  condiţionale,  în  structura



formulei: O (O (p  q)). În cele din urmă, avem enunţurile normative
condiţionale material, ce se pot construi pe condiţionale deontologic –
de exemplu,  n  ^ b   O (O (m  ^ d   q)) sau enunţuri normative
condiţionale deontologic, pe condiţionale materiale:  O (n  ^ d   O
(q)),  şi  aşa  mai  departe.  În  toate  aceste  cazuri,  este  vorba  despre
complexe de enunţuri normative condiţionale, a căror posibilitate de
construire mai  trebuie  analizată  din punct  de vedere semantic  şi  al
severităţii legilor. 

6.2. De asemenea, noua imagine a lui von Wright oferă, cu
ajutorul  logicii  condiţiilor,  o  posibilitate  de  a  defini  operatori
deontologici de niveluri superioare şi revenirea la logica deontologică
pe mai multe niveluri. Von Wright dă exemplul O (Op  p), cu sensul
N (I  (N (I  p) p)), ca teoremă a logicii modale, dacă se renunţă
la adăugarea clauzelor de contingenţă.30 Dacă am interpreta tautolo-
giile  în  cadrul  sistemului  universal  de  norme  ca  stări  ce  au  fost
dispuse,  aşa  cum  consideră  Kutschera31,  atunci,  această  formulă
rezultă foarte valabilă. Dacă tautologiile nu sunt considerate dispuse,
atunci  numai  implicaţia  dintre  clauzele  de contingenţă  şi  formulele
anterioare reprezintă o teoremă a logicii modale minimale. 

[Rezultă axiomatic faptul că simpla distributivitate a operatorilor
de necesitate, impuşi în funcţie de conjuncţie, precum şi faptul că este
necesară tautologia şi nu este necesară negarea acesteia şi că tot ceea
ce este necesar este îndeplinit]. În acest al doilea caz, formulele sunt,
desigur, mai complicate. Aici putem menţiona doar faptul că punctul
de vedere al lui von Wright oferă o posibilitate elegantă de rezolvare
pentru configurarea operatorilor deontologici iteraţi. Unul nu poate să
lipsească:  şi  această  posibilitate  de  rezolvare  amplifică  dificultăţile
fiecărui  model  aletic  de  reducere;  şi  atunci,  acest  program al  unei
reduceri  reuşite  a  logicii  deontologice  la  o  logică  modală  aletică
(anancastică) se poate considera cu uşurinţă realizat. În timp, nu sunt
clarificate  în  nici  un  caz  toate  dificultăţile  unei  astfel  de  reduceri
(comparaţie Weinberger în această parte, p. 89 şi următoarele).

30 G.H. von Wright, Deontin Logic and the Theory of Conditions,  p. 170.  
31 Kutschera,  op. cit.,  p. 46 şi următoarele.



Franz von Kutschera

PREFERINŢE NORMATIVE 
ŞI DISPOZIŢII CONDIŢIONALE

De la apariţia lucrării lui S. Halldén (57)* şi a lui G.H. von
Wright  (63), logica conceptelor de preferinţă a fost  discutată foarte
mult  în  literatura  de  specialitate.1 Un  concept  de  preferinţă  este  o
relaţie A ≤ • B, care spune că propoziţia exprimată cu ajutorul lui  A
este evaluată cel mult la valoarea propoziţiei exprimate prin  B.  S-a
arătat că interpretarea acestor relaţii dă senzaţia de posibilitate şi că
astfel,  se  ajunge  la  atribute  foarte  diferite  ale  relaţiei  A ≤  •  B.  În
discuţia despre preferinţe, s-au făcut numeroase analize având ca scop
definirea anumitor obligaţii de forma O (A/B) – sub condiţia ca B, se
dispune ca  A –  pe baza relaţiei  de preferinţă a normativei.  Şi  aici,
puncte  de  vedere  foarte  diferite  conduc  la  sisteme  ale  logicii
obligaţiilor condiţionale foarte diferite. 

În cele ce urmează,  vom discuta despre cele mai importante
puncte  de  vedere  cu  privire  la  definirea  relaţiei  dintre  preferinţă  şi
obligaţiile condiţionale. Pe scurt, ne limităm la limbajul logicii propozi-
ţionale,  ca  în  majoritatea  lucrărilor  pe  această  temă  şi  ne  vom
concentra  de  asemenea,  pe  analiza  folosirii  neiterate  a  operatorilor
deontologici.2 

Discuţiile  duc  la:  1.  Concluzia  că  apare  un  concept  de
preferinţă de probabilitate în mod intuitiv, pentru care există totuşi o
formulare logică în cadrul unui limbaj al logicii propoziţionale, 2. O
formalizare  a  unui  concept  intuitiv  acceptabil  pentru  obligaţiile
condiţionale, care totuşi nu are legătură directă cu preferinţele pentru

* Numerele  din paranteză sunt  explicitate  în  bibliografia  de la  sfârşitul
acestui capitol, de la pagina 165. 

1 Pentru  observaţii  de-a  lungul  istoricului  logicii  preferinţelor  şi
bibliografie, comparaţie cu Rescher (67). 

2 Comparaţie  cu Kutschera (73)  (în  cele  ce urmează,  folosit  sub forma
„NWE”), Secţiunea 1.5.



propoziţii. Ca şi compensare satisfăcătoare, intuitivă dar nu lipsită de
probleme  pentru  o  formalizare  a  preferinţelor  şi  a  dispoziţiilor
condiţionale ajungem la 3. Oferirea unei logici a preferinţelor în care
obligaţiile condiţionale pot fi definite explicit. 

1. Limbajul Δ

Limbajul  folosit  în cadrul  sistemelor analizate în continuare
conţine  nenumărate  constante  propoziţionale.  Propoziţiile Δ,  sunt
definite în felul următor: 

1.1. a) Fiecare constantă propoziţională Δ este o propoziţie de
Δ.

b) Dacă A este o propoziţie de Δ, aşa este şi ¬ A. 
c) Dacă A şi B sunt propoziţii de Δ, aşa este şi (A  B). 
d) Dacă A este o propoziţie de Δ, în care operatorii deontologici

(O şi ≤ • ) nu apar, atunci şi O (A) este o propoziţie de Δ. 
e) Dacă A şi B sunt propoziţii de Δ, în care nu există operatori

deontologici, atunci şi O (A/B) este o propoziţie de Δ. 
f) Dacă A şi B sunt propoziţii de Δ, în care nu apar operatori

deontologici, atunci şi (A ≤ · B) este o propoziţie de Δ. 

Să considerăm Δ0 ca  fiind o parte  de vorbire  din Δ în logica
deontologică, în care propoziţiile se construiesc numai cu 1.1.-a, b, c.
Să  considerăm  Δ1 partea  de  vorbire  din  Δ în  care  propoziţiile  se
construiesc numai cu 1.1.-a, b, c, f. Să considerăm Δ2 partea de vorbire
din Δ, în care propoziţiile se construiesc numai după 1.1.-a, b, c, d. Să
considerăm  Δ3 partea  de  vorbire  din  Δ,  în  care  propoziţiile  se
construiesc numai cu 1.1.-a, b, c, d, e. 

1.2. Definiţii: 
a) A V B : = ¬ A  B
b) A ^ B : = ¬ (¬ A V ¬ B)
c) A º B : = (A  B) ^ (B  A)
d) A < • B : = (A ≤ • B) ^ ¬ (B ≤ • A)



e) A = • B : = (A ≤ • B) ^ (B ≤ • A)
f) V (A) : = O (¬ A)      şi V (A/B) : = O

(¬A/B)
g) E (A) : = ¬ O (¬A)      şi E (A/B) : = ¬ O

(¬A/B)
h) I (A) : = ¬ O (A) ^ ¬ O (¬A)

şi I (A/B) : = ¬ O (A/B)  ¬
O (¬A/B). 

Vom scrie A1, …., An  B, unde concluzia de la A1, …., An la B
este valabilă din punct de vedere logic. Dacă A  ¬ B este valabil,
atunci vom scrie în loc de A V B, şi A + B. Acest mod de scriere
presupune că întotdeauna şi viceversa duce la concluzia că A  ¬ B
este valabil. Vom omite parantezele atâta vreme cât nu sunt necesare
pentru  delimitarea  operatorilor,  dar  stabilim că  în  înşiruirea  opera-
torilor în logica propoziţională ¬, ^, V, , ≡, orice operator care se află
în stânga unui operator are o legătură mai puternică decât acesta. 

Pentru a putea formula următoarele configurări scurt şi uşor de
interpretat,  vom  folosi  pe  lângă  simbolurile  teoretice  de  mărime
obişnuite, şi simbolurile logice din Δ, precum şi cuantorii de existenţă
şi  generali  V  şi   ca  simboluri  ale  metalimbajului.  Modificările
propoziţiilor de metalimbaj şi de obiect nu pot fi folosite. 

2. Preferinţe între mulţimi

Cel mai simplu şi mai la îndemână traseu al preferinţelor între
propoziţii, pleacă de la o relaţie secundară de preferinţă între mulţimi.
Vom considera i  I indici ai mulţimilor, care pleacă de la premisa că
mulţimile sunt posibile, iar prin I vom defini relaţia . ≤  de preferinţă.
Această  relaţie  de  preferinţă  ar  trebui  să  reprezinte  o  cvasi-ordine
parţială, fapt pentru care ar trebui să fie reflexivă şi tranzitivă. Pentru
toate i, j, k  din I, sunt valabile, de asemenea: 

2.1. a) i • ≤ i
b) i • ≤ j ^ j • ≤ k ^ i • ≤ k. 
Va  exista  o  cvasi-ordine  totală,  dacă  toate  i,  j  ^ I,  sunt  de



asemenea comparabile, fapt pentru care, dacă este valabil: 
c) i • ≤ j V j • ≤ i3. 
În mod analog, vom defini 1.2-d, e.

2.2. a) i • < j : = i • ≤ j ^ ¬ (j • ≤  i)4

b) i • = j : = i • ≤ j ^ j • ≤  i. 

Relaţia • ≤ între propoziţii corespunde dar nu direct relaţiei • ≤ I,
ci  relaţiei  între  mărimile  mulţimilor  de  I.  Enunţul  care  exprimă  o
propoziţie  A se configurează prin mărimea [A] a mulţimilor de  I, în
care  A este  adevărat.  Trebuie  însă,  clarificată  relaţia  de  preferinţă
pentru mărimile [A] ale propoziţiilor A din Δo, pe baza relaţiei • ≤. 

Există numai un şir de posibilităţi pentru a defini o ordine de
preferinţă ≤ • pentru enunţuri, cu ajutorul relaţiei • ≤. Din relaţia ≤ •
dorim în primul rând să configurăm o cvasi-ordine parţială. În mod
intuitiv, deseori, în loc de relaţia ≤ • definim două relaţii, < • şi =  •.
Acestea construiesc o cvasi-ordine parţială, dacă este valabil: 

2.3. a) A = • A
b) A = • B  B = • A
c) A = • B ^ B = • C  A = • C
d) ¬ (A ^ • A)
e) A < • B ^ B < • C  A < • C
f) A = • B  (A < • C  B < • C)
g) A = • B  (C < • A  < • B)

Va exista o cvasi-ordine totală dacă este valabil: 

h) A = • B V A < • B V B < • A. 

Definim apoi: 

2.4. A ≤ • B : = A < • B V A = • B. 

3 Din (c) rezultă (a). 
4 Definiţia i • < j : =  ¬ (j • ≤  i) duce la concluzia că trihotomia i = · j V i ·

<j V j • <i este valabilă, deci există o cvasi-ordine totală. 



În al doilea rând, din relaţia ≤ • dorim îndeplinirea principiului
atenuat al mediei: 

2.5. a) A ≤ • B  (¬ (A ≤ • A + B)  ^ ¬ (A + B ≤ • A) V A
≤ • A+B)  ^ (¬ (B ≤ • A + B)  ^ ¬ (A + B ≤ • B) V A + B ≤
• B). 5  

Dacă A + B este echivalent atât cu A cât şi cu B, atunci este
valabil şi 

b) A ≤ • B  A ≤ • A + B ≤ • B. 
Principiul puternic al mediei, spune că: 
A < • B  (¬ (A ≤ • A + B) ^ ¬ (A + B ≤ • A) V A < • A + B) ^

(¬ (B ≤  • A + B) ^ ¬ (A + B ≤ • B) V A + B < • B), respectiv, în cazul
comparabilităţii lui A + B cu A şi B,

A < • B  A < • A + B < • B. 
La principiul atenuat  al mediei  ne conduce următorul  raţiona-

ment  intuitiv:  dacă avem două acţiuni  disjunse A şi  B,  dintre  care
trebuie să alegem, unde A este cel mult la fel de bun ca şi B, atunci A
este comparabil cu A + B, şi este cel mult la fel de bun ca şi A + B,
pentru că prin A + B, este realizat în cel mai rău caz A, în timp ce A + B
deschide posibilitatea ca eventual varianta mai bună B să fie realizată;
dacă avem A = • B, atunci rezultă, în cazul comparabilităţii lui A + B
cu A şi  B din 2.5-b A = •  A + B = •  B.  Altfel,  A + B şi  B sunt
comparabile, astfel A + B este cel mult la fel de bun ca şi B, pentru că
B numai în cel mai bun caz se va realiza, în timp ce în cel mai rău caz,
prin A + B şi A se poate realiza. 

Acest raţionament presupune şi acceptarea principiului puternic
al mediei. Acesta nu este totuşi valabil în absolut, având în vedere că
A + B poate fi adus la nivelul lui B, în timp ce A este văzut ca soluţie
practică şi la fel ca A, în cazul în care B este valabil într-un mod la fel
de practic. Astfel de consideraţii cu privire la probabilitate nu permit
totuşi precizarea, în cazul prezentat aici, în care există numai o relaţie
de  preferinţă  pentru  domeniile  din  I  şi  deci,  ne  mulţumim pentru

5 Această relaţie este echivalentă cu A ≤ . B  (¬ (A+B ≤ • A) V A ≤ • A +
B)  (¬ (B ≤ • A + B) V A + B ≤ • B).  



început, cu principiul atenuat al mediei. 
Există acum o serie de determinări ale relaţiei de preferinţă ≤ •

pentru  enunţuri,  cu  ajutorul  relaţiei  •  ≤,  în  care  ambele  condiţii
menţionate  mai  sus  sunt  suficiente  şi  pot  apela  toate  la  o  anumită
plauzibilitate.6 Recurgem la  câteva  definiţii  adiacente  externe,  fapt
pentru care indicăm mai întâi relaţiile < · şi = · din motive de transpa-
renţă intuitivă: 

2.6. a) A < . B : = Λ j (j  [B])  Λ i (i  [A]  i. < j)) Λ Vj (j 
[B])  Vi (i  [A])7 

b) A < . B : = V j (j  [B] Λ Λi (i [A]  i. < j)) Λ Vi (i  [A] Λ Λj
(j  [B]  i . <j))

c) A < . B : = V j (j  [B] Λ Λi (i  [A]   i . <j)) Λ Λj (j  [B]
  Vi (i  [A] Λ i . ≤ j))

d) A < . B : = V i (i  [A] Λ Λj (j  [B]   i . < j)) Λ Λ i (i  [A]
  Vj (j  [B] Λ i . ≤ j))

e) A < . B : = Vj (j  [B] Λ Λi (i  [A]   i . < j)) Λ  Λj (j  [B]
  Vi (i  [A] Λ i. ≤ j)) V V i (i  [A] Λ Λj (j  [B]  i . <j)) Λ Λ i (i 
[A]  Vj (j  [B] Λ i. ≤ j))

f) A < . B : = V j (j  [B] Λ Λi (i  [A]  i . < j))
g) A < . B : = Vi (i  [A] Λ Λj (j  [B]  i . < j)). 

Pentru toate aceste relaţii, se aplică postulatele 2.3. –d, e. 
Ca relaţii de egalitate, acestea cer următoarele relaţii: 

2.7. a) A = . B : = Λ i (i  [A]  Vj (j  [B] Λ i = . j)) Λ Λj (j
 [B]  Vi (i  [A] Λ i = . j))

b) A = • B : = Λ i (i  [A]  Vj (j  [B] Λ i • ≤ j)) Λ Λ i (i  [A]

6 A se compara cu discuţia unor astfel de relaţii la Danielsson (68). 
7 În timp ce 2.6-a stabileşte un concept de preferinţă ce nu implică nici un

risc, următoarele concepte sunt >>concepte cu risc<<, şi, în acest sens, A < . B nu
anulează faptul că nu se călătoreşte efectiv mai prost cu B decât cu A, având în
vedere că există mulţimi B care sunt mai puţin bune decât unele dintre mulţimile
A. V. Wright vorbeşte în (63) despre preference involving, respectiv not involving
risk. 



 Vj (j [B] Λ  j • ≤ i)) Λ  Λ j (j [B]  Vi (i  [A] Λ Λ i • ≤ j)) Λ Λ Λ j
(j  [B]  Vi (i  [A] Λ j . ≤ i))

c) A = . B : = Λ i (i  [A]  Vj (j  [B]  i . ≤ j)) Λ Λj (j  [B]
 Vi (i  [A] Λ j ≤  . i))

d) A = . B : = Λ i (i  [A]  Vj (j  [B] Λ j . ≤ i)) Λ Λj (j  [B]
 Vi (i  [A]  i . ≤ j)). 

Toate cele patru relaţii sunt suficiente pentru condiţiile 2.3.-a, b, c.
Relaţiile  (a),  (b)  îndeplinesc mai  departe,  pentru fiecare  relaţie  < ·
după 2.6., condiţiile 2.3-f, g, în timp ce relaţia (c) îndeplineşte aceste
condiţii numai pentru 2.6-f, iar relaţia (d), numai pentru 2.6-g. 

Având în vedere că determinarea mai liberală de la 2.7-b la 2.6-a
până la e se acceptă, şi că în 2.6-f, respectiv 2.6-g numai fiecare dintre
mulţimile  bune,  respectiv  proaste  vor  fi  luate  în  considerare  şi,  de
asemenea, determinările 2.7-c, respectiv 2.7-d se potrivesc, vom defini
relaţiile ≤ · după 2.4 - 2.6-a până la e, cu 2.7-b, relaţiile ≤ · de la 2.6-f
cu 2.7-c şi relaţiile ≤ · până la 2.6-g cu 2.7-d. 

Vom obţine, în special la 2.6-e şi 2.6-f, relaţiile

2.8. a) A A ≤ . B : = Λ i (i  [A]  Vj (j  [B]  i . ≤ j))  Λj (j 
[B]  Vi (i  [A]  i = . j))

b) A ≤ . B : = Λ i (i  [A]  Vj (j  [B]  i . ≤ j))8.

Toate relaţiile ≤ · îndeplinesc principiul atenuat al mediei. În
general, se aplică A = · B  A = · A + B = · B. Dacă A < · B după 2.6-
a, b, atunci A + B nu este comparabil nici cu A şi nici cu B şi de aceea,
principiul mediei este valabil în acest caz, numai în sensul banal. În
cazul 2.6-c, este valabil A < · B  A < · A + B, în timp ce A + B = · B
este valabil, dacă A + B şi B sunt comparabile. În cazul 2.6-d, este
valabil A < · B  A + B < · B, în timp ce A = · A + B este valabil dacă
A +  B  şi  A sunt  comparabile.  În  cazul  2.6-e  este  valabil  în  mod
corespunzător, B  A < · A + B V A + B < · B, este valabil la modul

8 Relaţia după 2.8-a corespunde relaţiei A4 şi relaţia după 2.8-b, relaţiei A6

la Danielsson (68). 



general însă, principiul A ≤ · B  A ≤ · A + B ≤ · B; de aceea, în cazul
A ≤ · B, A + B este întotdeauna la fel ca A şi comparabil cu B. În cazul
2.6-f, respectiv 2.6-g este valabil de asemenea, A ≤ · B  A + B = · B,
respectiv A ≤ · B  A = · A + B. 

Relaţiile ≤ · până la 2.6-f şi g, reprezintă, de asemenea, cvasi-
ordini totale, dacă · ≤ reprezintă o cvasi-ordine totală, în timp ce relaţiile
suplimentare care nu depind de acestea, sunt doar cvasi-ordini parţiale. 

După aceste consideraţii formale, câteva observaţii cu privire
la justificările intuitive ale definiţiilor: 
Bazele necesare în acest sens, pentru ca propoziţia B să fie preferată
propoziţiei A, sunt: 

1. există mulţimi B, care sunt preferate pentru toate mulţimile A. 
2. există mulţimi A, unde sunt preferate toate mulţimile B. 
Dacă nu există mulţimi B cărora le sunt preferate toate mulţimile

A, şi nici mulţimi A, cărora le sunt preferate toate mulţimile B, atunci
nu există nicio bază evidentă pentru ca B să fie preferat faţă de A. 

În  afară  de  bazele  necesare,  devine  suficient  să  le  asociem
disjunctiv şi să pretindem ca nici A să nu fie preferat lui B. Aceasta
duce la definiţia 2.6-e, care în acest sens, este cel mai bine fondată
intuitiv.  Relaţiile  după  2.6-c,  d,  f,  g  consideră  pentru  relaţia  de
preferinţă,  pe  de  altă  parte,  în  mod  asimetric,  toate  mulţimile  sau
numai  pe  cele  mai  bune,  respectiv,  pe  cele  mai  proaste.  Relaţiile
simetrice  în  acest  sens,  2.6-a,  b  sunt  foarte  restrictive  şi  de  aceea,
foarte multe propoziţii sunt în consecinţă necomparabile, şi sunt astfel,
prea puţin informative. Relaţia „simetrică” pentru 2.6-c, d este relaţia
2.6-e. Relaţia „simetrică” pentru 2.6-f, g, dată prin asocierea disjunc-
tivă a elementelor condiţiei definitorii în această definiţie, duce la o
relaţie  banală,  conform căreia,  pentru  toate  mulţimile  A şi  B,  este
valabil A = · B, dacă · ≤ reprezintă o cvasi-ordine totală. 

Totuşi, subliniem faptul că, probabil, nu numai relaţia ≤ · după
2.8-a  (care  corespunde  lui  2.6-e)  poate  fi  implicată  ca  relaţie  de
preferinţă  „cu  sens”  pentru  propoziţii.  Mai  mult  decât  atât,  fiecare
dintre definiţiile discutate implică un sens rezonabil pentru preferin-
ţele  normative,  iar  întrebarea,  în  cazul  unei  alegeri,  nu  este  atât  o
întrebare   cu privire  la  raţionalitate  sau la  conformitate,  cât  este  o
întrebare ce are legătură cu scopul urmărit de către cel care alege. Vom



vedea în cele de mai jos, că şi faţă de relaţia 2.8-a, precum şi faţă de
toate relaţiile ≤ · definite pentru mulţimi pe baza relaţiei de preferinţă
· ≤ pentru propoziţii, pot exista obiecţii intuitive solide, întrucât toate
acestea se referă la un sens foarte special al preferinţelor normative.
Am vrea acum să reflectăm asupra faptului că, de exemplu, şi relaţia
conform 2.8-b reprezintă o relaţie „rezonabilă” de preferinţă: 

Obiecţia principală faţă de definiţia 2.8-b constă în aceea că, la
compararea lui A şi B, se iau în considerare numai mulţimile optime
(în sensul relaţiei · ≤), astfel că, la modul general, avem: A ≤ · B  A
V B = · B. De aceea, principiul puternic al mediei nu este valabil la
modul  general,  iar  alternativa  între  propoziţia  care  spune  că  o
persoană  a fură şi cea care spune că nu-şi plăteşte taxele, se poate
duce la un nivel superior, la fel ca şi propoziţia care spune că persoana
a îşi plăteşte taxele. Propoziţia tautologică ce afirmă că a fură sau nu
fură, este evaluată maximal. Toate acestea sună, în fapt, neplauzibil.
Însă, ne putem confrunta şi cu această obiecţie, ca şi cu paradoxul lui
Ross,  conform  căruia,  pentru  sistemele  standard  ale  logicii
deontologice,  avem: este valabil  O (A)   O (A V B),  ca urmare a
principiului A  B  O (A)  O (B): dacă B decurge logic din A şi s-a
dispus A, atunci s-a dispus şi B. Se dispune de asemenea, ca  a  să-şi
plătească taxele,  astfel,  se  dispune ca  a  să  fure  sau  să-şi  plătească
taxele.  În  acest  caz,  este  suficient  să  considerăm  că  prin  B  se
îndeplineşte dispoziţia O (A V B), însă nu şi alte eventuale dispoziţii
ale sistemelor normative, care pot conţine în special dispoziţia O (¬
B).  Dacă  într-un  sistem  de  norme  este  valabil  O  (A  V  B),  ne
comportăm astfel, dar nu numai datorită sistemului de norme realizăm
B.9 

În acelaşi fel, pentru conceptul de preferinţă după 2.8-b, putem
argumenta astfel: Dacă din A ≤ · B decurge A V B = · B, atunci acest
lucru implică faptul că numai pentru A V B se poate schimba nivelul,
atâta vreme cât B poate trece la un nivel superior (O (A V B) rezultă
din O (A), şi atunci se dispune A V B atâta vreme cât se dispune A).
De aici nu rezultă o încadrare pentru A.10 

9 Comparaţie NWE, p. 20. 
10 În van Fraassen (72) şi Lewis (74) se discută şi preferinţe indirecte pentru

mulţimi. Fie Ω o mărime a valorii, definită printr-o relaţie ≤*, care instituie o cvasi-
ordine (totală). Dacă F(i) este mărimea valorii din Ω realizată prin mulţimea i, atunci,



3. Grade de preferinţă şi probabilităţi

Dacă  relaţiile  de  preferinţă  definite  mai  sus  pentru  propoziţii
presupun toate concepte de preferinţă, atunci ar trebui să ne întrebăm
dacă nu cumva ajungem la un concept general de preferinţă, în cazul
în care relaţia · ≤ se bazează pe mărimea  I a dispunerii mai stricte a
mulţimilor posibile. În special, trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva
numerele U(i) din mulţimile i  I  se pot ordona cu ajutorul gradelor
de preferinţă, în aşa fel încât U(A) al unei propoziţii să se poată defini
ca  mijloc din  u(i),  cu  i   [A].  Astfel,  ar  fi  posibil,  prin  adaptare
intuitivă,  ca  şi  în  cazul  unei  propoziţii  A pentru  care  majoritatea
mulţimilor din [A] sunt mai bune decât majoritatea mulţimilor din
[B], să preferăm propoziţia B, numai dacă există mulţimi luate una
câte una din [A], care sunt mai puţin bune decât toate mulţimile din
[B] şi mulţimi luate una câte una din [B], care sunt mai bune decât
toate mulţimile din [A]. 

Dacă vrem să definim relaţia de preferinţă ≤ • prin A ≤ · B : = U
(A) ≤ U (B), unde U (A) reprezintă media între u (i)  şi i  [A], atunci
topologia relaţiilor de preferinţă comparative date pentru I, trebuie să
fie univocă până la transformările lineare; altfel,  relaţia ≤ · nu s-ar
putea  defini  univoc  prin  ·  ≤.  Topologia  unei  cvasi-ordini  ·  ≤  este
univocă însă, numai până la transformări monoton crescătoare şi de
aceea, cu u (i) şi h (u(i))  este o topologie a lui i · ≤  j, atunci când este
valabil că x < y  h (x) < h (y)11. 

în analogie cu 2.6. se definesc în mod diferit, relaţii de preferinţă pentru mulţimi. În
corespondenţă cu 2.6-f, respectiv 2.8-b, se poate obţine spre exemplu i · ≤j : = Λx (x 
F(i)   Vy (y  F (j)  x ≤  * y)), unde Ω este domeniul de valori al variabilelor ››x«,
››y«. Se poate defini şi fără a ocoli, prin • <, relaţia  < •, direct cu ajutorul lui ≤*, unde
avem, spre exemplu: A < • B : Λxi (x  F (i)  i  [A] Vyi  (y  F(j)  j  [B]  x ≤
*y)). Prin relaţia <* se poate evidenţia şi mai mult, chiar dacă nu se definesc relaţii de
preferinţă pentru propoziţii, mai interesante decât prin relaţia . ≤. Această generalizare
nu face  nicio  diferenţă  pentru  logica preferinţelor  şi  obligaţiile  condiţionate  (a  se
compara D4 şi D3 în secţiunea 6), astfel că nu vom aprofunda mai mult.

Relaţiile între preferinţele indirecte şi preferinţe pentru mulţimi, precum şi
cele între acestea şi alte structuri  semantice (Funcţii  de alegere şi nestings) se
regăsesc în Hansson (68) şi Lewis (73) şi (74).

11 A se compara, în acest sens, Kutschera (72), p. 34. Acolo se va înţelege



Vom  trece  deci,  de  la  cvasi-ordini  la  aşa-numitele  sisteme
infinite de diferenţe.  Un astfel de sistem există atunci când în loc de
relaţia cu două niveluri „i va fi evaluat ca fiind cel mult la fel de bun
ca şi j” unde definim în I, o relaţie pe 4 niveluri, „i va fi preferat faţă
de  j,  cel  mult  la  fel  de  puternic  cum  k va  fi  preferat  faţă  de  l” –
definind simbolic i, j • ≤ k, l, obţinem următoarele proprietăţi: 

3.1 a)  i, j .≤ k, l V k, l .≤ j12 
b)  i, j . ≤ k, l  k, l .≤ m, n   i,j .≤ m, n
c)  i, j .≤ k,l  i, k .≤ j, l
d)  i,j. ≤ k,l  l, k . ≤ j, i.

Pentru  a  obţine  într-un  mod  mai  sigur  posibilitatea  de
topologie a structurii, este suficient să ne raportăm, în continuare, la P.
Suppes şi M. Winet (55): 

e) Vj (i, j .= j, k)
f) i . < j  k, l < . j, i  Vm (i . < m . < j  k, l . ≤  j, m)
g)  i . < j  j, i < . k, l  V mnr (k, m . = r n, l  k, m . ≤ j, i). 

Astfel, fie i, j, k, l, m, n  I; fie r un număr natural ≥ 1. Relaţia de
două niveluri i • ≤ j (i nu este preferat lui j)13 se va defini prin  i, i • ≤ j,
i.  Avem  i  •  ≤  j:  = ¬(j•  ≤  i),  i •  = j  :  =  (i  •  ≤  j)   (j  •  ≤  i), şi
corespunzător,  pentru relaţiile de patru niveluri,  •  ≤ şi  •  =,  şi  vom
defini: 

i, j • = 1 k, l := i, j. = k, l  j . = k
i, j .= r+1 k, l: = V mn (i, j .= r m, n   m, n . = 1 k, l).

Aşa cum au demonstrat Supppens şi Winet, pentru fiecare astfel

prin >>cvasi-şir<<, o cvasi-ordine totală în sensul 2.1. 
12 Aici, conform definiţiei enunţate, A ≤ • B : = U (A) ≤ U (B), se pretinde

şi comparabilitatea tuturor perechilor i, j. cărora relaţia teoretică  ≤ le este conexă.
13 Din motive practice care ţin de tipărire, vom marca relaţiile de nivel 2 şi

4, cu acelaşi simbol.  



de relaţie, există o funcţie u de I, a cărei valoare este reprezentată de
numere reale, şi pentru care este valabilă i • ≤ j ≡ u (i) ≤ u (j) şi i, j • ≤
k, l ≡ u (i) – u (j) ≤ u  (k) – u (l). u este univoc până la transformările
lineare, şi de aceea c este un număr real pozitiv şi astfel, cu u (i) şi c •
u (i) + d este o topologie a structurii, iar două topologii ale structurii
decurg una din alta prin aceste transformări.14

Această referire arată cum putem ajunge de la o relaţie de prefe-
rinţă comparativă de I, la una în scopul de a obţine media, suficientă
pentru a ajunge la anumite funcţii metrice u de I. 

Mărimea tuturor mulţimilor posibile este de ordin al continuumu-
lui, dacă în Δ vom considera o infinitate de constante de propoziţie şi
fiecare mărime [A] ≠ Λ conţine o infinitate de elemente. O medie arit-
metică a lui u (i) este totuşi definibilă numai pentru o infinitate de i.15

Vom defini de asemenea, U(A) ca media ponderată a lui u (i) cu
i  [A]. Aceasta ne va permite să alegem probabilităţile din punct de
vedere al ponderii. Pentru următoarele aspecte, aceasta nu joacă nici
un rol dacă folosim un concept de probabilitate obiectiv sau subiectiv.
Având în  vedere  că  aici  nu  este  vorba  despre  valori  subiective,  ci
despre preferinţe normative a căror valabilitate inter-subiectivă nu va
fi înţeleasă ca probabilitate subiectivă, aşteptările depind de percepţia
fiecărei persoane în parte, care exprimă considerarea generală a grupei
căreia se adresează norma. 

Fie  τ volumul de mărime, după mărimea  I a tuturor mulţimilor
posibile, care conţine exact mărimile [A], unde A este o propoziţie din
Δo. După τ , s-ar defini o mărime a probabilităţii w, precum şi pentru
toate X  τ  cu w (X) > 0,  o funcţie U, pentru care este valabil: 

3.2. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

U A w A U B w B
U A B

w A w B

× + ×
+ =

+

În loc de w ([A]) vom scrie pe scurt w (A) şi la fel pentru U.   
Vom considera  jumătatea simplificată,  care  este  A  w (A)  > 0

14 A se compara şi Kutschera (72), pag. 39 şi următoarele. 
15 Rescher lucrează cu o medie aritmetică prin limitarea la o infinitate de

mulţimi (67). 



pentru toate propoziţiile care nu sunt contradictorii. 
O astfel de funcţie se obţine plecând de la o funcţie  u (i) de I,

definită pentru udwò , în care avem:

3.3. ( )
( )

16

1 wdw
U A

w A A
= ò 16

Putem avea apoi:

3.4. A <. B : = U (A) ≤ U (B) pentru A şi B necontradictorii.
Dacă  dispunem  U  (A) pentru  A contradictoriu  după  valoare,

atunci  ≤  •  este  o  cvasi-ordine  totală,  având  în  vedere  că  relaţia
numerică  teoretică  are  această  proprietate.  Principiul  mediei  este
valabil sub forma: 

3.5. a) A = . B  A=. A + B
b) A<.B  A<. A + B pentru w (B) >0
c) A<.B  A +B <. B pentru w (A) > O
Apare  întrebarea  cum  pot  fi  caracterizate  conceptele  de

preferinţă de acest tip. 
Fie D1 sistemul următoarelor axiome şi reguli: 
A1: T (T ar fi o tautologie a logicii propoziţionale)
A2: K (A) pentru A contradictorii
A2: ¬K (A) pentru A necontradictorii.17
A3: A ≤. B V B ≤. A
A4: A ≤. B  B ≤. C  A ≤. C
A5: ¬K (A)  A =. B  A =. A + B

A6: ¬K (B)  A <. B   A <. A + B
A7: ¬K(A)  A <.B  A + B <. B

16 Viceversa, fie U şi w date, se obţine astfel, u (i) din 
( )d U w

u
dw

×
= .

17 Mărimile propoziţiilor contradictorii şi ale celor non contradictorii se
pot decide în logica normelor. N (A) exprimă proprietatea w (A) = 0. 



A8: A =. B  ¬ (C =. A)   K (C)  A + C =. B + C  ¬ K (D)  A + D
=. B+ D.

R1: A, A  B ├ B

R2: A ≡ B ├ (A ≤. C) ≡ (B ≤. C)

R3: A ≡ B ├ (C ≤. A) ≡ (C ≤. B). 

Se schimbă uşor optica, conform căreia pentru fiecare pereche
<w, U> de funcţii τ, respectiv τ - {}, în aşa fel încât, w este o măsură
a probabilităţii, avem w (A) = 0 ≡ [A] = Λ şi U din condiţia 3.2. este
suficient  –  vom considera  apoi  <U,  w> ca  structură-P,  aparţinând
relaţiei ≤ • după 3.4. şi care îndeplineşte această condiţie. 

Viceversa, şi anume că pentru fiecare relaţie ≤ •, pentru care se
aplică toate teoremele  D1,  există o structură  P,  pentru care 3.4 este
valabilă  şi  deci,  nu  putem  afirma  completitudinea  lui  D1.  După
afirmaţiile lui E. Bolker în (66) şi (67), este valabil: 

Fie τ un corp σ şi ≤ •, o relaţie de preferinţă din τ, A2 până la A9
sunt suficiente, precum şi principiul 

T) Dacă A1, A2, … este o înşiruire de mărimi din τ, cu Ai  Ai+1

(respectiv Ai+1  Ai) şi ¬ K (Ai) pentru toate i = 1, 2, …, şi este valabilă
pentru A =   Ai (respectiv A =  Ai) B < • A < • C, atunci există un n,
în aşa fel încât pentru toate 

            m       i                                  i

m ≥ n, este valabil B < • U Ai < • C, i = 1, (respectiv, B < •  Ai < • C,
cu valori de la i la m), astfel, după τ există o mărime a probabilităţii
cu w (A) = 0 ≡ A = Λ şi după τ - {Λ}, o funcţie U, pentru care 3.2 şi
3.4 sunt suficiente. 

Aceste condiţii de existenţă a unei structuri P, nu se pot formula
în  limbajul  logicii  propoziţionale.  Ar  trebui  să  ne  raportăm la  un
limbaj al logicii propoziţionale cu formule infinit de lungi, în care s-ar
putea construi şi disjuncţii şi conjuncţii infinite, pentru a-l putea expri-
ma pe (T). În afară de acest aspect, mai există şi definirea existenţială
a lui Bolker referitor la care nu s-au făcut demonstraţii complete. 

Am vrea să deschidem perspectiva asupra diferitelor posibilităţi,
care să ducă la o relaţie de preferinţă ≤ • pentru propoziţii. Concluzia



consideraţiilor noastre este: o relaţie dublă de preferinţă • ≤, reprezintă
numai o bază pentru definirea conceptelor de preferinţă foarte speciale
pentru propoziţii, în cazul mulţimilor posibile. Mai întâi, un concept
topologic  de  preferinţă  pentru  mulţimi  împreună  cu  un  concept  de
probabilitate  oferă  o  bază  suficientă  pentru  definirea  unei  relaţii
generale şi intuitive ≤•.

Având în vedere că proprietăţile unei astfel de relaţii nu se pot
formaliza pe deplin până la acest punct, prescurtăm în cele ce urmează
ceea ce aveam deja, cu ajutorul lui • ≤, relaţiile definibile ≤•. 

4. Acţiuni pozitive şi obligatorii

Ne vom întreba dacă, cu ajutorul relaţiei de preferinţă ≤ • se pot
caracteriza şi dispoziţii. Astfel, obţinem trei posibilităţi: 

1. Se concepe o propoziţie G, ca indiferentă, şi se ia O (A) ≡ G
< •  A;  astfel,  A este  dispus,  dacă  A este  preferat  unei  propoziţii
indiferente. 

2. Se consideră O (A) ≡ ¬ A < • A; astfel,  A este dispus dacă A
este preferat lui ¬ A; dacă este mai bine să facem A, decât să omitem A. 

3. O (A) ar trebui să fie valabil exact atunci când raportat la ≤ •
există  propoziţii  B optimale  (în  aşa  fel  încât  pentru  toate  C,  este
valabil C ≤ • B) şi toate aceste propoziţii implică logic A. 

Care dintre aceste posibilităţi este adecvată, depinde în primul
rând  de  relaţia  ≤  •  care  îi  stă  la  bază,  şi  în  al  doilea  rând,  de
proprietăţile care se pretind pentru obligaţii. La ultimul punct, dorim
să stabilim că operatorul O din teorema sistemelor standard D2 trebuie
îndeplinit pentru dispoziţii, care au la bază numai limbajul Δ2 şi care
este definit prin următoarele axiome şi reguli: 
A1: T

A10: O (T)

A11: O (A  B)  O(A)  O(B)

A12: O(A)  ¬ O (¬A)
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Mai sunt şi alte sisteme ale logicii deontologice, care pot lua în
considerare şi o plauzibilitate intuitivă cunoscută, spre exemplu, dacă
în acestea nu se găsesc paradoxul lui Ross sau alte paradoxuri. Acestea
sunt fie atât de slabe încât nu se pot lua în considerare ca bază, fie sunt
conţinute în alte paradoxuri care nu sunt mai puţin problematice.19 Per
ansamblu,  se  poate  spune  foarte  bine  că  sistemul  D2 este  cel  mai
adecvat şi mai eficient sistem al logicii deontologice, pe care îl avem
la dispoziţie. 20 

Văzut din punct de vedere intuitiv, prin expresia G < • A în (1)
se stabileşte dacă A este pozitiv sau bun. Dacă nu luăm în considerare
încă  relaţiile  speciale  ≤  •  ,  şi  două  propoziţii  incompatibile  pot  fi
ambele pozitive: se poate, într-un anumit moment spre exemplu, dacă
luăm în  considerare  acţiunea  pozitivă,  că  domnul  X este  vizitat  la
spital,  sau  acţiunea pozitivă  că domnul  Y ajută  cu  mutatul,  dar  nu
ambele în acelaşi timp. Având în vedere că în D2, regula este valabilă
A   ¬  B  ├ O  (A)   O  (¬  B),  în  aşa  fel  încât  două  propoziţii
incompatibile să nu fie ambele dispuse, şi  atunci,  pozitivitatea unei
acţiuni  nu este  văzută ca  criteriu  suficient  per ansamblu,  pentru ca
aceasta să fi  fost urmarea unei dispoziţii.  Nu este per ansamblu un
criteriu necesar pentru ca o acţiune să fi  fost dispusă;  şi  atunci,  A,

18 Acesta este sistemul D în NWE, p. 46. 
19 Paradoxul lui Ross nu se regăseşte, spre exemplu, dacă ne gândim la

Axioma A10, prin Axioma O (A V B) ≡ O (A)  O (B). Este valabil, atunci, V (A
 B) ≡ V (A)  V (B), şi de aceea, A  B este interzis numai atunci când atât A cât
şi B sunt interzise, ceea ce duce la teorema E (A)  E (A  B). De aceea, atunci
când este permis să se fumeze, este permis de asemenea, să se fumeze şi să se stea
în picioare – un rezultat care cu siguranţă este mai acceptabil decât paradoxul lui
Ross. 

20 B. van Fraassen obiecta referitor la (73), cu privire la faptul că D2 nu se
poate folosi în majoritatea sistemelor de norme juridice şi morale, având în vedere
că acesta conţine conflicte  de obligaţii,  din care  prin A12, urmarea este că în
cadrul acestora, totul este dispus. Pe aceeaşi bază, ar trebui gândite şi logica şi
teoria subiectivă a probabilităţilor, având în vedere că majoritatea sistemelor de
consideraţii  (de  probabilitate),  pe  care  le-am  luat  în  considerare,  nu  sunt
consistente. 



după principiul A  B ├ O (A)  O (B) şi orice urmare a acestuia, sunt
dispuse; nu se spune, însă, că şi orice urmare a unei acţiuni pozitive
este  pozitivă.  Astfel,  disjuncţia  unei  acţiuni  pozitive  cu  mai  multe
acţiuni negative, spre exemplu, poate fi considerată negativă. 

În mod corespunzător, pentru ¬ A < • A în (2), se aplică: faptul
că o acţiune A este preferată omiterii lui A, încă nu implică faptul că se
dispune realizarea lui A. În special, poate fi valabil din nou, ¬ A < • A
şi ¬ B < • B, chiar dacă A şi B sunt incompatibile. 

Pentru relaţii speciale deci, definiţia O (A) : = G < • A sau O (A)
: = ¬ • A poate exprima un concept de dispoziţie, care are proprietăţi
fixe  în  D2.  Astfel,  ultima  definiţie  este  acceptabilă  spre  exemplu,
pentru relaţia ≤ • după 2.8-b, atâta vreme cât instituie o cvasi-ordine
totală21, în timp ce după 2.8-a sau după 3.4, nu este acceptabilă. Per
ansamblu, nu considerăm prin G < • A sau ¬ A < • A faptul că A este
dispus, ci numai faptul că A este pozitiv.22 

Dacă luăm din nou o relaţie de preferinţă  i ≤ • j în sensul 2.1,
care descrie o cvasi-ordine totală, şi  considerăm că în acelaşi timp,
această  ordine dă naştere  unor  mulţimi  optimale23,  în  aşa  fel  încât
pentru: 

4.1. Q: = {i: Λ j (j. ≤ i)}, 
Q ≠ Λ, atunci A este dispus în sensul lui (3), dacă Q  [A] este

valabil,  şi  deci,  dacă  A este  adevărat  în  toate  mulţimile  optimale.
Obţinem, deci: 

21 A se compara cu secţiunea 6. 
22 Devine mai clar faptul că în cazul (1), dacă se consideră I (A) ≡ A = • G

şi  dacă  O (A) V I (A) V V(A) se pretinde că  V (A) ≡ A <• G şi  se consideră
comparabilitatea tuturor A cu G, este valabil G < • A ≡ ¬ A < • A, G = • A ≡ ¬ A =
• A şi A < • G ≡ A < • ¬ A, în aşa fel încât (1) se creează un caz special (2). -
Danielsson defineşte în (68) evenimente bune, proaste şi indiferente, prin A > • T,
A < • T şi A = • T, unde T este o tautologie. 

23 Consideraţia cu privire la existenţa unor mulţimi optimale corespunde
conceptului de  limit assumption în D. Lewis (73), 1.4. Această consideraţie nu
extinde clasa propoziţiilor deontologice adevărate. A se compara, în acest sens, cu
D. Lewis (73), 6.1., precum şi cu cele conţinute în anexa 7.1. 



4.2. O (A) ≡ Q  [A]. 24
Existenţa  propoziţiilor optimale  ca  mărimi  oarecare  ale

mulţimilor  este  o  condiţie  necesară  şi  obligatorie  pentru  existenţa
propoziţiilor A, pentru care este valabil B ≤ • A pentru toate B. 

Interdependenţa  dintre  dispoziţii  şi  preferinţe  după  4.2.  este,
astfel,  slabă  şi  indirectă.  În  special,  nu  putem  defini  obligaţiile
generale  prin preferinţe  şi  nu sunt  valabile  legi  generale  cum ar  fi
O (A)  A ≤ • B O (B), I (A)  O (B)  A < • B, V (A)  O (B)  A <
• B, V (A)  I (B)  A < • B, sau I (A)  I (B)  A = • B.25 

5. Dispoziţii condiţionale

Şi  pentru  dispoziţiile  condiţionale,  este  valabil  ceea  ce  am
nuanţat  pentru  preferinţe  şi  dispoziţii:  există  diferite  concepte  ale
dispoziţiilor condiţionale, care în cadrul semantic în care pot fi contu-
rate,  reprezintă  concepte  „rezonabile”  şi,  de  aceea,  pot  exprima  o
conformitate intuitiv cunoscută. 

Pentru  primul  tip de  dispoziţii  condiţionale  O  (A/B)  –  „Sub
condiţia B, se dispune A” – sunt valabile, spre exemplu, principiile: 

P1) B  O (A/B)  O (A) – dacă se dispune A, sub condiţia B şi
B este valabil, atunci se dispune A. 

P2) O (A/B V C)  O (A/B) – dacă A este dispus sub condiţia B
V C, atunci A este dispus sub condiţia B. 

Astfel de dispoziţii pot fi reprezentate sub forma A  O (B) sau
sub forma A => O (B), unde „=” este o condiţie „dacă-atunci” – relaţie,
care în sensul restrâns, neextins –, reprezintă, spre exemplu, o implicaţie
strictă. Având în vedere că totuşi, per ansamblu, un limbaj al logicii
modale sau al intenţiei este considerabil mai expresiv şi permite destule
diferenţieri din punct de vedere al extinderii limbajului, nu se impune în
mod  special  folosirea  sa  prin  reprezentarea  unor  astfel  de  obligaţii

24 A se compara cu NWE, D 1.9-2.
25 După  Danielsson  (68),  definim  evenimente  pozitive,  negative  şi

indiferente prin G (A): = T < · A, S(A): = A < · T, I(A): = A . T, astfel sunt valabile
pentru relaţiile după 2.8-a,b relaţiile G (A)  I (B)  A > · B, I (A)  S (B)  A< ·
B, I(A)  I (B)  A = • B, I(A)  A < · B  G (B), I (B)  A < · B  S (A). 



condiţionale, astfel că ne putem considera mulţumiţi în cadrul logicii
enunţurilor cu formularea B  O (A). 

În  cele  ce  urmează,  am vrea să  analizăm un al  doilea  tip  de
obligaţii condiţionale, spre exemplu, cele ale lui Danielsson (68), van
Fraassen (72)  sau Lewis  (74).  Apoi,  O (A/B) ar  trebui  caracterizat
printr-un  concept  de  preferinţă.  Se  stabileşte  iniţial  pentru  fiecare
relaţie condiţională de preferinţă ≤ ·, o relaţie de preferinţă ≤ · B prin 

5.1. A ≤.  BC : = A  B ≤.  C  B. 
Pentru comparaţia lui A cu C, sub condiţia B, numai mulţimile B

apar sub semnul întrebării. 
O (A/B) trebuie definit acum prin ≤ · B, în acelaşi fel, şi astfel, în

cazurile de la (1) până la (3),  respectiv 4.2.  din secţiunea 4,  se va
defini ca O (A) prin ≤ •. În funcţie de metodele alese şi după relaţia de
preferinţă  ≤ · ce stă la baza acestora, se obţin apoi diferite proprietăţi
ale conceptului O (A/B). În orice caz, este valabil:

5.2. O  (A)  ≡ O  (A/T),  şi  O  (A/B)  are,  pentru  acelaşi  B,
proprietăţile conceptului O (A). Se dispune, de asemenea, ceea ce  se
dispune în prima facie  fără  a lua în considerare circumstanţele,  nu
însă, şi ceea ce se dispune în toate situaţiile. 

Este  clar  acum,  că  pentru  acest  concept  al  unei  obligaţii
condiţionale, principiul detaşării P1 nu este valabil: O (A/B) spune că
dacă se dispune A prin relaţia de preferinţă ≤ · B, care se obţine din ≤ ·,
se cunoaşte B, şi deci, are loc considerarea exclusivă a mulţimilor B.
În mod asemănător, pentru probabilităţile condiţionale w (A/B), nu se
aplică nici un principiu al detaşării, de forma B  w (A/B) = r  w (A)
= r, ci se poate spune numai că: 

Dacă un subiect X are o evaluare a probabilităţii w, pentru care
este  valabil  w (A/B)  =  r,  atunci  X  va  măsura  probabilitatea  r a
evenimentului A, dacă X ştie că B a avut loc; cu alte cuvinte, X, prin
cunoaşterea lui B, va ajunge la o evaluare a probabilităţii w’ cu w’ (A)
= w (A/B) = r. Mai departe, nu este valabil pentru astfel de obligaţii,
nici principiul P2 per ansamblu, şi atunci, din A ≤ · B V CD, deci din A 
B V A  C ≤ · D  B V D  C, este posibil să concluzionăm doar pe



baza unor consideraţii speciale, cu privire la ≤ · A din A ≤ · B D, deci,
cu privire la A  B ≤ · D  B. 

Pe baza definiţiei 5.3 din cele de mai jos, P2, de exemplu, nu
este valabil. 

După ce am decis în cele de mai sus, cu privire la introducerea
obligaţiilor conform 4.2., după care, obligaţiile au doar legătură indi-
rectă cu relaţia de preferinţă • ≤ pentru mulţimi, care este interdepen-
dentă cu relaţia ≤ ·, şi până la acest punct, aceste obligaţii nu depind
de definiţia lui ≤  ·,  putem să dăm doar o formalizare a obligaţiilor
condiţionale, care se potrivesc cu toate determinările lui ≤ ·.  

Următorul  concept  de  interpretare  reprezintă  o  generalizare
directă a conceptului de interpretare pentru dispoziţii necondiţionale26,
unde avem numai o mărime S a mulţimilor evaluabile din punct de
vedere normativ, pentru a putea institui dispoziţii  care sunt valabile
sub toate condiţiile. 

5.3. O interpretare a lui Δ3 este un cvintuplu <I,  io,  S,  .≤  f>
pentru care este valabil: 
a) I este o mărime a mulţimilor cu io  I. 
b) S este o parte a mărimii lui I cu io  S. 
c) . ≤ este o cvasi-ordine totală de I, pentru care este valabil: 

c1) ¬i  S  i. ≤ j pentru toate i, j  I. 
c2) i  S   ¬ j  S  j . i pentru toate i, j  I. 
c3) pentru toate X  I cu X  S ≠ , există un i  X cu  j (j

X  j . ≤ i). 
d)  if este  pentru  toate  i   I,  o  funcţie  care  ordonează  valorile  de
adevăr  (w,  f)  pentru toate  propoziţiile  din Δ3,  în  aşa  fel  încât  este
valabil: 

d1) if (¬A) = w ≡ if (A) = f
d2) if (A  B) = w ≡ if (A) = f V if (B) = w
d3) 0if  (O(A/B)) = w ≡ QB  [A]. 

26 a se compara NWE, D 1.9-2. 



Astfel, fie [A] = { i: if  (A) = w} şi QB = {i: i  [B]  S  Λj (j
 [B]  j • ≤ i)}. 

5.4. O interpretare  ɱ =  <  I,  io,  S,  •  ≤,  f>,  este în concordanţă cu
propoziţia A, dacă este valabil f io (A) = w. 

A este  general valabil,  dacă A este îndeplinit  conform tuturor
interpretărilor. 

În  5.3,  io este  mulţimea  reală.  S  este  mărimea  mulţimilor
evaluabile  din  punct  de  vedere  normativ  –  mulţimile  I  –  S  vor  fi
catalogate negativ din punct de vedere al nivelului după (c1) şi (c2). io

va fi văzută ca evaluabilă din punct de vedere normativ. Să definim 

5.5. N (A): = O (A, ¬A), 
Astfel este valabil N (A) = S  [A], precum şi N (A)  O (A/B)

şi N (¬A)  O (B/A) pentru toate B . N (A) spune de asemenea, că A
este dispus sub toate condiţiile. Sub condiţii A imposibile din punct de
vedere normativ, pentru care este valabil N (¬A), S   [A] =  Λ este
dispusă în totalitate; aceasta nu este nici mai mult nici mai puţin decât
o consideraţie neglijabilă,  din punct de vedere practic,  intuitiv, însă
irelevantă ca determinare. 

Să  considerăm  acum  D3, ca  fiind  calculul determinat  prin
următoarea axiomă şi regulă a deducţiei:

A1: T
A13: 0 (A/A)

A14:N (A)  O (A/ B)
A15:N (A  B)  O (A/C)  O (B/C)
A16:O (A/B)  O (C/B)  (A  C/B)

A13: ¬ O (¬ B/A)  (O (C/A  B) ≡ O (B  C/A))
A18: NA  A

R1: A, A  B ├ B
R4: A ├N (A)

Şi atunci, este valabil:



5.6. Calculul  D3 este  complet  şi  fără  contradicţii,  fapt  pentru care
teoremele de la D3 sunt exact propoziţiile general valabile. Din D3,
obţinem prin definiţia 0 (A) : = 0 (A/T), imediat, sistemul standard D2
al logicii deontologice. 

Posibilitatea semantică de contradicţie a lui D3 se demonstrează
destul  de  uşor.  Completitudinea lui  D3 rezultă  din  completitudinea
sistemului D4 prezentat în secţiunea următoare, în timp ce prin defini-
ţia dată acolo cu privire la conformitate:

5.7. A ≤ . B = N (¬ (A  B))  ¬ O (¬ B/A  B),

axioma de la D4 ca şi de la D3 este demonstrabilă şi regula deducţiei
de la D4 ca şi cea de la D3 este admisă.

6. Preferinţe slabe şi dispoziţii

Rezultatul cercetărilor noastre a fost până acum negativ, întrucât:
1. O formalizare completă, pe o bază intuitivă cu privire la conceptul
de  preferinţă  ≤  •  nu  ajunge  la  cadrul  logicii  propoziţionale  şi  2.
Conceptele bazate pe motive intuitive sunt preferate conceptelor de
obligaţie condiţionată şi necondiţionată care se pot formaliza complet
în D3, dar care nu au nicio legătură cu conceptele de preferinţă în
sensul D1 şi D3 care sunt apropiate.

Astfel,  în  concluzie,  am  vrea  sa  subliniem  faptul  că  acest
concept slab de preferinţă se poate formaliza complet după 2.8-b, în
cadrul  logicii  propoziţionale  şi  se  poate  caracteriza  prin  conceptul
atenuat  de  obligaţie  în  sensul  pozitivităţii  în  acest  cadru,  pentru
obligaţiile  condiţionale  şi  necondiţionale.  Astfel,  se  poate  vedea  în
mod mulţumitor din punct de vedere formal,  un substitut  utilizabil,
intuitiv şi doar condiţionat, pentru un sistem comprehensiv de prefe-
rinţe şi obligaţii. Probabil există discuţii ulterioare totuşi, cu privire la
faptul că acest sistem are un domeniu de utilizare mai amplu decât
pare la prima vedere. 

6.1. O interpretare a lui Δ1 este o interpretare a lui Δ3 în sensul 5.3.,
unde (d3) este înlocuit cu 



d3’) f i0 (A ≤. B) = w ≡ Λi (i  [A]  S  Vj (j  [B]  S  i .≤ j)). 
Consideraţia (c3) se poate omite aici şi, aşa cum am mai spus,

aceasta nu extinde numărul total al propoziţiilor valabile. 
Relaţia de îndeplinire şi valabilitatea generală vor fi definite ca

în 5.4.
Vom defini:

6.2. N (A): = ¬ A ≤ • K, unde K este o contracţie.  Astfel,  este
valabil din nou N (A) = S  [A]. 

Fie   D4  calculul  definit  prin  următoarea  axiomă  şi  regulă  a
deducţiei: 
A1: T
A4: A ≤ • B V B ≤. A
A5: A ≤. B  B ≤. C  A ≤. C
A18: NA A
A19: A ≤. B  A V B =. B
A20: N (A  B)  (A ≤.B)
R1: A, A  B ├ B
R4: A ├ NA

Atunci, este valabilă propoziţia: 

6.3. Calculul  D4 este  complet  şi  fără  contradicţii,  fapt  pentru  care
teoremele de la D4 sunt exact propoziţiile general valabile de la Δ1. 

Pentru demonstraţie, a se compara cu anexa 7.1.
Se va defini acum: 

6.4. a) A ≤. BC : = A  B ≤. C  B
b) O (A/B): = N (¬A) V ¬ A < • BA, astfel se obţin din D4, toate

teoremele la D3. Cu: 
c) O (A): = O (A/T) şi deci, şi teoremele de la D2. 
Din 6.4-b se va obţine: 

0if  (O(A/B)) = w ≡ S  [¬ B) V Vi (i [B]  S  Vj (i .≤ j  j  [B]
 j  [A])). 

Astfel, văzut din punct de vedere simplist că B nu este posibil
din punct de vedere normativ, (S   [B] =  Λ), este valabil O (A/B),



dacă există i din S o mulţime B, în aşa fel încât toate mulţimile B care
sunt cel puţin la fel de bune ca i, sunt mulţimi A. Sub condiţia (c3) din
5.3. este valabil faptul că dacă cele mai bune mulţimi B sunt mulţimi
A şi  dacă definim O (A/B) după 6.4.-b prin pozitivitatea lui A sub
condiţia B,  obţinem condiţia definiţiei QB  [A] din 5.3. Conform
relaţiei  de  preferinţă  după  2.8.-b,  se  poate  defini  şi  O  (A/B)  prin
această relaţie, într-un mod intuitiv şi satisfăcător. 

În ultima secţiune, am folosit definiţia 5.7.: A ≤ • B : = N (¬ (A
V B) V ¬ O (¬ B/A V B)27. Doar superficial se poate verifica dacă este
adecvată această definiţie şi deci, că după 6.1. şi 6.4. este valabil f i0

(O (A/¬A)) = f i0(N (A)) (a se compara cu 5.5.), precum şi f i0 (A ≤ •
B) = f i0 (N ¬ (A V B)) V ¬ O (¬ B/A V B)). 

Aşa cum se poate demonstra cu uşurinţă, în D4, sunt valabile
propoziţiile V (A/B)  I (C/B)  (A < BC), I (A/B)  I (C/B)  (A <
BC), V (A/B) < O (C/B)  (A < BC)  N (¬ B), V (A/B)  (C ≤ BA) 
V (C/B), I (A/B)  O(C/B)  (A = BC), O (A/B)  (A ≤ BC)  E (C/B)
V N (¬ B), I (A/B)   (A =  BC)   E (C/B). În loc de ultimele trei
principii, propoziţiile I (A/B)  O (C/B)  (A < BC), O (A/B)  (A ≤
BC)  O (C/B) şi I (A/B)  (A = BC)  I (C/B) ar fi adecvate din punct
de vedere intuitiv. Totuşi, acestea nu sunt valabile. 

Conceptul  de  preferinţă  pentru  propoziţii  după  2.8-b  are  de
asemenea,  avantajul  simplităţii  formale  şi  pe  acela  că  obligaţiile
condiţionale care sunt adecvate din punct de vedere intuitiv în sensul
de la 5.3, se pot defini în mod explicit cu ajutorul acestuia. 

Conceptul de preferinţă care stă la baza lui D4, ≤ • după 2.8-b,
este  totuşi  foarte  slab,  însă,  nu ar  fi  nimic  greşit  în  folosirea unui
concept slab, dacă astfel se pot defini concepte mai puternice. Pentru
acest semn de întrebare, concluzionăm cu două reordonări: 

1. De acestea depind valorile mulţimilor i, numai dacă în aces-
tea sunt  valabile constantele enunţurilor  p1,  …, pn,  unde  E (i) este
forma  acelei  propoziţii  (¬)  p1   …   (¬)  pn,  care  îndeplineşte  i,

27 Van Fraassen defineşte în (72) A < • B : = O (¬A/A V B). 



pentru clasele [E (i)], clase de echivalenţă cu privire la • ≤, şi  este
valabil i • ≤ j ≡ E (i) ≤ • E (j). În acest caz, foarte des întâlnit, se poate
reconstrui din ≤ • relaţia • ≤, şi se pot defini cu ≤ • toate conceptele de
preferinţă după 2.6.

2. Şi prin trecerea la un limbaj mai bogat din punct de vedere al
exprimării,  cum ar  fi  logica  propoziţională,  unde  întâlnim formule
interminabile, se poate defini prin ≤ •,  relaţia • ≤, astfel încât toate
mulţimile să poată fi exprimate prin propoziţii. 

Dacă  luăm  limbajul  logicii  propoziţionale  elementare  şi  nu
facem nicio adăugire cum ar fi (1), atunci, prin relaţia ≤ • după 6.1,
nu se defineşte nici  un concept interesant  de preferinţă cum ar fi,
spre exemplu, 2.8-a, iar ≤ • furnizează doar informaţii slabe despre
relaţia • ≤.  

7. Anexă

7.1. Pentru demonstrarea propoziţiilor 6.3
Ne convingem uşor că fiecare interpretare după 6.1 a fiecărei

axiome de la D4 este posibilă, şi luând în considerare faptul că după
regulile deducţiei de la D4, din propoziţiile general valabile, rezultă
numai propoziţii general valabile, ajungem la concluzia că şi D4 (din
punct de vedere semantic) este liber de contradicţii. În acest sens, vom
da aici o demonstraţie a completitudinii lui D4, care apare în gândirea
generală de bază pentru demonstrarea completitudinii conform lui L.
Henkin.28 

O demonstraţie a completitudinii pentru D4, într-un limbaj care
permite şi folosirea şi introducerea de operatori de tipul ≤., întâlnim la
D. Lewis (73),  capitolul  6. Interdicţia acestor introduceri  şi  folosiri
simplifică totuşi considerabil demonstrarea completitudinii. 

Spunem că  o  derivare  în  D4 a  unei  formule  date,  adică  una

28 A se compara, spre exemplu, cu Kutschera şi Breitkopf (71), p. 67 şi
următoarele. 



dintre  premisele  derivării,  depinde de  sine însăşi, iar  prin folosirea
regulii deducţiei, permite dependenţa de un AF. 

Numim o formulă  critică de abordare într-o derivare Ђ, dacă Ђ
este folosirea lui R4, iar în Ђ sunt conţinute propoziţii dependente de A.

Atunci, se demonstrează în mod obişnuit29 şi simplu,  teorema
deducţiei pentru D4, în forma: 

Dacă avem o derivare a lui B din A1, …, An în D4, în care An nu
este critic, atunci există şi o derivare a lui An  B din A1, …, An-1 în D4,
în  care  sunt  critice  numai  acele  AF care  erau  critice  şi  în prima
derivare. 

Dacă scriem A1, …, An ├o B şi există o derivare a lui B din A1, …,
An, în care nici un AF nu este critic, atunci rezultă din A1, …, An ├o B, în
special A1, …, An-1 ├o An  B. 

Vom folosi în demonstraţie, pe lângă unele consecinţe banale din
A4 şi A5, următoarea teoremă din D4: 

T1: a) A ≡ B ├ (A ≤. C) ≡ (B ≤. C)
b) A ≡ B ├ (C ≤. A) = (C ≤ • B). 

Demonstraţie: Acest lucru rezultă din A20 cu R4. 

T2: N (A  B)  N (A)  N (B)
Demonstraţie:  Din N (A  B) rezultă A  ¬ B ≤. K (a). După

A20, ¬A  ¬B ≤. ¬A. Dacă N (A), atunci ¬ A ≤. K, şi atunci şi ¬ A  ¬
B ≤. K (b). Este valabil la modul general C ≤. D  E ≤. D  C V E ≤.
D; atunci, avem C ≤. E, şi atunci, după A19, C V E =. E ≤. D, şi E ≤.
C, şi în acelaşi fel obţinem C V E =.C ≤. D. Din (a) şi (b) obţinem A 
¬ B V ¬ A  ¬ B ≤. K, şi astfel, după T1a ¬ B ≤. K, deci, N (B). 

N are şi caracteristicile unei necesităţi. 
T3: K ≤. A
Demonstraţie: După R4 este valabil N (K  A), deci după A20

K ≤. A pentru toate propoziţiile A. 
T4: Dacă pentru toate Ai (i = 1, …, s) există un Bk (k = 1, ….t) cu

Ai ≤. Bk,o, este valabil A1 V … V As ≤ • B1 V … V Bt, şi viceversa. 

29 A se compara, spre exemplu, cu Kutschera şi Breitkopf (71), p. 62 şi
următoarele. 



Demonstraţie:  Numerotarea  A1,  …,  As şi  B1,  …,  Bt este
construită în aşa fel încât A1 ≤. A2 ≤. … ≤. As şi B1 ≤. B2 ≤. … ≤. Bt,
sunt valabile. După A19, este valabil şi A1 V … V As =. As şi B1 V …
V Bt =. Bt. Conform ipotezei, pentru As există un Bk cu As ≤. Bk, astfel
încât As ≤. Bt, şi A1 V … V As ≤. B1 V … V Bt. Viceversa, pentru i nu
există nici un k cu Ai ≤. Bk, şi astfel, este valabil în special As >. Bt,
deci, A1 V … V As >. B1 V … V Bt. 

Vom considera o dimensiune Ʋ,  a propoziţiilor  de la Δ1 D4-
consistent,  dacă nu există  nicio  propoziţie  contradictorie  K din Δ1,
astfel încât, în D4 este valabil Ʋ ˫ 0 K30. 

Să considerăm Γ (A) dimensiunea constantelor propoziţiei din
A.  Apoi,  considerăm  o  dimensiune  a  propoziţiilor Ʋ Γ (A)-D4-
maximal, dacă Ʋ D4-este consistent şi fiecare folosire a propoziţiei B
cu Γ (B)  Γ (A) pentru Ʋ, generează o mărime non consistentă D4. 

Demonstraţia  completitudinii  ce  se  poate  face  acum,  în  două
etape:

A) Dacă propoziţia A nu este demonstrabilă în D4, atunci
există o dimensiune a propoziţiei Γ (A)-D4-maximal, Ʋ, cu ¬ A  Ʋ. 

B) Pentru  Ʋ există o interpretare  ɱ =  < I,  i0, S, .≤, ɸ>,
valabilă pentru toate propoziţiile din Ʋ. 

Astfel, se arată că: Dacă A nu este demonstrabil şi ¬A se poate
îndeplini, atunci A nu este general valabil. 

Afirmaţia  (A)  se  demonstrează  în  mod  obişnuit,  unde  Ʋ
reprezintă  unirea  dimensiunilor  consistente-D4,  Ʋ0, Ʋ1,  Ʋ2,  …
determinate cu Ʋ0 = {¬A}, Ʋn+1 = Ʋn  {Bn+1}, dacă Ʋn  {Bn+1} este
D4-consistent,  iar  în  caz contrar,  Ʋn+1 =  Ʋn;  astfel,  fie  B1,  B2,  ..  o
calculaţie a tuturor propoziţiilor B cu Γ (B)  Γ (A)31.  

Afirmaţia (B) se demonstrează după cum urmează: Fie p1, …, pn,
constante ale propoziţiei din Γ (A). q1, q2, … şi fie calculaţia tuturor
constantelor de propoziţie din Δ, cu q1 = p1, …, qn = pn. Fie I mărimea

30 Dacă Ʋ este o dimensiune infinită, exact aşa ar trebui ca şi Ʋ ˫ B să fie
valabil, dacă există o mărime finită Ʋ’ din Ʋ cu Ʋ’ ˫ B. 

31 A se compara de exemplu,  cu Kutschera şi  Breitkopf (71),  p.  68 şi
următoarele. 



şirului  <n1, n2, … > cu nk  {0, 1}; considerăm:  ɸi (qm) =  w, atunci,
dacă pentru i = < n1, n2, …>, atunci nm = 1. 

Să considerăm E (i) aceeaşi propoziţie de forma (¬) p1  … 
(¬) pn, care îndeplineşte ɸi. 

Vom considera:
1)S = {i: (K <. E (i)) Ʋ}  şi
2)i .≤ j ≡ (E(i) ≤. E(j))  Ʋ. 
Astfel, este valabil: 
3)Pentru toate propoziţiile B din Δ, care nu conţin operatorul ≤.,

ɸi (B) = w ≡ B  A. Acest lucru se demonstrează în mod obişnuit. 
4) Io  S.  Atunci, din  E (io)   Ʋ (după (3)), rezultă conform

A18, K <. E (io), deci io  S după (1). 
5) i .≤ j stabileşte pentru A4 şi A5 o cvasi-ordine totală. 
6) ¬ i  S  i. ≤ j pentru toate j  I.
Din ¬i  S rezultă după (1), (E (i) ≤. K)  Ʋ, considerând că T1

şi deci (E(i) .≤ E(j))  Ʋ, deci i .≤ j. 
7)  ¬ j  S  i   S j  <. i pentru toate i, j   I. Din ¬ j   S,

rezultă ca mai sus, (E(j)) ≤. E (i))  Ʋ. Dacă (E(j) =. E(i))  Ʋ, atunci
(E(i) ≤. K)  Ʋ, deci ¬ i  S. 

8) ɸio (A≤.B) = w ≡ (A≤. B)  Ʋ. 
Dacă ɸio (A≤.B) = w, atunci  i (i  [A] ∩ S  Vj (j  [B]  S

i .≤j)). Fie E (i1) V … V E (is) forma normală disjunctivă (optimă) a
lui A în p1, …, pn şi la fel,  E (j1) V … V E (jt) pentru B. Astfel, este
valabil: pentru toate im (m = 1, …, s) cu (K <. E(im))  Ʋ şi există un jk

(k=1, …, t) cu (E(im) ≤. E (jk))  Ʋ. După T4 este valabil şi (E(i1) V …
V E(is) ≤. E (j1) V … V E(jt))  Ʋ, şi atunci, după T1 (A ≤. B)  Ʋ. Nu
există niciun m cu (K <. E (im))  Ʋ, astfel, (A ≤.K)  Ʋ după A19, şi
deci, după T3 şi A5, (A ≤. B)  Ʋ. Viceversa se poate obţine similar.

Din (3) şi (8) rezultă că ɸio îndeplineşte exact fiecare propoziţie
B cu ¬ (B)  ¬ (A), dintre cele care sunt cuprinse în Ʋ, în special deci,
¬ A. 

Demonstraţia  arată  că  supoziţia  5.3-c.3  nu  conduce  limit
assumption-ul lui D. Lewis (a se compara cu observaţia 23) şi la alte



propoziţii general valabile,  deoarece aceasta se verifică întotdeauna,
conform construcţiei interpretării, care duce la concluzia că propoziţia
A nedemonstrabilă, este falsă.  

7.2. Pentru a demonstra propoziţia 5.6.
Vom arăta, cu ajutorul definiţiilor că teorema D4 se obţine din D3:

5.7. A ≤.B : = N (¬ (A V B)) V ¬ O (¬ B, A V B) . (A se reţine: În
7.2. se va scrie în acelaşi timp O (X, Y) în loc de O (X/Y)). 

În D3 sunt valabile următoarele teoreme: 
T1: N (A B)  N (A)  N (B).

Demonstraţie: Din N (A) rezultă după A14, O (A, ¬B), din N (AB) cu
A15,  O (B, ¬B), deci N (B). 

T2: N (¬A)  O (A, B)  N (¬ B)

Demonstraţie: Din N (¬A) rezultă după A14, O (¬A, B), cu O (A, B) şi
după A16, rezultă O (A  ¬ A, B), după A15 deci, O (¬B, B), şi deci N
(¬B). 

T3: ¬N (¬A)  O (B, A)  ¬ O (¬ B, A)

Demonstraţie: Din O (B, A) şi O (¬B, A) rezultă la fel ca şi la T2, O
(¬ A, A), deci N (¬A). 
T4: a) A ≡ B ˫ O (A, C) ≡ O (B, C)

b) A ≡ B ˫ O (C, A) ≡ O (C, B)

Demonstraţie: (a) rezultă direct din A15. (b) Este valabil N (A  B) 
O (B, A) după A13 şi A15. Din ˫A ≡ B se obţine, deci, O (A, B) şi O
(B, A). Astfel, rezultă O (C, A) ≡ O (C, B). Atunci, din O (B, A) şi O
(C, A) rezultă după A16, O (B  C, A), deci, pentru ¬ N (¬ A) O (C,
AB); astfel, din O (B  C, A) rezultă după A15, O (B  C, A), deci
după A17, rezultă O (B, A), ¬ N (¬ A) şi T3 O (C, A  B). După A17,
rezultă din O (C, A  B) cu O (A, B) şi T2 O (A  C, B) rezultă O (A,
B) şi A16, deci O (C, B). În acelaşi fel, obţinem din O (C, B) cu O (A,
B) şi O (C, A). Din N (¬ A) rezultă şi N (¬ B) deoarece O (A, B) după
T2. Dacă sunt valabile N (¬ A) şi N (¬ B), atunci este valabil O (C, A)



şi O (C, B), deci O (C, A) ≡ O (C, B). 
T5: O (¬ C, B V C)  O (A, B V C)  O (A, B)
Demonstraţie: Din O (B V C, B V C) şi O (¬ C, B V C) rezultă O (B, B
V C) după A16, deci O (A, (B V C)  B) ≡ O (A, B) ≡ O (B  A, B V
C) după A17 şi T2. Din O (A, B V C) rezultă O (B  A, B V C) după
A15, deci O (A, B). 
T6: ¬ O (¬ A, B)  ¬ O (¬ (A V C), B V C)
Demonstraţie: Din O (¬ A  ¬ C, B V C) rezultă O (¬ A, B V C) după
A15. De aici rezultă după T3, O (¬ A, B). 
Mai departe, este valabil: N (A) V ¬ O (T, ¬A) ≡ O (A, ¬ A), astfel că,
N (A) ≡ (¬ A ≤ • K) după 6.2 este echivalent cu N (A) ≡ O (A, ¬ A)
după 5.5. Şi atunci, având în vedere că N (T) este valabil după R4, şi
după A14, întotdeauna este valabil O (T, ¬ A). 

Mai trebuie să arătăm acum, că axioma după A4, A5, A19 şi A20
sunt demonstrabile în D3. 

1) (A ≤ • B) V (B ≤ • A) este valabil, fapt pentru care N ¬ (A V
B) V ¬ O (¬ B, A V B) V ¬ O (¬A, A V B). Şi atunci, din O (¬ A, A V
B)  O (¬ B, A V B) rezultă conform A16, O (¬ A  ¬ B, A V B), deci
N (¬ (A V B)). 

2) Este valabil (A ≤ • B)  (B ≤ • C)  (A ≤ • C), şi astfel, (N (¬
(A V B)) V ¬ O (¬ B, A V B))  (N (B V C)) V ¬ O (¬ C, B V C))  (N
(¬ (A V C)) V ¬ O (¬ C, A V C)).

Obţinem: 
a) ¬ O (¬ B, A V B)  ¬ O (¬ C, B V C)  ¬ O (¬ C, A V C).

Astfel, din ¬ O (¬ B, A V B) rezultă după T5, ¬ O (¬ (B V C), A V B V
C), deci, după A17, O (B V C  ¬ C, A V B V C) ≡ O (¬ C, B V C).
Din  ¬ O (¬ C, B V C) rezultă de asemenea,  ¬ O (¬ C, A V B V C)
după T2a (a). Din ¬ O (¬ C, B V C) rezultă după T5 în acelaşi fel, O
(A V C  ¬ C, A V B V C) ≡ O (¬ C, A V C), deci ¬ O (¬ C, A V B V
C) ≡ O ¬ O (¬ C, A V C), având în vedere că (a), şi ¬ O (¬ C, A V C).

b)  N (¬ (A V B))   N (¬ (B V C))   N (¬ (A V C)), având în
vedere că N după A18, T1 şi R4, are caracteristicile unei necesităţi. 

c) Este valabil N (¬ (A V B)) şi ¬ N (¬ (A V C)), astfel, având în
vedere că după A14, O (¬ A, A V C). Fie O (¬ C, A V C), atunci după
A16, şi O (¬ A (A V C), A V C), astfel, N (¬ (A V C)), în opoziţie cu



ipoteza. 
d) Este valabil N (¬ (B V C)), astfel N ¬ B, deci, după A14, O

(¬ B, A V B), şi deci, în cazul N (¬ (A V B)) V ¬ O (¬ B, A V B) N (¬
(A V B)); se poate argumenta ca şi la c).   

3) În mod simplu, este valabil (A ≤ • B)  (A V B = • B), astfel,
(N (¬ (A V B)) V ¬ O (¬ B, A V B))  (N (¬ (A V B)) V ¬ O (¬ B, A V
B))  (N (¬ (A V B)) V ¬ O (¬ (A V B), A V B)). 

4) N (A  B)  (A ≤ • B), astfel, N (A  B)  (N (¬ (A V B)) V
¬ O(¬ B, A V B)). Atunci, din N (A  B) rezultă N (¬ B  ¬ A), deci
după A15, din O (¬ B, A V B) O (¬ A, A V B); şi după A16, O (¬ A 
¬ B, A V B), deci N (¬ (A V B)). 
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Jörg Berkemann

DESPRE PRINCIPIUL LIBERTĂŢII DE ANTINOMIE
ÎN LOGICA DEONTOLOGICĂ

I

Din punct de vedere al ştiinţelor exacte, propoziţia este bazată pe
o antinomie închisă. Acest lucru este posibil de înţeles şi din punct de
vedere normativ.  Aristotel consideră principiul libertăţii de antinomie
ca fiind partea superioară, de bază, a tuturor principiilor.1 Nimeni nu ar
putea să contrazică această afirmaţie, cu argumente.2 

1. Logicianului  Aristotel i  se  atribuie  propoziţia  antinomiei
închise, ca axiomă a ontologiei sale.3 De când Kant a devenit obişnuit,
principiul  libertăţii  de  antinomie  se  consideră  ca  aparţinând dome-
niului logicii.4 Acesta a rămas la fel până astăzi. Noua teorie a ştiinţei
ne învaţă că logica nu redă structura ontologică a adevărului; aceasta
este  valabilă  pentru  fiecare  limbaj  posibil  în  ordinea  şi  adevărul
gândirii.5

În contextul modal, nu toate propoziţiile se pot construi pe un
limbaj  funcţional  din  punct  de  vedere  al  adevărului,  pe  baza  unor
propoziţii elementare. O logică corespunzătoare ar avea posibilitatea
de separare la limbajul general. Aceasta este închisă.6 Logica modală
sau o logică epistemică ce ar  căuta în mod simplu o legătură între

1 Met. 1005 b, 1006 a 5 şi următoarele, 1001 a 12 şi următoarele, 1062 a. 
2 Met.  1006  a  11,  23  şi  următoarele,  1008  a,  1062  b,  1063  b  7  şi

următoarele. 
3 A se compara cu  H. Scholz,  Logică, gramatică,  filozofie,  în: Mathesis

Universalis, A doua ediţie, Darmstadt 1965, p. 399–436 (412). 
4 A se compara cu H. Scholz, (Obs. 3), p. 412.
5 A se compara cu V. Kraft, Teoria cunoaşterii, Viena 1960, p. 139 şi urmă-

toarele. 
6 A se compara H. Lenk, Critica constantelor logice, Berlin 1968, p. 529. 



afirmaţii în contexte intenţionale, ar permite o obiectare logică numai
pentru consideraţiile despre legăturile jonctorilor  logici.  Şi  o logică
deontologică construieşte în modul cunoscut, pe o bază intenţională.
Teza  substituţiei  modale  izomorfe  prin  operatorii  logici,  redă  acest
lucru.7 Aşa au considerat O. Becker, E. Mally, K. Grelling, K. Reach şi
G.H.  von  Wright  (1951),  şi  anume,  să  înţeleagă  domeniul  logicii
deontologice ca pe o parte din logica modală. 

1.1. În logica generală,  dintre  toate  problemele antinomiei
logice, paradoxurile  şi  antinomiile  în  sensul  matematic  al  dimen-
siunilor  au  dus  la  o  înţelegere  aprofundată  a  semanticii   logice.8

Aceasta a arătat că pentru un sistem suficient de complex, care conţine
mai mulţi cuantori logici de mai multe niveluri şi clase din punct de
vedere al limbajului, nu se poate ajunge la o demonstraţie constructivă
a  libertăţii  de  antinomie,  mecanic  sau  exclusiv  cu  mijloacele
sistemului dat, formal şi complet.9 

Nimic  altceva  nu  este  valabil  pentru  logica  deontologică.  În
1937,  J. Jorgensen  a formulat ceea ce a numit el, dilema.10 Aceasta
poate fi valabilă printr-o nouă formulare a conceptului de concluzie
prin depăşire.11  Dar se cunoaşte faptul că este necesară o discuţie cu
privire la semantica normelor pentru logica deontologică.12 Până în

7 A  se  compara  şi  cu  O.  Becker,  Cercetări  asupra  calculului  modal,
Meisenheim a. Glan 1951, p. 52 şi următoarele; a se compara de asemenea, cu
O. Weinberger, Probleme ale însemnătăţii normative şi juridice a calculului modal
de Oskar Becker, în: Conceptus IV (1970), p. 22–31. 

8 A se compara cu  W. Stegmuller,  Metafizică, Scepticism, Ştiinţă, a doua
ediţie Berlin/Heidelberg/New York, 1969, p. 58 şi următoarele.

9 A se compara cu H. Lenk,  Baza filosofică a logicii şi criticism raţional,
în: Metalogică şi analiza limbajului, Freiburg 1973, p. 88–109 (89). 

10 J. Jorgensen,  Imperatives and Logic, în: Cunoaştere 7 (1937/38), p. 258–
296. 

11 A se compara cu O. Weinberger, Logică juridică. Cercetarea unei între-
buinţări a logicii moderne în gândirea juridică, Viena/New York 1970, p. 217 şi
următoarele. 

12 A se compara cu O. Weinberger, Idei despre semantica normelor logicii,
în: Dincolo de a fi şi a nu fi. Idei despre însemnătate şi explorare, R. Haller, Graz



ziua  de  astăzi,  paradoxurile  şi  antinomiile  în  construirea  unei  lumi
„perfecte din punct de vedere deontologic” trebuie să fi fost rezolvate,
însă, nesatisfăcător.13

Anumite consideraţii vor să fie atrăgătoare din punct de vedere
filosofic. O consideraţie logică, ce este aliniată la o analiză a obiectării
prezente,  ar  trebui  să  apară  din  necesităţi  practice  şi  chiar  aici,
eficienţa acesteia ar trebui să se poată demonstra. Până la punctul la
care  există  rezultate  nereprezentative  intuitiv  pentru  interpretarea
semantic-deontologică  a  calculelor  de  bază,  există  în  prima  linie,
posibilitatea poziţionării unui sistem care se poate modifica în funcţie
de  circumstanţe.  Astfel,  aspiraţia  oricărui  logician  ar  trebui  să  fie
aceea de a face ajustări în aşa fel încât să obţină un sistem liber de
antinomii  din punct  de vedere sintactic  şi  semantic.  Acest  lucru ar
putea duce mai departe la relativizarea conceptului de adevăr al unui
sistem tarskianic.  Dacă  astfel  ia  naştere  o  separare  a  normelor  şi
propoziţiilor normative, ce ar putea rezolva problema valabilităţii în
logica  normelor14,  rămâne  de  discutat.  Totuşi,  interpretarea  pur
descriptivă a calculului unui enunţ are avantajul de a permite preluarea
regulilor logicii formale în logica deontologică. Întrebarea principală
cu  privire  la  structura  normei  şi  formalizarea  corespunzătoare  a
acesteia nu poate fi evitată aici. Prin obiectarea enunţului antinomiei
închise în logica deontologică trebuie arătat dacă o interpretare pur
descriptivă, cum este din propusă din nou, de către J. Rödig, poate fi
suficientă. 15 

1972, p. 295–311. 
13 A se  compara  cu  J.  Hintikka,  Modele  pentru  modalităţi.  Selected

Essays. Dordrecht (Olanda) 1969, p. 184 şi următoarele; D. Follesdal/R. Hilpinen,
Deontic  Logic:  Introductory  and  Systematic  Readings,  Publicat  de  către  R.
Hilpinen, Dordrecht (Olanda) 1971, p. 1–35 (16 şi următoarele) după indicaţiile
lui S. Kanger, S. A. Kripke, J. Hintikka, R. Montague, W. H. Hanson. 

14 A  se  compara  E.-J.  Lampe,  Semantica  juridică,  Bad  Homburg
H./Berlin/ Zurich 1970, p. 15, 29 şi următoarele. 

15 A se  compara  J.  Rödig,  Despre  necesitatea  unei  anumite  logici  a
normelor, în: Anuarul de drept şi sociologie şi teoria dreptului 2 (1972), p. 163–
185; Critică a concluziilor logicii normelor, în: Theory and Decision 2 (1971), p.
79–93; R. Schreiber, Valabilitatea normelor de drept, Berlin/Heidelberg/New York



1.2. Prin aceste consideraţii critice pentru logician, enunţul
obişnuit din antinomia închisă, poate fi deja cauzal. Se întâmplă astfel,
pentru a (1.) elimina rezultatele contra-intuitive din punct de vedere
deontologic  în  calcule  şi  (2.)  pentru  a  nu  obţine  în  enunţul  logic
formulat, o teoremă derivabilă. Propoziţia din antinomia evitată este
valabilă  ca  bază  pentru  obiectele  metodologice  folosite  în  demon-
straţie şi care sunt acceptate într-o meta-deontologie. 

Întrebarea, conform unei baze filosofice a logicii deontologice,
presupune probleme curente ale logicii generale. Şi logicianul care se
ocupă de logica normelor,  în construcţia unei  logici  deontologice a
interpretărilor  circumstanţelor,  se  referă  la  evidenţe  şi  controlul
plauzibilităţii în sensul unei obiectări rezonabile (raţionale)16.  Acest
lucru clarifică faptul că fără o înţelegere a sensului şi a domeniului
alocării semantice a unei logici deontologice, se poate dezvolta prea
puţin. La H. Kelsen apare, la început, cercetarea înţelegerii normei în
„Pura teorie a dreptului” (1934). Pe lângă formalism şi axiomatică,
logicianul trebuie să aibă în vedere şi semantica specială. 

2. Într-un anumit sens, acest lucru este valabil şi pentru întreba-
rea cu privire la valabilitatea propoziţiilor din antinomia închisă. 

2.1. Atâta  vreme  cât  conţine  logica  deontologică  a  calculului
propoziţiilor, enunţul din antinomia închisă are – a fortiori – în mod
unitar, propoziţii care sunt valabile în cadrul sistemului. Până aici, nu
par  să  existe  dificultăţi.  Acest  lucru  ar  trebui  să  fie  de  asemenea,
valabil, dacă redundanţa logicii normelor ar putea fi demonstrată. Asta
a încercat J. Rodig în trei dintre lucrările sale.17 Acesta este contrazis,
mai ales de către O. Weinberger.18 

1966; U. Klug, Logică Juridică, ediţia a treia, Berlin/Heidelberg/New York 1966,
p. 21 şi următoarele. 

16 A  se  compara  P.  Weingartner,  Teoria  ştiinţei  I,  Introducere  în
problemele de bază,  Stuttgart,  1971,  p.  45,  nota  de subsol  15;  H. Lenk,  Baza
filosofică a logicii şi criticism raţional, (Obs. 9), p. 88 şi următoarele. 

17 A se compara cu observaţia 15 şi J. Rödig, Modul de gândire cu privire
la  alternativă  în  jurisprudenţă,  Berlin/Heidelberg/New  York  1969,  p.  142  şi
următoarele. 

18 A se  compara  O.  Weinberger,  Observaţii  cu  privire  la  baza  teoriei



Enunţul din antinomia închisă poate fi considerat un test al acestei
controverse. Acesta lasă loc pentru întrebarea: în ce fel pot fi descrise
diferite  moduri  ale  antinomiilor  la  nivelul  obiectelor  logicii
deontologice,  cu  enunţuri  ale  logicii  propoziţionale  din  antinomii
închise?  Aici  ar  trebui  precizat  care  anume  concluzii  (din  logica
normelor)  sunt  împotriva  principiului  libertăţii  de  antinomie.  De
asemenea, este enunţul (din logica propoziţională) din antinomia închisă
suficient, pentru ca fiecare antinomie din cadrul sistemului deontologic
să poată conduce înapoi la aceasta? Teoria redundanţei logicii normelor
se prăbuşeşte atunci când necesitatea unei libertăţi de antinomie proprii
deontologice în analiza logicii normelor poate fi făcută plauzibilă. 

2.2. În  acest  sens,  este  necesar  să  dezbatem  enunţurile  (din
logica  propoziţională),  care  fac  parte  din  antinomiile  închise
(punctul II). Întrebarea ar trebui îndreptată în sensul că se încearcă în
mod „sistematic”, să se producă în mod constructiv, o antinomie între
două propoziţii normative. Această încercare este întreprinsă pentru o
normă categorică (punctul III) şi pentru o anumită normă (punctul IV).

3. Prin consideraţiile următoare, se îndeplinesc două cerinţe: 

3.1. Pentru o analiză logică a relaţiilor logicii normelor, nu este
necesar  să  începem  cu  o  formalizare  a  domeniului  de  cercetare.
Aceasta este preferată în domeniul  obiectului.  O legătură deductivă
care s-ar putea crea, este totuşi evidentă şi fără o formalizare. 19 De
aceea, critica nu ar trebui să se concentreze pe corectitudinea folosirii
simbolurilor. 

3.2. O  a  doua  ipoteză  se  referă  la  diferenţa  dintre  propoziţii
enunţiative şi propoziţii normative. Apare un postulat bine fondat din
punct de vedere filosofic, în care activitatea constructivă se desfăşoară
în cadrul unei logici deontologice cu extinderi semantice clare către

gândirii juridice, în: Anuarul de drept şi sociologie şi teoria dreptului 2 (1972), p.
134–161 (155 şi următoarele);  idem  Observaţii J. Rödigs, Critică a concluziilor
logicii normelor, în: teorie şi decizie 3 (1973), p. 311–317.

19 A se compara cu P. Weitgartner, (Obs. 16), p. 91. 



ambele moduri ale propoziţiilor, inclusiv din punct de vedere sintactic.
Aici, totuşi, nu se specifică faptul că o logică a normelor nu poate fi
dezvoltată din punct de vedere al „logicii  propoziţionale”. Cu toate
acestea, aici este necesară o decizie preliminară importantă. Printr-o
diferenţiere  de  categorie  a  ambelor  moduri  ale  propoziţiilor,  se
deschide  simultan  posibilitatea  (sintactică),  în  care  consecinţele
propoziţiei  din  antinomia  închisă  se  pot  deosebi  în  calculul
propoziţional şi în logica deontologică. Acest lucru este mai uşor de
demonstrat. Această ipoteză permite, de aceea, justificarea unui cuvânt
suplimentar. 

Cu privire la necesităţile unei argumentări logice fără obiecţii, în
cadrul unor sisteme de drept pozitive, o diferenţiere între propoziţiile
enunţiative  şi  cele  normative  apare  admisibilă.  Atâta  vreme  cât
normele  au  ca  obiect  comportamentul  oamenilor,  există  rar  cerinţe
categorice. De obicei, o ordine juridică pozitivă impune fiecăruia doar
un anume comportament,  dacă există şi  o stare de fapt  identificată
într-un mod evident. Analiza din punct de vedere al logicii normelor
trebuie  să  ofere  posibilitatea  exprimării  acestui  comportament
condiţional.20 Trebuie să poată fi formalizat, indiferent dacă cerinţele
faptice, sub care comportamentul corespunzător este dispus, sunt date
sau nu.  Anumite enunţuri  normative condiţionate pot  fi  considerate
opinii  ipotetice.  În  cadrul  acestora,  apare  în  mod  singular,  doar
consecinţa enunţului condiţional al unei propoziţii impuse, în timp ce
antecedenta  este  o  propoziţie  descriptivă21.  Este  o  consideraţie  a
ordinii  juridice  pozitive,  şi  este  utilă  pentru  ca  practica  juridică  să
poată considera o disociere a propoziţiilor enunţiative şi normative. 

Dacă se continuă cu această disociere, înseamnă simultan: că între
propoziţiile  enunţiative  şi  cele  normative  nu  pot  apărea  antinomii
logice, în mod direct. Ambele moduri ale propoziţiilor aparţin structurii
acesteia, după anumite condiţii date.22 Între sfera lui „a fi” şi cea a lui

20 A se compara cu O. Weinberger, (Obs. 18), p. 148 şi următoarele.
21 A se compara cu O. Weinberger, (Obs. 16), p. 56 şi următoarele 12; H.

Lenk,  Despre simbolurile  logice ale enunţurilor normative condiţionate,  acelaşi
volum, p. 112 şi următoarele. 

22 O. Weinberger, Logica juridică (Obs. 11), p. 214. 



„a trebui”, în orice caz, nu este posibilă o antinomie logică, atâta vreme
cât imposibilul nu este necesar a priori, în sistemul de norme. 

II.

Se defineşte propoziţia logică din antinomia închisă, care este
valabilă şi în logica deontologică, şi  astfel, este posibil,  în conside-
rarea controversei menţionate, să se afirme următoarele: (1.) se poate
exprima  faptul  că  principiul  non-antinomiei  logice  este  valabil  în
logica deontologică exclusiv. (2.) Pe lângă această afirmaţie „puternică”,
în mod singular, este posibil ca principiul non-antinomiei logice  să fie
valabil pe lângă alte principii ale antinomiei; în logica deontologică
există, de asemenea, posibilitatea altor antinomii al căror caracter să
nu fie de calitate din punct de vedere logic.  

1. Propoziţia din antinomia închisă este formalizată,  conform
logicii propoziţionale, în modul următor: 

(1) ¬ (A < ¬ A). 

A va fi înţeles ca variabilă a propoziţiei enunţiative. Lângă paranteze,
nu se vor folosi singure, ca ajutor, constantele jonctorilor logici >şi< şi
>nu<. (1) Şi atunci, putem afirma că: două enunţuri care se neagă unul
pe celălalt nu sunt adevărate în acelaşi timp. Deja  Aristotel punctase
faptul  că  în  astfel  de  cazuri  s-ar  putea  furniza  o  singură
demonstraţie.23   

1.1. O antinomie logică se generează, (1.) pentru cazul în care se
neagă  o anumită  propoziţie  şi  această  negaţie  este  conjugată  într-o
propoziţie moleculară prin propoziţia originală sau (2.) pentru cazul în
care  două  propoziţii  se  neagă  una  pe  cealaltă,  una  este  derivata
celeilalte sau una o afirmă pe cealaltă. În logica propoziţională, fiecare
antinomie existentă de forma (1), poate fi inversată. Astfel, se poate
arăta  că  într-un  sistem  care  permite  antinomia,  orice  propoziţie

23 Met. 1006 a 16. 



oarecare, şi deci, inclusiv cele false, sunt derivabile.24 Aceasta este, de
asemenea, o consecinţă logică necesară a unei antinomii logice date. 
Propoziţia logicii enunţiative din antinomia închisă se distinge prin cel
puţin  patru  caracteristici.  Aceste  caracteristici  sunt  relaţionate  între
ele: prin metoda metalogică a demonstraţiei sale; prin regula care arată
cum se poate genera o antinomie; prin reprezentabilitatea univocă a
fiecărei antinomii logice; printr-o anumită consideraţie concluzivă

1.2. Propoziţia care descrie un obiect  este acea propoziţie din
antinomia închisă demonstrabilă în fiecare consideraţie axiomatizată a
logicii  propoziţionale.  O demonstraţie  indirectă cunoscută  aduce cu
sine o consecinţă „iraţională”. Într-un sistem în care antinomia propo-
ziţiilor  este  posibilă,  prin  intermediul  procedurilor  logice  valabile
concluzive,  este  posibilă  derivarea  oricărei  propoziţii  oarecare.
Demonstraţia în acest sens, se poate face foarte uşor, prin intermediul
adunării  şi  al  silogismelor  disjunctive.25 Din  punct  de  vedere  al
consecinţelor, se ajunge la aceste consideraţii metalogice deja în şcoală.26

Se vor considera date: P şi R ca variabile ale enunţului. Ca şi
condiţie, este valabil: P şi non-P, iar R reprezintă un enunţ oarecare.
Astfel, obţinem: 

[1] ¬ P  (¬ P < R) Principiu al atenuării implicative
[2] ¬ P AE
[3] (¬ P  R) modus ponens [1], [2]
[4] (¬ P  R)  (P R)  Reducerea implicaţiei
[5] (¬ P  R) [3]
[6] P  R modus ponens [4], [5]

24 A se compara cu  H. Lenk, Pură semantică.  Probleme şi  teme logice
ştiinţifice,  în:  Metalogică şi  analiza limbajului,  Freiburg,  1973,  p.  1–29 (13 şi
următoarele). 

25 A se compara cu P. Weingartener, (Obs. 16), p. 88; Probleme ce rezultă
din  derivarea  sistemului  ştiinţific  de  învăţământ,  în:  Anuarul  din  Salzburg  f.
Filozofie VII (1963), p. 197 (200); a se compara mai departe, cu H. Lenk, (Obs.
24), p. 13. 

26 A se  compara  cu  J.  M.  Bocheński,  Logica  formală,  a  doua  ediţie,
Freiburg/ München, 1962, p. 237 şi următoarele. 



[7] P AE
[8] R modus ponens [6], [7]

Dacă lui P şi lui R i se substituie enunţuri normative, atunci, în
acelaşi sistem de norme, se poate demonstra fiecare enunţ normativ.
Această consecinţă nu este acceptabilă. În continuare, ar trebui spus
faptul că o contradicţie între două enunţuri normative trebuie să fie
închisă, pentru a evita consecinţa restrictivă. Critica se poate exprima
în două moduri. Se poate îndrepta spre demonstrabilitate prin metalo-
gică  sau  se  poate  analiza  mai  mult,  dacă  evidenţa  dezaprobării
consecinţelor este valabilă şi pentru enunţurile normative în general. 

2.  

2.1. Enunţul normativ Op înseamnă: Se dispune ca p.  Expresia
>p  < se  aplică  pentru  o  propoziţie  care  descrie  un  mod  de  a  se
comporta  (definit  ca  adoptat).  Din  alte  caracteristici,  se  desprinde
faptul că aici nu se aplică aceeaşi interdependenţă. 

În  demonstraţia  de  mai  sus,  în  [1]  se  foloseşte  principiul
atenuării de implicaţie. Ne putem îndoi că acest lucru poate fi aplicat
ca atare pentru enunţuri normative. Dacă luăm în considerare acest
lucru, atunci trebuie ca

(2) Op   (Op  V  Oq) să  fie  valabilă.  (2)  dacă
simplificăm  punctul de vedere general cu privire
la 

(3)    Op   (Op  V  Oq)27 (3) avem  formularea
paradoxală a lui A. Ross28.

De aceea,  trebuie luată o decizie cu privire la demonstraţia
prezentată, şi anume, dacă se doreşte ca (2) sau (3) să fie considerate

27 A se compara cu F. v. Kutschera, Introducere în logica normelor, valori
şi decizii, Freiburg/München 1973, p. 48. 

28 A. Ross,  Imperatives  and Logic,  în:  Teoria 7 (1941),  p.  53–71; a se
compara  şi  cu  G.  Kalinowski,  Introducere  în  Logica Normelor,  Frankfurt  (M)
1973, p. 39 şi următoarele;  G. H. v. Wright,  An Essay in Deontic Logic and the
General Theory of Action, în: Acta Filosophica Fennica 21 (1968), p. 1 (20 şi
următoarele). 



concluzii admisibile în logica deontologică, având în vedere faptul că
este criticată din ce în ce mai mult tocmai trecerea de la (2) la (3).  De
aceea,  demonstraţia  indicată  pentru  domeniul  logicii  normative  nu
poate  fi  identificata  tocmai  ca  fiind  „simplă”,  dacă  ne  gândim la
dificultăţile ce persistă – în contrast cu logica propoziţională. 

2.2. Ar fi adecvat astfel, să revenim la enunţul logic din antino-
mia închisă însăşi.  Ce ar însemna acest lucru, dacă  în cadrul siste-
mului normativ, în (1), am înlocui variabila propoziţională A, cu Op?

(4) ¬ (Op < ¬ Op)

Având în vedere înlocuirea variabilei propoziţionale A cu Op,
din  (4),  putem  afirma  următoarele:  este  exclus  cazul  în  care  o
propoziţie normativă afirmă că un comportament  p este permis şi nu
există cazul în care o propoziţie normativă afirmă că un comportament
p este permis. Prin înlocuire se adoptă direcţii absolut logice din punct
de vedere propoziţional. Se doreşte însă, să se ştie de asemenea, ce
este  un  conflict  de  norme  (ca  şi  conţinut).  În  acest  sens,  ne  vom
întreba ce semnifică mai exact negarea lui >Op<. Aceasta vizează în
schimb, stabilirea sensului negaţiei. 

În logica propoziţională, se schimbă negaţia obişnuită a valorii
de  adevăr  a  unui  enunţ.  Negaţia  duce  astfel,  la  o  logică  de  dublă
valoare. Se va nega propoziţia moleculară sau cea atomară. Negaţia
exprimă faptul că o anumită stare de fapt nu există. Ambele nu pot fi
date  simultan şi  nici  în  acelaşi  fel,  în  aceiaşi  parametri  de timp şi
spaţiu. Tocmai această consideraţie ontologică ne cere să ne raportăm
la  conţinutul  certitudinii  unui  conflict  de  norme.  Dacă  se  neagă  o
propoziţie  în  cadrul  logicii  propoziţionale,  atunci  această  negaţie
generează  un  enunţ:  Acesta  descrie  o  stare  de  fapt.  Dacă  luăm în
considerare această afirmaţie a logicii deontologice, poate fi implicată
afirmaţia: şi negaţia unei propoziţii normative se poate înţelege ca un
enunţ normativ. Dacă se neagă acest lucru, atunci, plecând deja de la
această  bază,  nu  se  poate  genera  o  antinomie  între  enunţurile
normative în sensul dat.29 

29 K. Engliš,  Norma nu este o sentinţă, în: ARSP 50 (1964), p. 305–316,



III

1. O  negaţie  a  lui  >Op<  poate  fi  relaţionată  cu  enunţul  de
dispoziţie sau cu obiectul  p  al operatorilor O. Ambele posibilităţi se
pot combina. Se obţine astfel, următoarea listă: 

O p
1 O p
2 O ¬p
3 ¬O p
4 ¬O ¬p

 
În sensul regulilor date pentru logica propoziţională, se exprimă

o rubrică din listă, prin exprimarea unei alte rubrici, prin intermediul
conjuncţiei.  Conjuncţia  propoziţiilor  normative  se  va  considera
permisă.  Prin  aceste  moduri  „semantice”  de  a  proceda,  se  poate
încerca să se genereze diferite „antinomii”. Şi atunci, ne întrebăm cu
privire la conţinutul expresiei moleculare astfel construite şi discutăm
consecinţele.  Astfel,  putem  dezbate  dacă  ipoteza  unei  „identităţi
structurale” se află între o libertate de antinomie „logică” sau „deonto-
logică”, aşa cum ar trebui să concluzioneze J. Rötig.30 Se va nuanţa,
enunţând faptul că aceste consideraţii au legătură cu un anumit sistem
de norme. Analiza logicii normelor este, până la acest punct, relativă
din punct de vedere al sistemului. În ce mod (din punct de vedere al
conţinutului) se pot aborda conflictele de norme între diferite sisteme
de  norme  sau  între  sisteme  ierarhice  de  norme,  rămâne  la  acelaşi
stadiu.31 Poate  că  în  logica  deontologică  ar  fi  timpul  să  facem
diferenţa  clar  între  o  logică  a  normelor  şi  o  logică  a  sistemelor

după indicaţiile lui O. Weinberger,  Problematica enunţului de impunere în logica
modernă (1958). 

30 A se  compara  >>Principiul  antinomiei<< şi  de  asemenea,  J.  Rödig,
Despre  necesitatea  unei  anumite  logici  a  normelor,  (Obs.  15),  p.  181  şi
următoarea. 

31 A se  compara  O.  Weinberger,  Pluralitatea  Sistemelor  normative,  în:
ARSP 57 (1971), p. 399–472;  R. Walter,  Despre Antiteza preceptelor de drept,
Viena, 1955. 



normative.32
A. Ross descrie negaţia lui Op ca pe o „negaţie internă”, iar dacă

se neagă p, ca „negaţie externă”, întreaga propoziţie de dispoziţie este
negată.33 În mod asemănător, N. Rescher face diferenţa între „negation”
şi  „countermand”.34 L.  Bergström a  arătat  amănunţit  că  negaţia
externă şi cea internă nu sunt echivalente.35 Se arată, de asemenea, că,
negaţia lui Op în alt mod poate avea mai multe înţelesuri. 

2. Dacă definim după regula descrisă şi combinăm conjunctivul
în lista expresiilor construite, obţinem 16 noi expresii: 

1 Op < Op 9 O (¬p) < Op
2 Op < ¬Op 10 O (¬p) < ¬ Op
3 Op < O (¬p) 11 O (¬p) < O (¬p)
4 Op < ¬ O (¬p) 12 O(¬p) < ¬ O (¬p)
5 ¬Op < Op 13 ¬O (¬p) < Op
6 ¬Op < ¬ Op 14 ¬O (¬p) < ¬ Op
7 ¬Op < O (¬p) 15 ¬O (¬p) < O (¬p)
8 ¬Op < ¬ O (¬p)16 ¬O (¬p) < ¬ O (¬p)

Această listă se poate simplifica. Pentru punctele 1, 6, 11, 16,
este  valabil  principiul  idempotenţei  conjuncţiei.  O antinomie  nu  se
poate defini prin intermediul acestuia. Pentru punctele 2, 5; 3, 9; 4, 13;
7, 10; 8, 14; 12, 15 se poate folosi legea simetriei conjuncţiei. Dacă
substituim la punctele 12 şi 15 ¬p cu p, obţinem la punctul 2 aceeaşi
expresie. Rămân, astfel, următoarele expresii diferenţiabile: 

32 A  se  compara  C.E.  Alchourrón/E.  Bulygin,  Sisteme  normative,
Viena/New York, 1971, p. 7 şi următoarele; A. R. Anderson, The formal analysis
of normative systems,  New Heaven 1956; E. Stenius,  The principle of a logic of
normative systems, în: Acta Philosophica Fennica 16 (1963), p. 247–260. 

33 A. Ross, Directives and Norms, Londra, 1968, p. 144 şi următoarele; a
se compara şi cu  B. Schlink,  On a principle of Contradiction in normative logic
and jurisprudence, în: Theory and Decision 2 (1971), p. 35–48 (39). 

34 N. Rescher, The logic of command, London 1966, p. 104 şi următoarele
35 L.  Bergström,  Imperatives  and  Ethics,  în:  Filosofiska  studier,

Filosofiska  institutionen  vid  Stockholms  Universitet,  Stockholm,  7  volume
(1962), p. 22 şi următoarele. 



(5) = 2  Op < ¬Op
(6) = 3 Op < O (¬p)
(7) = 4 Op < ¬ O (¬p)
(8) = 7 ¬Op < O (¬p)
(9) = 8 ¬Op < ¬ O (¬p)

În logica deontologică sunt definite (5) antinomii „logice” ca
(6) antinomii „deontologice”.36 Consideraţiile ce urmează au scopul
de a verifica dacă expresiile de la (5) la (9) pot fi inversate printr-o
antinomie, în sensul logicii propoziţionale. 

3. (5) spune că: se dispune ca  p, şi nu se dispune ca  p. Apare
întrebarea  dacă  „nu  este  dispus  ca  p”  poate  fi  văzută  ca  enunţ
normativ.  Ceea  ce a  vrut  Kelsen să  comunice  este  că  negaţia  unei
norme ar  fi  negaţia  valabilităţii  acesteia.37 Dacă >Op< este  asociat
unui anumit sistem de norme N, negaţia lui Op defineşte faptul că în
N, Op  nu este statuat. În acest sens, există un enunţ cu privire la  N.
Prin negaţia propoziţiei de dispoziţie se neagă valabilitatea acesteia în
N. Negaţia unei norme se atribuie unei propoziţii enunţiative pentru
care  are  sens  să  întrebăm  dacă  este  adevărat  sau  fals.  H.  Kelsen
afirmă, în consecinţă, că negaţia unei norme este logică din punct de
vedere al logicii normelor, dar din punct de vedere al obiectului nu
este construibilă. Întrebarea negaţiei unei norme este posibil să nu îşi
găsească răspuns în logica deontologică.38 Se amână, astfel, negarea
lui Op, înţeleasă ca negare a unui enunţ normativ.

3.11. P.  Weingartner şi  alţii  au  criticat  amănunţit  punctul  de

36 A se compara F. V. Kutschera, (Obs. 27), p. 29 şi următoarele.  
37 H.  Kelsen Din  nou:  drept  şi  logică.  Despre întrebarea  referitoare  la

folosirea principiilor logice ale normelor de drept, în: Noul Forum 1967, p. 39–40;
o teorie  a  opoziţiei  enunţurilor normative este  contestată,  a se  compara cu  O.
Weinberger, Despre negarea propoziţiilor imperative, în: Teoria 23 (1957), p. 102–
132; G. H. v. Wright, On the logic of negation, in: Societas Scientiarum Fennica,
Commentationes Physico-matematicae 22 (1959), p. 1–30. 

38 Întrebarea  cu privire  la  consistenţa  sistemelor  normative  este  tratată
îndeaproape, de către G. H. v. Wright, în Norm and Action, Londra 1963, p. 3–9,
134–156. 



vedere al lui Kelsen şi fundamentarea acestuia.39 Weingartner discută
despre întrebarea aprobată de către acesta, întrebându-se dacă negaţia
normelor ar  trebui  privită ca normă. Acesta pleacă de la conţinutul
normei  „este  interzis  să se facă  p”.  După lucrarea lui  Weingartner,
Kelsen acceptă principiul condiţionalităţii: dacă ceva nu este interzis,
atunci  este  permis.  Dacă  negăm  aici  o  interdicţie,  apare,  astfel,
consecinţa  unei  norme  permisive.  Pe  de  altă  parte,  negaţia  unei
interdicţii după punctul propriu de vedere al lui Kelsen este un enunţ.
Astfel, concluzionează Kelsen – ceea ce vrea să spună Weingartner în
critica sa –, se pleacă de la o concluzie unei norme. Acest lucru este
contrazis de către Kelsen într-o altă teză, spunând că este posibil ca de
la  enunţuri  afirmative  să  nu se  poată  obţine  prin derivare  enunţuri
imperative  şi  invers.  Weingartner vrea  să  spună  că  antinomiile
considerate ar trebui soluţionate pe baza comportamentelor condiţio-
nale între norme de interdicţie şi norme de permisiune. Astfel, nu ar
mai fi posibil să se păstreze punctul de vedere al lui Kelsen cu privire
la negarea unei norme. 

3.12.  Lucrarea lui Kelsen nu mai trebuie combătută astfel. Este
admis,  dacă  Weingartner  caută  să  dezbată  exemplar,  cu  privire  la
definirea conţinutului negaţiei unei norme de interdicţie, cu ajutorul
unei norme de interdicţie. Teza lui Kelsen, din care rezultă că negarea
unei norme ar fi doar negarea valabilităţii acesteia, este formulată la
modul general şi se regăseşte, astfel, în normele de interdicţie. Este
adevărat că Kelsen în  Pura teorie a dreptului, printre altele, acceptă
legătura  (10)  ¬Vp  -->  Pp.40 Acesta  afirmă  următoarele:  „Un
comportament  care  nu  este  interzis  de  drept,  este  –  în  acest  sens
negativ  –  permis  de  drept.  Având  în  vedere  că  un  anumit

39 P. Weingartner, (Obs. 16), p. 138 şi următoarele, W. Tausch, Conceptul
valabilităţii normelor în Pura teorie a dreptului a lui Kelsen şi Georg Henrik von
Wright, fil. Dis. Salzburg 1970, p. 36 şi următoarele. Se consideră că Institutul
pentru Teoria Ştiinţelor, Centrul Internaţional pentru Întrebări de Bază în Ştiinţe
din Salzburg a elaborat o critică bazată pe logica normelor, faţă de lucrarea lui
Kelsen.  W. Tausch  a suspendat  până la acel  punct  rapoartele neoficiale ale  lui
Hermann Kramer. 

40 Pura teorie a dreptului, a doua ediţie, Viena 1960, p. 43. 



comportament uman, fie el interzis sau nu, în cazul în care nu este
interzis,  este  văzut  de  ordinea  de  drept  ca  fiind  permis  şi  fiecare
comportament  oarecare  adoptat  de  către  persoanele  care  se  supun
acelei ordini de drept – în sens negativ sau pozitiv – trebuie văzut ca
fiind reglementat. Atâta vreme cât comportamentul unei persoane din
ordinea de drept – în sensul negativ – este permis, având în vedere că
nu este interzis de ordinea de drept, persoana respectivă este liberă de
drept.” 

Mai clar  este faptul  că pentru Kelsen (10) ordinea de drept
ontologică trebuie fundamentată.  (10) este valabil  pentru Kelsen ca
parte  a  fiecărei  ordini  de  drept  complete  (universale),  dintre  toate
ordinile pozitive, dar rămâne conţinut al normativei. Kelsen înţelege
fiecare  ordine a normelor ca fiind universală.41 (10)  se  bazează pe
această afirmaţie pentru a obţine o meta-normă ce completează lacune.
Doar  această  meta-normă  permite  într-un  cadru  restrâns,  în  cadrul
unui sistem de norme, concluzii bazate pe logica normelor. În măsura
antecedenţei lui (10), se găsesc, în fapt, enunţuri descriptive cu privire
la sistemul de norme considerat,  atâta vreme cât acesta este statuat
pozitiv  de  drept.  Pe  baza  măsurii  consecinţelor,  nu  se  pot  obţine
concluzii în mod direct, decât prin intermediul meta-normelor. Astfel,
este  neinteresant  faptul  că  Kelsen  încearcă  să-şi  fundamenteze
explicaţia  metalogică  pe  alte  părţi  ale  propoziţiei:  Vp  V ¬ Vp.  În
acelaşi timp, sistemul universal de norme este fundamentat. Conceptul
de permisiune folosit este bazat de Kelsen pe norme de permisiune
neexprimabile.42 

3.13. Dacă prin negaţia lui Op, se afirmă doar neapartenenţa lui
Op  la un sistem, atunci acest lucru înseamnă, în fapt,  că oricum în
domeniul  sistemului  de  norme  neuniversal  nu  este  posibilă  o
antinomie a lui Op conform obiectului logicii deontologice. 

Trebuie să deosebim clar: dacă dorim să exprimăm faptul că

41 A se compara Terminologia lui F. v. Kutschera, (Observaţia 27), p. 31. 
42 A se compara O. Weinberger, Logica Dreptului (Observaţia 18), p. 206;

a se compara, mai departe L. Philipps, Reglementarea de drept şi logica formală,
în: ARSP 50 (1964), p. 317–329. 



un comportament „p” este evaluat în N, din punct de vedere normativ
ca „nepermis”, atunci această afirmaţie este la fel, din punct de vedere
al comportamentului „p”. Dacă dorim, în schimb, să exprimăm faptul
că un comportament „p” este descris în N ca „nepermis”, atunci avem
un enunţ al sistemului de norme.43 Atunci,  dacă  N cuprinde sau nu
enunţul „Op”, se răspunde prin constatarea despre N. Aceasta este de
obicei  şi  concluzia  descriptivă  care  exprimă  o  sincopă  în  limbajul
ştiinţific de drept.44 Din simbolizarea negaţiei  prin semnele  „¬” se
creează, cu privire la posibilitatea de diferenţiere ilustrată, o anumită
neclaritate referitor la posibilitatea de diferenţiere, pentru care ¬Op a
fost definit. 

3.2. Dacă se acceptă negatorul ca operator funcţional în logica
deontologică, din punct de vedere al obiectului acesteia, atunci acesta
este valabil dacă (5) este o expresie permisă în această logică: Se va
găsi o expresie, din care va reieşi că un comportament „p” este permis
dar  şi  nepermis.  Să  exemplificăm pentru  a  clarifica:  ne  gândim la
legiuitor ca la un „compromis politic”, care emite o lege cu privire la
transportul pe timp de noapte, ce permite: 
1.  Este  permisă  conducerea  autovehiculelor  pe  timp  de  noapte,  cu

farurile aprinse. 
2. Nu este permisă conducerea autovehiculelor pe timp de noapte, cu

farurile aprinse. 
3. Încălcarea acestei legi se pedepseşte.
4. Încălcarea acestei legi nu este pedepsită. 

Fiecare  dintre  aceste  dispoziţii  legale  este  considerată  ca
având  sens.  Dar  acestea  sunt  incompatibile.  Articolele  1  şi  2  se
contrazic. La fel şi articolul 3 cu articolul 4. Articolul 1 cu 3 şi 1 cu 4
sunt compatibile între ele. Articolul 2 cu 3 şi 2 cu 4 sunt de asemenea,
compatibile; reglementarea sancţiunilor la articolele 3 şi 4 nu se poate
actualiza  deoarece nu este  posibilă  o  încălcare  a  normelor  (art.  2).

43 A se compara cu F. v. Kutschera, (Obs. 27), p. 30 şi următoarea.
44 A se compara cu C. W. Canaris, Identificarea sincopelor în Lege, Berlin,

1964; K. Lorenz, Teoria metodelor ştiinţei dreptului, Berlin/Heidelberg/New York,
a doua ediţie, 1969, p. 350 şi următoarele. 



Poate exista o relaţie de antinomie între 3 şi 4. Aici avem lipsă de sens
din  punct  de  vedere  semantic,  datorită  folosirii  cuvântului  deictic
„acestei”. 

Un sistem de  norme care  conţine  în  mod pozitiv  de drept,
articolul 1 şi 2 al legii respective, ar fi văzut ca unul contradictoriu şi
desigur, „incompatibil”. Un legiuitor care întâlneşte astfel de dispoziţii
contradictorii - cunoscută fiind contradicţia – poate spera la o aprobare
morală sau politică.  Logica nu se poate aplica din punct  de vedere
faptic şi nu se poate legifera corespunzător. Logicianul poate depista
însă  o  astfel  de  contradicţie.  Acesta  poate  găsi  un  enunţ  în  legea
respectivă, atunci când analizează sistemul de norme pentru a vedea
dacă acesta are consistenţă din punct de vedere logic. Pentru aceasta,
este  nevoie  de  o  contradicţie  închisă.  Enunţul  este  necesar  numai
pentru diagnosticarea pe parcursul analizei concrete a sistemului de
enunţuri.  O  altă  întrebare  este:  ce  concluzie  cu  sens  din  punct  de
vedere juridic se poate desprinde dintr-o astfel de contradicţie?

3.3. Contradicţia lui Op şi ¬ Op creează un conflict între două
norme.45 Nu toate conflictele normative prezintă o problemă la nivel
de  enunţuri,  datorită  antinomiilor  închise.  Pentru  eliminarea  unor
astfel de conflicte, au fost instituite reguli în cadrul dreptului pozitiv,
pentru anularea contradicţiilor.  Aceste reguli  au în sine un conţinut
normativ. Acestea sunt parte dintr-o ordine superioară şi pot fi definite
ca meta-norme în cadrul sistemului de norme. 

3.31. Astfel de meta-norme sunt de exemplu, un enunţ ca: „lex
posterior derogat legi priorori” şi enunţul „lex specialis derogat legi
generali”, şi astfel trebuie văzute.46 Despre caracteristicile juridice nu
se poate vorbi aici. Se vor defini ca temă a legilor, contradicţiile între
norme care sunt interpretative.47 Astfel, este în acelaşi timp clar, cum

45 A se compara cu H. Kelsen, Pura Teorie a dreptului (Obs. 40), p. 210; a
se compara per ansamblu,  P. Grosskreutz,  Contradicţii  ale  normelor  în  dreptul
constituţional, Köln/Berlin/Bonn/München 1966. 

46 A se compara cu K. Larenz, (Obs. 44), p. 207, 293. 
47 A se compara cu  K. Engisch,  Unicitatea ordinii de drept, Heidelberg



punctele  de  vedere  în  funcţia  generală  a  ordinii  dreptului  pozitiv
generează soluţia pentru conflictul  între norme. Sistemul de norme,
din  perspectiva  unicităţii  ordinii  de  drept,  este  consistent.  Meta-
normele modului prezentat sunt până la acest punct, reglementatoare.
Posibilitatea de folosire a acestora, din punct de vedere al obiectului
enunţului  din  contradicţia  închisă,  se  va  accepta  în  analiza
contradicţiilor. 

3.32. Dacă analizăm un sistem de norme bazat  pe limbajul
obiectului fără meta-norme, unde regăsim contradicţii între norme în
obiect şi trebuie să alegem între două norme contradictorii, acesta este,
din punctul de vedere al lui  H. Kelsen, un act fără sens din punct de
vedere  al  legii.48 Această  fundamentare  se  apropie  de  cea  dată  de
Aristotel despre demonstraţia retorică.49 
Răspunsul lui Kelsen tinde spre o strategie a „purului nonsens”.50 O
combatere a enunţului contradicţiei închise duce la negarea oricărei
reglementări  legale.  Şi  aceasta  este  o  soluţie  normativă  pentru
conflictul  între  norme,  care  nu  este  evidentă,  dar  care  se  poate
fundamenta.  Într-o  înţelegere  non  logică,  este  o  legiferare
contradictorie, însă nu neapărat lipsită de sens. Legiuitorul vorbeşte
despre un univers al discursului cu adresanţi ai normei.51 Cuvintele
sale  au însemnătate.  Adresantul  normei  poate  înţelege din  enunţuri
normative  contradictorii  care  reglementează  comportamentul  său.
Expresia  (5)  ridică  de  aceea,  nu  numai  probleme  semantice  dar  şi
pragmatice, din punct de vedere al respectării normelor şi îndeplinirii
acestora. Dacă legiuitorul încalcă principiul libertăţii de contradicţie în
cadrul  sistemului  de  norme,  atunci  supunerea  la  o  lege  devine
imposibilă, iar comportamentul ca şi consecinţă nu este derivabil în
cadrul acestui sistem de norme. 

Mai  departe,  există  abordări  axiologice.  Libertatea  de

1935, p. 46 şi următoarele
48 Pura învăţare a dreptului (Obs. 40), p. 211
49 Met 1008 b11. 
50 A. Ross, Directives and Norms (Obs. 33), p. 174. 
51 A se compara C. E. Alchourrón/E. Bulygin, (Obs. 32), p. 10, 28, 30, 68,

71. 



contradicţie trebuie văzută ca postulat al unei ordini de drept. Şi aici
apare  o  valoare  retorică.  Dacă  rămâne  o  încălcare  a  legiuitorului
împotriva  enunţului  din  contradicţia  închisă  fără  răspunsuri  meta-
normative,  atunci  adresantul  normei  nu  îndeplineşte  voinţa
legiuitorului. Sancţiunile împotriva adresantului normei pot – aşa cum
am exemplificat  mai  sus  –  să  fie  legitimate  aleatoriu.  O  astfel  de
ordine  a  normelor  este,  de  aceea  –  cel  puţin  parţial  –,  marcată.52
Excluderea lui (5) nu este numai logică, ci şi  fondată din punct de
vedere moral,  enunţiativ,  ca  şi  postulat.  Dacă această  cerinţă  apare
într-o ordine de drept pozitivă, trebuie făcută o analiză a sistemelor de
norme şi stabilită diferenţa între acestea. Dacă meta-norma ¬ (Op   ¬
Op)  este  valabilă,   nu  este  doar  o  întrebare  ce  aparţine  logicii
normelor. Dacă privim din punct de vedere axiomatic, trebuie să ne
adresăm şi întrebări axiomatice. O astfel de logică deontologică este
într-o  oarecare  măsură,  expresia  obiectărilor  de  drept.  Aceasta
presupune ca postulatul să fie folosit raţional de către cel care emite
norme. Aceasta nu este o necesitate logică, ci o concluzie necesară a
ideii unei necesităţi, rezonabile în sistemul de drept.53 

Analiza  clarifică:  prin  emiterea  propoziţiei  din  contradicţia
închisă  în  logica  deontologică,  trebuie  să  facem  deosebirea  între
formal-logic  şi  material.54 Ordinea  normelor  permite  clarificarea
acestei diferenţe. Aceasta instituie o diferenţiere normativă în sistemul
concret de norme şi stabileşte dacă un adresant al normei poate avea
un  comportament  corespunzător.  Diferenţa  dintre  aceste  normative
presupune  comparabilitatea  operatorilor  P,  pentru  a  vedea  dacă

52 A se compara cu B. Schlink, (Obs. 33), p. 44. 
53 Astfel  încearcă  să  motiveze  R.  Schreiber,  Logica  Dreptului,  Berlin,

1962, p. 92 şi următoarele, legile logicii ca părţi componente ale ordinii de drept şi
ale fundamentării acesteia: Schreiber consideră că această de lege constitutione se
poate interpreta prin art. 20, alineatul 3, art. 97, alineatul 1. Despre întrebarea cu
privire la limita gândirii în drept, a se compara şi cu U. Klug, (obs. 15), p. 141 şi
următoarele. 

54 După G. Kalinowski, (Obs. 28), p. 45, legea ne-contradicţiei reprezintă
o  cerinţă  logică  necondiţionabilă  pentru  enunţurile  cerute,  dacă  este  luată  în
considerare sau nu, acum. 



urmează principiul concesiei sau pe cel al interdicţiei.55 Se referă la
reflexia  necesităţii  de  acţiune  şi  la  libertatea  de  antinomie,  dacă
legiuitorul păstrează un nivel minim de libertate de antinomie. Atâta
vreme cât comportamentul este stabilit prin norme pentru adresanţii
normelor, se reţine că sunt necesare informaţii cu privire la libertatea
de antinomie care trebuie  să fie  clare.  Acest  lucru ţine de legătura
funcţională şi regulile corespunzătoare. Asta presupune şi acceptarea
din punct de vedere material, a propoziţiei din contradicţia închisă în
sistemul său de norme. 

Dacă un legiuitor nu respectă propoziţia meta-normativă din
contradicţia  închisă,  atunci  logica  normelor  trebuie  să  răspundă  la
întrebarea: ce consecinţe decurg de aici. În sensul terapeutic, contradic-
ţiile în cadrul normelor trebuie izolate în cadrul sistemului de norme. 

3.4. La (5), „O” este un operator deontologic de bază. Să consi-
derăm următoarea relaţie între interdicţia F şi permisiunea P: 

(11.1) Op ≡ F (¬p)
(11.2) Op ≡ ¬ P (¬p), 

Astfel, se pot aplica (11.1) şi (11.2), în (1). Dacă simplificăm
dubla negaţie, obţinem pentru (1),

(12) ¬ [F (¬p) < P (¬p)], în (1).  

Dacă  înlocuim  ¬  p  cu  p,  obţinem  pe  baza  condiţiilor
considerate:

(13) ¬ (Fp < Pp). 

(13) înseamnă: concluzia este aceea că un comportament >p<
este interzis, şi în acelaşi timp, acelaşi comportament >p< este exclus.
Aceasta pare o afirmaţie plină de sens, prin care dificultăţile negaţiei
lui Op  nu sunt  luate în considerare.  (13) permite să se ajungă prin
intermediul legilor logicii propoziţionale cu privire la conjuncţie, la: 
¬ (A < B) ≡ (A --> ¬B) în 

(14.1) Fp --> ¬ Pp

55 A se compara F. v. Kutschera, (Obs. 27), p. 31



(14.2) Pp --> ¬ Fp. 

(14.1) şi (14.2) sunt legate una de cealaltă prin intermediul contrapu-
nerii implicite. Definiţiile (11.1) şi (11.2) sunt logic echivalente cu (4).

4. (6)  exprimă:  se  dispune ca  p şi  se  dispune ca non  p.  În
exemplul  construit  despre  legiuitorul  „nerezonabil”,  există  o  relaţie
între  3  şi  4.  Pe  de-o  parte,  se  stabileşte  ca  o  infracţiune  să  fie
pedepsită. Pe de altă parte, se explică faptul că o anumită infracţiune
nu  trebuie  pedepsită,  deci  nu  va  fi  pedepsită.  Ambele  ordine  sunt
deontologice unul faţă de celălalt, deşi din punct de vedere al logicii
formale  –  incompatibile.  Un  judecător  care  va  acţiona  conform
articolelor 3 şi 4 nu ştie cum trebuie să se comporte. 
H. Kelsen  vede în această contradicţie un conflict de norme. Astfel,
acesta scrie: „Un conflict între norme reprezintă o situaţie în care două
norme  sunt  valabile,  iar  într-una  dintre  acestea,  este  descris  un
comportament  incompatibil  faţă  de  cel  descris  în  cealaltă,  creând
astfel o contradicţie”56 Această consideraţie îi serveşte lui Kelsen şi
altora,  ca  probă  a  faptului  că  formele  logice  de  obiectare,  reguli-
concluzii, propoziţii logice utile şi principii nu sunt neapărat bazate pe
norme. Această problemă este abordată de P. Weingartner.57 Kelsen
schimbă contradicţia cu opoziţia sau cu contradicţia deontologică. În
cazul în care contradicţia (deontologică) (6) se defineşte ca un conflict
de norme, intervine o întrebare definitorie. Rămâne de stabilit dacă de
la (6) se poate ajunge înapoi la (5). O. Weinberger vorbeşte despre o
situaţie de obligativitate care nu poate fi îndeplinită. (6) poate fi văzut
ca o coliziune de obligare sau ca un conflict de obligare, cu referire la
Kant.58 

56 Logică  şi  Drept,  în:  Noul  forum  1965,  p.  421–425,  p.  495–500;
republicat în: Şcoala Teoretică de Drept din Viena, a doua ediţie, Viena, 1968, p.
1469. 

57 Teoria ştiinţei (Obs. 16), p. 133 şi următoarele; a se compara şi cu R.
Walter, Logică şi Drept, în: Noul Forum 1966, p. 582–585.

58 Logica Dreptului, (Obs. 18), p. 214 şi următoarele; a se compara mai
departe  cu  Chr.  Weinberger-Gailhofer,  Conflictul  obligaţiilor  şi  contradicţia  în
logica normelor, în: între a fi şi a nu fi. Consideraţii între sens şi analiză, publicată
de către R. Haller Graz 1972, p. 287–294. 



4.1. Dacă  (6)  se  exclude  în  logica  deontologică,  atunci
expresia trebuie negată. De asemenea, se va considera valabil şi: 

(15) ¬ (Op < O(¬p). Dacă se îndeplineşte (15) într-o formă implicită, 

(16) Op --> ¬ O (¬p), se obţine astfel, axioma A3 a lui F. v. Kutschera,
cu privire la sistemul deontologic, D.59 Un sistem de norme N, este
consistent din punct de vedere deontologic, dacă (16) este valabilă în
cadrul acestuia. Dacă interpretăm operatorul deontologic O ca pe un
operator de identitate, atunci este valabil Op  ≡ p.  În acest caz, (16)
apare în enunţul tautologic despre: 

(17) p --> ¬ (¬ p)

De aici urmează: (15) nu implică nici un enunţ contradictoriu. 
Se foloseşte (15) pentru a putea trece prin relaţiile contradictorii ale
operatorilor  deontologici  în  domeniul  regulator  N (mărimea  propo-
ziţiilor  din  punct  de  vedere  deontologic)  şi  a  ajunge  de  la
reglementarea de permitere la cea de interzicere: 

(18.1) Op ≡ F (¬p)
(18.2) Fp ≡ O (¬p)

(18.1)  şi  (18.2)  sunt  puncte  de  vedere  elementare  şi  utile
pentru adresant, în vederea reglementării comportamentului acestuia. 

Se poate înţelege un ordin prin acestea şi se poate deosebi prin
gândirea alternativă ce se poate face şi ce nu se poate face. Acesta
înţelege ordonarea omiterii unei acţiuni  >p<, ca echivalentul dispu-
nerii  interzicerii  unei  acţiuni  >p<. Acest  lucru  permite  doar o
consideraţie fantastică din punct de vedere al exigenţelor în domeniul
juridic. În acest sens, (18.1) şi (18.2) sunt expresii de logică juridică ce
corespund unei anumite ordini normative, întrucât sunt construite în

59 F. v. Kutschera, (Obs. 27), p. 46; în acelaşi fel, axioma A 14 a lui H. N.
Castañeda (a se compara cu  G. Kalinowski,  [Obs.  28] p.  81);  D. Follesdal/R.
Hilpinen,  (Obs.  13),  p.  13  ca  axioma  D1  a  >>Standard  system  of  Deontic
Logic<<;  E. Stenius,  (Obs.  32),  p.  254;  G. H.  v.  Wright,  >>A new system of
deontic logic<<, în: Deontic Logic, publicat de către R. Hilpinen (Obs. 13), p.
105-119 (116).  



sensul siguranţei juridice pentru adresanţii normei din punct de vedere
al clarităţii juridice. 

4.2. Critica formalizării lui (15) ar putea ajusta disocierea dintre
acţiune  şi  omitere,  precum  şi  notarea  aleasă.  Ambele  sunt  strâns
corelate. Două observaţii ar putea duce cu gândul la această proble-
matică. 

Dacă enunţurile normative sunt înţelese ca propoziţii, acestea
definesc dispunerea unor acţiuni, interzicerea sau permiterea acestora,
însă nu şi negarea acţiunilor. Aici, logicianul poate înţelege o negare a
lui „p”. Acest lucru este posibil dacă „p” este considerat o variabilă a
acţiunii, în cadrul propoziţiei.60 Logica deontologică ar considera până
la  acest  moment,  o  logică a  acţiunilor  în  sensul  dat  de  G. H.  von
Wright.61 Rămâne totuşi  neclar,  ce semnificaţie are o omitere a lui
„p”. Dacă plecăm de la definiţia acţiunii şi  a omiterii  pe care o dă
W. Maihofer, şi anume, „teza şi antiteza logică”, apare clar faptul că
aici se cere prea mult de la „logică”.62 O acţiune în sine nu se poate
nega. ¬ p desemnează numai „a nu acţiona”, fapt pentru care, enunţul
care exprimă acţiunea,  p,  este neadevărat.  O acţiune nu poate fi un
obiect  al  unui  jonctor  de  negare.63 Acest  lucru  poate  duce  spre
exemplu,  la  neînţelegeri,  dacă  în  (16)  se  folosesc semnele  negaţiei
precum şi cele pentru negarea operatorilor deontologici, ca şi pentru
acţiunea negată. 

4.3. Coliziunea obligaţiilor descrisă la (6) se poate considera din

60 Despre conceptul de >>acţiuni conform unor propoziţii antitetice<<, a
se compara G. Kalinowski, (Obs. 28), p. 73 şi următoarea. 

61 A se compara  G. H. von Wright, Logica acţiunilor, în volum, p. 9 şi
următoarele;  a  se  compara  în  continuare,  N.  S.  Care/Ch.  Landesman,  (ed.),
Readings in the Theory of action, Indiana University Press 1968. 

62 W. Maihofer, Conceptul de acţiune în sistemul nerespectării, Tübingen
1953, p. 14. 

63 J. Rödig, Forma de gândire a alternativei în jurisprudenţă, (obs. 17), p.
58, sub critica lui U. Klug, Observaţii cu privire la analiza logică a unor concepte
teoretice de drept şi  afirmaţii,  în: Logică şi  calcul logic. Scriere comemorativă
pentru W. Britzelmayr, Freiburg/Munchen 1962, p. 115-125 (116-118). 



punct de vedere al logicii formale şi materiale. Acestea depind una de
cealaltă. 

4.4. Dacă Op şi O(¬p) sunt valabile într-un sistem de norme în
acelaşi timp şi din acelaşi punct de vedere, atunci poziţia adresantului
este una fără ieşire. Dacă se comportă ca dintotdeauna, nu se poate
comporta  conform normelor.  Această  situaţie-dilemă a  luat  naştere,
având  în  vedere  că  „p” şi  „¬p”  descriu  posibilele  moduri  de  a  se
comporta într-un cadru comportamental predefinit exhaustiv. 

În maniera cunoscută, apare un conflict fără soluţie, dacă ne
întrebăm dacă această imposibilitate, Op  O (¬p) este suficientă, iar
acest  lucru  devine  o  problemă  ce  ţine  de  psihic-empiric.64 Cu
siguranţă,  un adresant  al  normei  nu poate  îndeplini  o  reglementare
normativă de tipul celei menţionate. Pe de altă parte, este posibil, prin
intermediul consideraţiilor analitice să se concludă că norma emisă nu
poate fi îndeplinită deloc. Se preferă evaluarea acestei afirmaţii ca şi
cunoştinţă logică.65 Există concluzii logice la care încă nu s-a ajuns,
cu privire la non-valabilitatea expresiei Op  O (¬p). 
4.32 Instanţa care emite norma poate încălca principiul libertăţii  de
antinomie. Acest lucru poate fi ştiut sau nu. şi atunci, se ajunge la un
alt conflict ca şi pentru antinomiile logice dezvoltate în legile juridice,
de „stabilire a conflictului” pentru echilibrarea unei meta-norme. 

Dacă sistemul analizat nu cuprinde nicio meta-normă cores-
punzătoare,  în  acest  caz  nu  avem nici  un  act  fără  sens  în  lege.66
Ordonarea normativă trebuie astfel înţeleasă ca oarecare. Astfel, există
un postulat fundamentabil, conform căruia, meta-norma (16) descrie o
relaţie de consecinţă pentru comportamentul raţional al unui adresant
al  normei,  fără  a  considera  încălcarea  din  partea  legiuitorului.  O
axiomatică deontologică, care acceptă enunţul (16), urmează acestui
postulat. Analiza logică formală permite, spre deosebire de sistemul de

64 A se compara A. Ross, (Obs. 50), p. 169 şi următoarele; G. H. v. Wright,
(Obs. 38), p. 135 defineşte întrebarea ca >>the ontological problem of norms.<<

65 O. Weinberger, Logică juridică (Obs. 18), p. 215. 
66 A se compara mai sus, p. 179 cu H. Kelsen, Pura teorie a dreptului (Obs.

40), p. 211. 



norme considerat, recunoaşterea arbitrarietăţii legiuitorului. 

4.33. Între enunţul logic din antinomia închisă în logica deonto-
logică  şi  principiul  ne-deontologic,  există  o  diferenţă  importantă.
Aceasta constă în posibilitatea de a se comporta a adresantului normei.
Dacă un legiuitor în cadrul unui sistem de norme omite o propoziţie
logică dintr-o antinomie închisă, în care spre exemplu, Op şi ¬Op sunt
normate în acelaşi timp, atunci adresantul normei se poate comporta
corespunzător normelor: atâta vreme cât adresantul normei demons-
trează  comportamentul  dispus,  nu  se  generează  nici  un  conflict  în
urma faptului că Op  şi ¬Op sunt normate în acelaşi timp şi permite
[O(¬p)  ¬ O(¬p)]  ≡ (Fp  Pp) şi astfel, adresantul normei rămâne
în  afara  încălcării  unei  norme dacă omite  comportamentul  interzis.
Antinomia logică este în cadrul sistemului de norme pentru acest caz,
până  aici,  doar  potenţială,  nu  indispensabilă.  Aici  apare  clar  că  în
derivabilitatea  din  logica  propoziţională,  orice  enunţ  oarecare  nu
presupune neapărat o normă iar adresantul normei, indiferent cum se
comportă, încalcă legea. 

Legiuitorului  îi  scapă  din  vedere  faptul  că  principiul
deontologic al non-contradicţiei face ca încălcarea legii să devină în
mod  necesar,  actuală.  Adresantul  normei  încalcă  această  normă  în
orice  caz.  Dacă  normei  i  se  asociază  o  sancţiune,  aceasta  capătă
caracter de filă semnată în alb de sancţionare. În orice caz, trebuie să
se aplice o pedeapsă. Principiul deontologic al antinomiei închise se
aplică şi acestei analize pentru aspectele oarecare. 

Într-o  oarecare  măsură,  legiuitorul  poate  stabili  gradul  de
arbitrarietate  al  legii  sale,  plecând  de  la  o  încălcare  împotriva
propoziţiilor logice din antinomia închisă şi ajungând la o omitere a
principiilor deontologice de non-contradicţie. 

5. Restul „antinomiilor” construite se vor trata doar în conti-
nuare. Acestea nu cer nici un fel de particularităţi. 

5.1. Expresia  (7) permite, prin intermediul conversiei logice,
să se ajungă la următoarele forme: 



(18) ¬ [Op  O(¬p)]

(18) presupune: Se exclude dintr-o dispoziţie, a se face acţiunea p şi se
încetează,  conform  dispoziţiei  respective,  efectuarea  acţiunii  p.
O. Weinberger consideră această afirmaţie analogă cu principiul non-
antinomiei.67 (18) nu este un rezultat „nerezonabil”, dar nici formulă
logică valabilă. Este vorba despre o propoziţie sintetică contingentă.
Acest lucru devine clar atunci când se formează (7) prin intermediul
(11.2) în 

(20) Op  Pp

Aici nu se generează o contradicţie. 

5.2. Pentru expresia (8),  este valabil în acelaşi fel.  Dacă se
substituie prin (11.1) Op cu F (¬p), atunci se obţine 

(20) ¬ Op  Fp. 

(20)  spune  că:  Nu  se  dispune  efectuarea  lui  p şi  nu  este
interzis să se facă p. Este valabil şi viceversa, complet, însă pasibil de
a  putea  fi  făcut  fals.  (8)  nu  duce  la  un  enunţ  general  valabil
contradictoriu.  Având  în  vedere  că  (8)  se  poate  îndeplini,  nu  mai
rămâne loc pentru o contradicţie. 

5.3. Expresia (9) ne dă indiferenţa logicii normelor din nou.68
Aceasta  poate  fi  înţeleasă  în  felul  următor:  Dacă  se  dispune  p,  se
dispune şi omiterea lui p. Nu se dezvoltă o antinomie. 

6. De  aici,  rezultă:  Numai  expresiile  (5)  şi  (6)  generează
antinomii.  Devine  plauzibil  faptul  că  ambele  antinomii  permit
diferenţierea. Antinomia deontologică nu permite să se ajungă înapoi
la o antinomie logică. 

IV.

67 A se compara O. Weinberger, Logica Dreptului (Obs. 18), p. 215.
68 A se compara F. v. Kutschera, (Obs. 27), p. 23



1. În  organizarea  de  drept  pozitivă,  se  dispun  în  primul  rând
enunţuri condiţionale.69 Pentru reprezentarea logică a acestora, există
mai multe posibilităţi. Cele discutate în concluzia problemei ridicate
de R. M. Chisholm 1963, cu privire la contrary-to-duty obligations70,
dezvoltată mai târziu de N. Rescher şi G. H. v. Wright într-un sistem al
logicii  diadice  deontologice,  rămân  aici  în  afara  discuţiei.71 Prin
dezbaterea propoziţiei din antinomia închisă, este suficientă conside-
raţia care ne spune că un anumit enunţ normativ presupune în orice
caz trei caracteristici demne de luat în considerare: trebuie să descrie o
anumită stare de fapt care se exprimă printr-o propoziţie descriptiv-
cognitivă  q.  q  trebuie  să  poată  fi  desprins  din  punct  de  vedere
structural  din  operatorii  deontologici  şi  comportamentul  normativ
p evaluat. Trebuie să se poată stabili dacă  o anumită stare de fapt  q
există sau nu, şi dacă este descris un anumit comportament pe care
trebuie  să  îl  aibă  adresantul  normei  sau  nu.  Aceste  consideraţii
pragmatice cu privire la structura sintactică a propoziţiilor normative
condiţionale este suficientă pentru formalizarea monadică folosită aici,
aparţinând implicaţiei materiale între enunţul ce descrie o stare de fapt
q şi enunţul normativ condiţionat Op: 

(21) q  Op

Dacă negăm (21), atunci, conform lui F. v. Kutschera şi H. Lenk,
putem distinge trei posibilităţi de interpretare72 : 

(22.1)  (q V ¬p)  ¬ Op
(22.2)  q  ¬ Op
(22.3)  q  ¬Op

Negaţia exactă a jonctorilor logici de la (21), expune punctul
de  vedere  al  numiţilor  autori,  numai  la  (22.2),  iar  semnificaţia

69 A  se  compara  F.  v.  Kutschera,  Preferinţe  normative  şi  Ordine
condiţionate, Volum, p. 137 şi următoarele, H. Lenk, Despre simbolurile logice ale
enunţurilor normatove condiţionate, Volum, p. 112 şi următoarele. 

70 R. M. Chisholm, Contrary to duty imperatives and Deontic Logic, in:
Analysis 24 (1963), p. 33–36. 

71 G. H. von Wright, An essay in deontic logic and the general Theory of
Action (obs. 28), a se compara şi N. Rescher, The logic of Command (obs. 34). 

72 A se compara obs. 69; mai departe F. v. Kutschera, (Obs. 27), p. 26. 



limbajului  se  poate  formaliza  clar  numai  în  (22.1).  Consideraţia
conţinută poate fi urmată de o strategie a construirii negaţiei. Dacă se
neagă variabilele  q şi  p,  şi  operatorul deontologic  O,  şi  se combină
conjunctivul expresiei astfel construite, atunci se pot construi în mod
interesant 64 de expresii noi. Pentru aceste expresii generate, trebuie
analizat dacă sunt  well formulated formulae în logica deontologică.
Dacă ambele sunt părţi ale expresiei, ca obiecte ale jonctorilor de bază
independenţi unul faţă de celălalt din punct de vedere logic, atunci nu
poate exista o antinomie. Analiza sistematică a unei negaţii din (21)
este astfel, sortită eşecului. 

Toate conjuncţiile construite în sensul dat nu trebuie scrise una
câte una. Lista propoziţiilor se poate reduce prin intermediul puterii
echivalente  a  conjuncţiei,  legii  simetriei  conjuncţiei  şi  substituirii
variabilelor prin ¬p/q sau ¬ p/p. Astfel, rămân următoarele expresii: 

1 (q Op)  [q(O ¬p)]
2 (q Op)   (q  ¬Op)
3 (q Op)   [q ¬O (¬p)]
4 (q Op)   (¬q Op)
5 (qOp)   [¬q O(¬p)]
6 (qOp)   (¬q  ¬Op)
7 (qOp)   [¬q  ¬O (¬p)]
8 [q O(¬p)]   (q ¬Op)
9 [q O(¬p)]   [q O(¬p)]
10 [q O(¬p)]   (q Op)
11 [q O(¬p)]   [¬q O(¬p)]
12 [q O(¬p)]   (¬q ¬Op)
13 [q O(¬p)]   [¬q ¬O(¬p)
14 (q ¬Op)   [q¬O( ¬p)]
15 (q ¬Op)   (¬qOp)
16 (q ¬Op)   [¬qO( ¬p)]
17 (q ¬Op)   (¬q¬Op)
18 (q ¬Op)   [¬q¬O( ¬p)]
19 [q ¬O(¬p)]   (¬qOp)
20 [q¬O(¬p)   [¬qO(¬p)]
21 [q ¬O(¬p)   (¬q¬Op)



22 [q ¬O(¬p)]   [¬q¬O( ¬p)]

Această listă poate fi simplificată şi mai mult. Într-un rând de
expresii  se înlocuieşte  ¬p/p.  Astfel,  după  p şi  ¬ p se poate descrie
comportamentul continuu al adresantului normei. Aceasta este oricum
o ipoteză care are sens. Rezultă astfel, că oricum, este substituibil prin:

9 10 11 13 12 19 20 21 22
_________________________________________________
2 5 4 6 7 16 15 18 17

1.2.  Pentru analiza în continuare expresiile rămase, se vor folosi
dintre toţi jonctorii logici 

(23.1) (A B)   (A  C) ≡ A  (A   C)
(23.2) (AB)   (C B) ≡ (A V C)  B
(23.3) (AB)   (CD) ≡ (A   C)  (B   D)
(23.4) (f  A) ≡ w
(23.5) (A  w) ≡ w
(23.6) (A   ¬ A) ≡ f

A, B, C şi D sunt variabile ale enunţului. F este pentru „fals”, w pentru
„adevărat”. (23.1), (23.2) şi (23.3) formează propoziţii de legătură şi
dileme  constructive.73 (23.4)  este  ex  falso  quodlilbet,  (23.5)  este
verum sequitur ex quodlibet, al logicii „clasice”. 

2. Propoziţiile  4  şi  7  din  listă  pot  fi  îndeplinite.  După
înlocuirea  lui  ¬p/p,  este  valabil  şi  pentru  propoziţiile  11  şi  17,  şi
atunci, în (23.2) este valabil: 

(24.1) (q V ¬q)  Op
(24.2) (q V ¬q)  ¬Op

q reprezintă o stare de fapt descriptivă, astfel că relaţia de adevăr a
propoziţiei  din dreptul  închis este valabilă.  Precedenta lui  (24.1) şi
(24.2) este de aceea, întotdeauna adevărată. După regula de derivare a

73 A se compara J.M. Bochenski/A. Menne, Bazele Logicii, ediţia a patra,
Pasderborn 1973, art. 6.61, 6.63, 6.65 (p. 47 şi următoarea). 



jonctorilor  logici  se  poate  trece  la  „Op” sau  „¬Op”.74 Astfel,
propoziţia 4 înseamnă: Văzând lumea ca de obicei, se dispune să  p.
Un legiuitor care stabileşte în propriul sistem de norme ambele părţi
ale propoziţiei 4, reglementează şi în mod suplimentar. Acesta impune
condiţii nenecesare; astfel, ceea ce trebuie să fie valabil în absolut, nu
permite nicio limitare a condiţiei. 

3. Nici  propoziţiile  ce  decurg  în  consecinţă  nu  conţin  nicio
contradicţie. Demonstraţia de aici este doar clarificată. 

3.1. În propoziţiile 5, 6, 7, 15, 16 şi 18 sunt suficiente (23.6) şi
ex falso quodlibet  (23.4).  este  de neimaginat  faptul  că  operaţiunile
logicii  propoziţionale  au  legătură  doar  cu  partea  descriptivă  a
propoziţiilor normative  condiţionale. Nu rezultă deci, dacă consecinţa
lui (23.3) este la rândul său adevărată. Demonstraţia pentru propoziţia
5 ar fi schiţată: 

(1) (qOp)   [¬q  O (¬p)] AE
(2) (q   ¬q)  [Op   O (¬p)] (25.3)
(3) f  [Op   O (¬p)] (25.6)
(4) w (25.4)

Astfel, se arată că propoziţia 5 nu trebuie neapărat să permită
o antinomie. Dacă vom considera q ca fiind „plouă” şi p, „a merge cu
maşina”, acestea pot fi văzute şi ca intuitive. 

Propoziţia  6  ar  suna  în  felul  următor:  Trebuie  să  mergi  cu
maşina pe ploaie  şi  numai  pe ploaie.  Propoziţia  7  ar  suna în  felul
următor: Pe ploaie este permis să se conducă maşina,  însă dacă nu
plouă, acest lucru este de asemenea, permis. 

Pentru  propoziţia  15  este  posibilă  următoarea  definiţie  prin
contrapunerea implicită a părţilor componente: 

(25.1) (q  ¬Op)   (¬Op q) ≡ q  q
(25.2)  (Op  ¬q)   (¬q Op) ≡ Op  Op

74 A se compara O. Weinberger, Logică juridică (Obs. 18), p. 215. 



Propoziţia 16 se poate simplifica în (23.3) prin (q   ¬q ) 
[¬Op   O (¬p)]: p este nepermis şi interzis.  Propoziţia 16 poate fi
îndeplinită;  există  o  interpretare  care  face  implicaţia  întotdeauna
adevărată, membrul anterior fiind fals. 

3.2. Propoziţiile 3, 8 şi 14 sunt, în orice caz, libere de antinomii.
Alături  de  demonstraţie  avem legea  jonctorilor  logici  a  conexiunii
anterioare (23.1).  De aceea,  trebuie arătat  în afara demonstraţiei  că
expresia construită în consecinţă, (23.1), se poate îndeplini. 

Pentru propoziţia 14 se poate demonstra posibilitatea de a fi
îndeplinit, în felul următor:  

[1] (q  ¬Op)   [q  ¬O (¬p)] AE
[2] (q  ¬Op)   [q  ¬O (¬p)] (23.1)

Rezultatul în consecinţă, ¬ Op   ¬ O (¬p) este o expresie ce
poate fi îndeplinită (a se compara cu pag. 190 de mai sus) şi există o
interpretare, în aşa fel încât: 

[3]  q  w este adevărată (23.5). Pentru propoziţiile 3 şi 8
se poate da definiţia corespunzătoare. Trebuie astfel analizat dacă în
membrul de consecinţă construit în [2], există o expresie îndeplinibilă
în logica deontologică. 

4. Antinomia  logică  şi  deontologică  ţin  de  domeniul
propoziţiilor  normative condiţionale în  propoziţiile 1 şi  2,  din nou.
Ambele propoziţii sunt în sensul propriu, expresii nevalabile în logica
deontologică. 

4.1. Pentru propoziţia 1,  se poate arăta după cum urmează:
prin intermediul lui (23.1) se poate ajunge la propoziţia 1 în expresia q
 [Op    O  (¬p)].  În  membrul  de  consecinţă,  această  expresie
conţine  o  antinomie  deontologică.  Implicaţia  este  într-un  sistem
deontologic ce nu permite contradicţii  adevărată, atunci când q este
fals (23.4). 



Dacă q este adevărat, atunci expresia este falsă. Propoziţia 1
este contingentă. 

Pentru  propoziţia  2  corespunzător,  este  posibil:  Prin (23.1),
această propoziţie se poate transforma în expresia q  (Op   ¬Op).
Membrul de consecinţă conţine o contradicţie logică. Şi aici implicaţia
este contingentă.  

4.2. În propoziţiile 1  şi  2 avem o contradicţie actuală,  dacă
starea de fapt descrisă de  q, poate fi luată ca premisă. Dacă nu este
cazul  q,  sau  evenimentul  q este  închis,  atunci  nu  poate  exista  o
contradicţie. Contradicţia construită în propoziţiile 1 şi 2 este doar în
modul condiţionat cunoscută.75 Dacă vom considera că  q înseamnă
„plouă”,  iar  p,  „a merge cu maşina”,  atunci  propoziţia 1 înseamnă:
Dacă plouă, trebuie să mergi cu maşina şi este interzis să mergi cu
maşina. Propoziţia 2, în mod corespunzător, se traduce: Dacă plouă, se
dispune  să  mergi  cu maşina şi  nu  se  dispune  să  mergi  cu maşina.
Pentru adresantul normei există o obligaţie şi un conflict între norme,
în cazul în care plouă. Dacă nu plouă, nu se actualizează conflictul
pentru adresantul  normei.  Astfel,  se arată că în opoziţie cu enunţul
normativ  categoric,  nu  se  generează  o  antinomie  actuală  general
valabilă pentru enunţurile normative condiţionale. 

4.3. Negaţia  lui  H.  von  Lenk şi  F.  v.  Kutschera a  enunţului
normativ condiţionat disputat se regăseşte în (22.2) numai în opoziţia
logică. (21) poate fi negat şi din punct de vedere deontologic. Acest
lucru s-a văzut  deja.  Nu se generează şi  alte negaţii.  Negarea unui
enunţ normativ condiţionat este în scrierea monadică: 

(26.1) q   ¬ Op
(26.2) q   O (¬p)

La negarea unui enunţ normativ condiţional, în consecinţă, va
trebui să facem distincţia. (26.2) reprezintă, să spunem aşa, o negaţie

75 Asemănător,  O.  Weinberger,  Logică  juridică  (Obs.  18),  p.  215;  de
acelaşi autor, Pluralitatea sistemului de norme (Obs. 31), p. 408. 



consolidată în cadrul logicii deontologice. Aceasta nu poate fi făcută
plauzibilă numai prin calculul propoziţional.   

Per ansamblu, nu se demonstrează a fi necesar să facem dife-
renţa între contradicţiile pur logice şi cele deontologice, pentru a putea
folosi negarea propoziţiilor normative. Această diferenţă nu se poate
considera  o  reducere  a  logicii  deontologice  la  logica  obişnuită  a
propoziţiilor. Dacă se încearcă să se ajungă înapoi la logica deonto-
logică  după  logica  propoziţională  (a  se  compara  J.  Rodig şi  alţii),
ajungem la exemplul discuţiei cu privire la rolul antinomiei în logica
deontologică.



Hans Lenk

RAPORTURI CONTRARII ŞI SIMILITUDINI 
ÎN OPERARE, ÎN HEXAGONUL

DEONTOLOGIC

Plecând  de  la  aşa-numitul  pătrat  logic  antic  şi  de  la
Apuleius, ajungem la analizele lui Hoefler, cu privire la legătura
între problemele de logică deontologică.1 În completarea analizei
lui Sesmat şi Blanché2,  dezvoltată mai departe de Kalinowski3,
pătratul deontologic a fost transformat în hexagon, în care sunt
introduşi doi noi operatori deontologici, folosiţi pentru enunţuri
care  exprimă  acţiuni.  Acesta  se  bazează  pe  un  operator
deontologic  R,  pe care  Weinberger  îl  descria  ca  fiind relevant
pentru obligaţie4 şi care se poate defini prin disjuncţie (sau prin
adjuncţie) „A este dispus sau A este interzis”.  Pentru celălalt, şi
conjuncţia „A este permis şi non-A este permis” se va folosi ca
operator  special,  numit  de  către  Kalinowski  „permisiunea  cu
dublă-faţă”  (permision  bilaterale5).  (Weinberger  numeşte  acest
operator  deontologic  compus,  mai  puţin  inspirat  decât  cel  de
indiferenţă6). Aici, acest operator deontologic va fi identificat ca
„neutru din punct de vedere al dispoziţiei”; apoi, folosirea acestui

1 Hoefler,  A.:  Relaţii  de  dependenţă  între  relaţii  de  dependenţă.  În:
Rapoartele Academiei Imperiale de Ştiinţe din Viena, clasa de istorie şi filosofie.
181, Publicarea 4 1917, p. 1–56. 

2 Sesmat,  A.:  Logică.  Paris  1950–51.  Două  publicaţii.  Blanche  R.:
Cantitate, modalitate şi alte sisteme de categorii. În: Mind LXI, 1952, p. 369–375;
acelaşi: Despre opoziţia conceptelor. În: Theoria XIX, 1953, p. 89–130; acelaşi:
opoziţie  şi  negaţie. În: Revizia filosofiei din Franţa şi din străinătate CXXXXVII
(1957), p. 187–216; acelaşi: Structuri intelectuale, Paris 1966. 

3 Kalinowski, G.: Logica normelor. Paris, 1972, p. 107 şi următoarea, 119
şi următoarele. 

4 Weinberger, O.: Logică juridică. Viena 1971, p. 207. 
5 Kalinowski, op. cit., p. 113.
6 Weinberger, op. cit., p. 207 şi următoarea.



operator  ajunge  la  enunţurile  evaluate  din  punct  de  vedere
deontologic ce pot fi dispuse sau interzise. 
Pentru operatorii  menţionaţi, se vor folosi în cele ce urmează,

următoarele abrevieri: G pentru „se dispune”, E pentru „este permis”,
V pentru „este interzis”, R pentru „este relevant din punct de vedere al
obligaţiei”, N pentru „neutru din punct de vedere al dispoziţiei” şi U
pentru „nu este dispus” (adică, „nu se dispune”). 

Din cele cunoscute,  se pot  prescurta şi  anumite enunţuri  care
exprimă acţiuni evaluate în cadrul unui sistem normativ deontologic,
enunţuri construite cu ajutorul jonctorilor logici şi al operatorilor, care
se pot exprima unul pe celălalt sau prin formulări logice echivalente.
Astfel, este suficientă pentru calculele logicii deontologice care sunt
folosite  pentru  anumite  sisteme  universale  de  norme  (Kutschera),
stabilirea unui singur operator de bază, asemănător cu operatorul de
dispoziţie,  pentru  a  obţine  enunţuri  cu  ceilalţi  operatori  şi  jonctori
logici ce se pot scrie numai cu ajutorul acestui operator deontologic de
bază. Kalinowski a arătat în acest sens, că doar cu o singură axiomă se
pot genera în calculul corespunzător K1, toate relaţiile între enunţurile
construite în acest fel, cu aceşti operatori şi jonctori logici, în aşa fel
încât,  prin  folosirea  aceloraşi  reguli  ale  substituţiei  complexelor
echivalente  de  enunţuri,  se  permite  plasarea  de  variabile  prin
constante, iar regula derivabilităţii sau a limitării se poate deriva în
cadrul  acestei  axiome.  Axioma,  în  modul  nostru  de  scriere,  ar  fi:
„Dacă non-A nu este permis, atunci A este permis”: 

¬E ¬ A  EA. 

(Kalinowski  leagă  de  aceste  enunţuri,  pe  cele  cu  privire  la
adresant, deci, prin modul în care noi notăm, am scrie E (x, α) pentru
„Acţiunea α îi  este  permisă lui  x”;  deşi  această  relativizare  pentru
adresantul normei este pentru modul de scriere al operatorului folosit
aici,  comportamentul  unui  anumit  adresant  în  cazul  concret  este
identificat,  iar  operatorii  au  legătură  cu  aceiaşi  adresanţi.  La
Kalinowski, în mod obişnuit, se deosebesc şi jonctori de disociere a
acţiunii de jonctorii de disociere a enunţului. Aici, totuşi, nu este vorba
despre o disociere a acţiunilor, astfel că primul mod al jonctorilor nu
trebuie îndeplinit din motive de bază.)



În  partea  următoare  a  lucrării,  se  va  arăta  ce  avantaje  are
îndeplinirea ambilor operatori de situaţie, şi plecând de la lucrarea lui
Kalinowski, se vor arăta alte relaţii logice între enunţurile evaluate din
punct de vedere deontologic, precum simetriile în cadrul hexagonului
respectiv,  în  cadrul  pătratului  comportamentelor  logice.  În  afară  de
asta,  pentru  anumite  sisteme  normative  există  o  posibilitate  foarte
simplă de abstracţie şi de interschimb între operatori, astfel că se poate
ajunge la niveluri superioare de scriere a operatorilor, ceea ce permite
considerarea  operatorilor  în  sine  ca  obiecte  abstracte.  Astfel,  este
posibil să se stabilească relaţii foarte simple şi uşor de recapitulat între
operatorii sistematici. 

V. Kutschera7  stabileşte mărimea fiecărei propoziţii din cadrul
unui  sistem  normativ,  propoziţii  evaluate  din  punct  de  vedere
deontologic, ca domeniu de reglementare al sistemului normativ. În
mod  universal,  el  numeşte  un  sistem de  norme  atunci  când  toate
propoziţiile care exprimă acţiuni sunt exprimate în limbaj deontologic
şi  aparţin  acestui  sistem normativ  şi  sunt  cuprinse  în  domeniul  de
reglementare.  Kutschera  a  arătat  că  prin  considerarea  regulilor  la
modul „orice nu este interzis în mod expres, este permis” şi/sau „tot
ceea ce nu este permis în mod expres este interzis” se poate extinde de
la sistem de norme non-universal  la sistem universal  de norme.  Se
poate limita oricum, un sistem universal de norme, deşi în practică,
multe sisteme normative ar putea fi non-universale. Se poate extinde
ca universal,  fără a include contradicţii  şi  este posibil  din punct  de
vedere deontologic ca acest sistem de norme să fie luat în considerare.
Pentru  observaţiile  din  cele  ce  urmează,  pe  această  bază,  se  pot
considera sisteme universale de norme. 

Prin introducerea operatorilor deontologici N („este neutru din
punct de vedere al dispoziţiei„), este posibil ca toate enunţurile care
exprimă acţiuni, ale unor sisteme universale de norme, să fie împărţite
pe  clase  disjuncte.  Fiecare  enunţ  care  exprimă  o  acţiune  este  fie
dispus, fie interzis, fie neutru din punct de vedere al dispoziţiei; într-
un astfel de sistem deontologic liber de antinomii, nu mai apare nicio

7 Kutschera,  F.  v.:  Introducere  în  logica  normelor,  Valori  şi  decizii.
Freiburg, Munchen, 1973, p. 30. 



propoziţie care să exprime o acţiune, din aceşti operatori deontologici.
(Libertatea  de  antinomie  din  punct  de  vedere  deontologic  se  va
considera  de  asemenea,  pentru  sistemul  de  norme  ideal  universal).
Prin operatorii deontologici despre care am vorbit mai devreme, nu
exista o posibilitate de împărţire pe clase disjuncte a propoziţiilor care
exprimau acţiuni. 

G N V

Din limitarea  prezentată  mai  sus  a  valorilor  deontologice  ale
propoziţiilor  care  exprimă  acţiuni,  ne  putem  elibera  dacă  toate
propoziţiile logice sunt considerate adevărate şi toate contradicţiile cer
folosirea operatorului deontologic E (”este permis”). 

Pătratul  deontologic  poate  fi  folosit  numai  în  următorul  mod,
conform consideraţiei lui Kalinowski, cu privire la hexagon. 

Pentru clarificare: G şi U stau pe diagonală, ca operatori care
generează  unul  pentru  celălalt  enunţuri  contradictorii,  dacă  sunt
folosiţi în acelaşi enunţ. 

La fel,  pe diagonală,  se află E şi  V,  dispuse în acelaşi  tip de
relaţie.  De asemenea,  literele  R şi  N,  dacă sunt  folosite  în  aceeaşi
propoziţie, generează enunţuri contradictorii, una faţă de cealaltă. 



Astfel,  G şi  V sunt  opuse una celeilalte  în  sensul  restrâns,  şi
atunci,  nu  pot  fi  folosite  în  acelaşi  timp  în  aceeaşi  propoziţie
(închidere a unei antinomii deontologice). De asemenea, E şi U sunt
contrare în sensul extins,  şi totuşi, nu şi în cel restrâns: acestea sunt
sub-contrare una celeilalte, astfel, ambii operatori deontologici, dacă
sunt  folosiţi  în aceeaşi  propoziţie,  nu pot  atinge enunţurile  deonto-
logice  corespunzătoare  –  una  dintre  acestea  trebuie  să  aparţină
sistemului universal de norme deontologice. 

Este  cunoscut  de  multă  vreme,  faptul  că  între  propoziţiile
prescriptive  şi  enunţul  corespunzător  de  permisiune  cu  privire  la
aceeaşi  propoziţie,  determină  comportamentul  de  ierarhie,  adică,  a
doua este urmarea logică a primeia. Prin trecerea la subalterni, avem
de asemenea, un enunţ de nedispunere din propoziţia de interdicţie.
Kalinowski a mai subliniat că atât dispoziţia cât şi interdicţia implică
propoziţia  corespunzătoare  relevantă  din  punctul  de  vedere  al
obligaţiei implică logic dincolo de aceeaşi propoziţie de acţiune. Pe de
altă parte, se dezvoltă propoziţia de permisiune respectiv cea de non
dispoziţie a neutralităţii dispoziţiei enunţului corespunzător. 

În schimb, relaţiile contrarietăţii deontologice şi sub-contrarie-
tăţii nu mai sunt clare, aşa cum a observat Kalinowski. Dacă folosim
operatorii G, V şi N în aceeaşi propoziţie, obţinem astfel, propoziţii
contrare una faţă de cealaltă. În mod corespunzător, se generează R, U
şi E una faţă de cealaltă, propoziţii contrare. Acest rezultat este până la
acest punct ceva nedorit, dată fiind claritatea folosirii unui operator de
negaţie  în cadrul unui operator deontologic ar putea dispărea într-o
oarecare  măsură:  La enunţurile  cu cuantificatori  cum ar fi  „toate  x
sunt t” obţinem prin negare în cadrul cuantorilor: „toţi x nu sunt t”, un
enunţ contrar; astfel, se obţine din nou enunţul prin trecerea de două
ori consecutiv la enunţuri contrare. Acest lucru nu mai este valabil în
hexagonul lui Kalinowski. Aici ar fi vorba aşadar de un obstacol în
calea introducerii operatorilor de negare în cadrul raportului de adevăr
al operatorilor deontologici. (Diferenţierea diverselor tipuri de jonctori
de  negare  pentru  propoziţii  şi  acţiuni  nu  schimbă  nici  aici  nimic.
Kalinowski  foloseşte  o  negaţie  triplă a  numelor  acţiunilor).  Toate
acestea  reprezintă  o  afectare  a  introducerii  unui  calcul  formal  al



operatorilor  prin  operatori  deontologici  în  mod  singular  şi  cu
similitudini între operatori în locul enunţului scris în sine. 

Este  posibil  totuşi,  luând  în  considerare  această  dificultate  a
consideraţiei lui Kalinowski, să omitem introducerea unui alt tip de
relaţie  de  contrarietate,  care  pentru  operatorii  deontologici  permite
însă din nou trecerea la „contrar” care permite introducerea regulilor
clare  pentru  operatori  şi  negaţia  operatorilor  deontologici  în  cadrul
raportului de adevăr. În afară de asta, această relaţie are avantajul de a
reda  corelaţia  clasică  în  sensul  relaţiei  de  contrarietate,  pentru
operatorii  curenţi.  Aici rămân similitudini definitorii  între operatorii
deontologici,  respectiv echivalenţe  logice între enunţurile  construite
cu acestea conform sistemului universal de norme. 

Doi operatori deontologici care sunt <contrari univoci< (sau pe
scurt  „1-contrar”)  unul  faţă  de  celălalt,  dacă recurgem la  folosirea
acestor doi operatori în cadrul unui enunţ sau al negaţiei acestuia în
echivalenţa  logică  corespunzătoare  între  enunţurile  cu  diferiţi
operatori. Astfel este spre exemplu, G 1 – contrar lui V; G ¬A este
logic echivalent  cu V A; şi de asemenea este valabil pentru V ¬ A şi G
A pentru fiecare enunţ A oarecare în cadrul unui sistem universal de
norme.  Posibilitatea  ca  V  A să  fie  definit  ca  G  ¬  A rămâne  în
continuare. De asemenea, 1-contrare unul faţă de celălalt sunt E şi U.
Avem,  de  asemenea,  relaţiile  contrare  obişnuite  între  operatorii
deontologici  simpli  G  şi  V,  precum  şi  pentru  E  şi  U.  Relaţia  de
contrarietate,  în  raport  cu  multitudinea  de  sensuri  obişnuită  (la
Kalinowski), se modifică doar între operatorii complecşi R şi N, ce
pot fi introduşi din aceşti operatori deontologici simpli, prin legăturile
duble formate cu ajutorul jonctorilor.  (Aceste Univocităţi  vin şi din
introducerea  acestor  operatori  deontologici  complecşi.)  În  timp  ce
după  Kalinowski,  la  N,  operatorii  V şi  G trebuie  descrişi  ca  fiind
„contrari”, iar N este 1-contrar sieşi, aşa cum reiese prin următoarea
transformare cu ajutorul  unei  legi  a  lui  Morgan şi  a  echivalenţelor
deontologice: 

N ¬ A <=> ¬ (G ¬ A V V ¬ A) <=> E A  U A <=> N A

Dacă  propoziţia  A  este  neutră  din  punctul  de  vedere  al



dispoziţiei,  aşa  este  şi  propoziţia  non-A  şi  viceversa.  În  mod
corespunzător,  este  valabil  de  asemenea:  Dacă  A este  relevant  din
punct de vedere al obligaţiei, atunci şi non-A este relevant din punct
de vedere al obligaţiei şi viceversa: De asemenea, operatorul R este 1-
contrar sieşi, aşa cum reiese din: 

R ¬ A <=> G ¬ A V V ¬ A <=> V A V G A <=> R A 

Există de acum încolo posibilitatea de a formula două reguli
pentru  trecerea  în  mod  simplu  la  „1-contrar”,  precum  şi  la
complementul unui operator deontologic.

Regula  1:  Se  impune  trecerea  la  1-contrar  în  hexagonul
deontologic,  în  care  rămâne  aceeaşi  înălţime,  dar  se  trece  la  alt
operator deontologic la această înălţime, dacă un asemenea operator
există. În mod formal, acestei treceri îi corespunde poziţionarea unui
non-operator, după un operator deontologic. 

Regula  2:  Trecerea  la  opusul  contradictoriu  al  enunţului
deontologic evaluat, respectiv trecerea la operatorul complementar al
unui operator deontologic este ilustrată în hexagonul deontologic prin
trecerea  la  operatorul  deontologic  opus  de  pe  diagonală,  respectiv
folosirea acestuia la enunţul de ieşire. În mod formal, această trecere
apare  prin  postarea  unui  operator  de  negare  înaintea  operatorului
deontologic. 

Cu ajutorul acestor reguli se obţine de aici încolo o serie de
echivalenţe adevărate ce se pot  scrie ca similitudini între operatori,
dacă se defineşte egalitatea a doi operatori deontologici (prin folosirea
particulelor  de  legătură  între  operatori,  corespunzătoare  folosirii
jonctorilor  în  cadrul  propoziţiilor)  prin  existenţa  echivalenţelor
deontologice între enunţurile corespunzătoare evaluate din punct  de
vedere deontologic.     

Astfel, conform regulii 1 G ¬ = V; V ¬ = G; E ¬ = U; U ¬ =
E; N ¬ = N; R ¬ = R. După regula 2, obţinem ¬ G = U; ¬ U = G; ¬
V = E; ¬ E = V; ¬ N = R; ¬ R = N. 

Trecerea  în  acelaşi  timp  la  contradictorii,  precum  şi  la  
1-contrare,  ar  trebui  descrisă  printr-o  regulă  3,  constând  într-o
combinaţie între regula 1 şi regula 2, care să descrie această trecere în



hexagonul deontologic ca trecere la antipozii diagonali precum şi la
alţi  operatori  deontologici  de aceeaşi  înălţime,  dacă există.  În  mod
formal,  se  generează  această  trecere  prin  luarea  unui  non  operator
înaintea  operatorilor  deontologici  şi  trecerea  unui  alt  non  operator
după  operatorii  deontologici.  Aşa  cum  rezultă  din  hexagonul
deontologic  şi  cum  se  poate  dovedi  uşor  din  echivalenţele
deontologice, este valabil aici, dacă trecem mai întâi la operatorul de
complementaritate  (respectiv  la  enunţurile  contradictorii)  şi  apoi  la
operatorii 1-contrar şi viceversa. 

În acest mod, obţinem uşor similitudini între operatori: E = ¬
G ¬; G = ¬ E ¬; U = ¬ V ¬; V = ¬ U ¬; N = ¬ R ¬; R = ¬ N ¬. 

Echivalenţele  logice  între  enunţurile  evaluate  din  punct  de
vedere  deontologic  în  sistemul  universal  de  norme  se  pot  genera
aşadar într-un mod simplu şi se pot descrie sistematic prin similitudini
ale operatorilor şi prin reguli sintactice pentru operatori şi se pot, de
asemenea, ilustra în hexagonul deontologic şi se pot recapitula. 

Introducerea ulterioară a lui Kalinowski de analogii complexe
şi  la  particulele  logice  de  joncţiune  ale  operatorilor  deontologici
construiţi8 se poate considera şi aici foarte simplu, dacă avem grijă ca
semnele şi regulile cu privire la particule pentru stabilirea operatorilor,
corespunzătoare particulelor logice de joncţiune ale propoziţiilor,  să
fie dispuse. Foarte puternic este şi  non operatorul scris în al doilea
mod, având în vedere faptul că acesta trebuie folosit în enunţuri (dacă
este  adăugat  unui  operator  deontologic),  faţă  de  folosirea  unui
operator  deontologic  în  sine  (dacă  acesta  este  poziţionat  anterior).
Lăsând  asta  la  o  parte,  conform indiciilor  rezultate  (din  operatorii
folosiţi  şi  folosiţi  în enunţuri),  trebuie  avut  grijă  la  modificările de
scriere,  având  în  vedere  faptul  că  jonctorii  în  relaţie  cu  operatorii
generează  această  categorie,  astfel  încât  se  pot  defini  uşor  şi  alte
complexe ale unor operatori deontologici. Este valabil: 

R = G V V 

şi: 

8 Kalinowski,, op. cit., p. 119. 



N = E  U

La  operatorii  daţi  D1  şi  D2  se  pot  obţine  complexe  de
operatori  D1   D2  şi  D1   D2.  Şi  cu  aceştia  se  pot  obţine  prin
folosirea similitudinilor între operatori, simple conversii de valori. O
serie  de  legi  pentru  particulele  operatorilor  se  pot  defini,  ca  de
exemplu, comutativitatea şi asociativitatea, precum şi operaţiunea V,
la  fel  ca  şi  operaţiunea  de  particule  ale  operatorilor,  .  Legile  cu
privire  la  distributivitate  ar  fi  uşor  de  stabilit  din  jonctorii  logici
corespunzători. 
Relaţiile lui Kalinowski de contrar şi sub-contrar se pot exprima, de
asemenea, în continuare, prin folosirea operatorilor complecşi: astfel
avem

N = ¬ G ¬  ¬ G = ¬ V  ¬ V

şi

R = ¬ E ¬ V ¬ E = ¬ U V ¬ U ¬.
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	CUVÂNT-ÎNAINTE
	LOGICA ACŢIUNII
	Cele prezentate vor acoperi două subiecte: logica normelor şi logica acţiunii. Vom discuta acum despre logica acţiunii. Practic, intenţia mea nu este aceea de a repeta aspecte deja cunoscute şi împământenite, ci aceea de a prezenta noi abordări şi posibilităţi noi de dezvoltare ale unor teorii deja existente. Pe de altă parte, nu voi prezenta cunoştinţe de bază deosebite. Totuşi, voi pleca de la premisele celor mai elementare aspecte ale logicii matematice moderne, aşa-numitul calcul propoziţional sau logica propoziţiilor.
	2. Mai întâi, câteva observaţii cu privire la poziţia acestor noi ramuri ale logicii, logica normelor şi logica acţiunii, în general logica: logica modernă a normelor, numită şi logică deontică, s-a dezvoltat ca parte a logicii modale. Ca atare, poate fi şi mai bine înţeleasă. Logica modală reprezintă studiul logic al aşa-numitelor concepte ale posibilităţii, adică acele concepte ca „posibil”, „necesar”, „imposibil”, „contingent”. Punctul care face legătura cu logica normelor se configurează forte uşor de la sine. Apoi, obligaţia, îndatorirea pot fi concepute ca modalităţi morale sau legale ale necesităţii (constrângerii). Tot astfel, pot fi înţelese acceptul, permisiunea, ca o modalitate a posibilităţii: ceea ce individul poate să facă, din punctul de vedere al posibilităţii este ceea ce va şi face – eventual fără a intra în conflict cu normele sau dispoziţiile. La fel funcţionează şi pentru interdicţie şi imposibilitate.
	Logica modală este, de obicei, construită în aşa fel încât să aibă o legătură directă cu logica propoziţională. Se pleacă de la propoziţii oarecare p, q etc. şi conexiunile moleculare ale acestora, cu ajutorul aşa-numiţilor conectori logici de adevăr. Conectorii de adevăr sunt cuvinte ca: „nu”, „şi”, „sau” şi alte câteva. Acestor propoziţii sau fraze li se adaugă aşa-zişii operatori modali. De exemplu, se scrie Mp, care se va citi „este posibil ca p”. Astfel, s-a construit o a doua afirmaţie care consolidează posibilitatea exprimată de conţinutul primeia. Afirmaţiile modale pot fi la rândul lor negate, conjugate, disjunse etc. În acest fel, se poate genera, respectiv defini, o categorie de afirmaţii modale. Această categorie constituie obiectul de studiu al logicii modale.
	O afirmaţie, se poate forte bine spune că exprimă o anumită stare a lucrurilor existentă sau neexistentă. O normă dispune, permite sau interzice, cel puţin în mod obişnuit, o acţiune sau o categorie de acţiuni. Nu este clar dacă o dispoziţie ca şi afirmaţie, sau ceea ce se dispune, adică o acţiune se poate defini ca o stare de fapt. Acelaşi lucru se aplică şi pentru permisiune şi interdicţie. Conceptul de stare de fapt poate fi clasificat ca o categorie „statică” a logicii iar conceptul de acţiune, ca o categorie „dinamică” a logicii. Acţiunile vizează transformarea stărilor de fapt. O acţiune constă de obicei, în generarea unei modificări sau în împiedicarea unei modificări în lume; obţinem, astfel, două tipuri principale de acţiuni: acţiunile „productive” şi acţiunile „preventive”.
	Se poate propune ca executarea sau omiterea unei acţiuni să se considere o stare de fapt iar normele, să se considere afirmaţii care consolidează dispoziţia, permisiunea sau interdicţia unor asemenea stări de fapt. Până în prezent, acest lucru a fost perceput astfel în logica deontologică.
	Această viziune are, însă, o componentă artificială şi poate fi aşadar, cum am spus deja, infra-poziţionată. Indiferent de acestea, dacă această supoziţie este corectă, atunci categoria „dinamică” a acţiunilor are trăsături logice care sunt diferite de trăsăturile logice ale categoriei „statice”, cum ar fi, spre exemplu, categoriile stării de fapt. Astfel, sarcina de a construi o logică a normelor duce, dintr-o necesitate intrinsecă, la argumentarea unei logici a acţiunilor. O logică a acţiunilor, din acest punct de vedere, este astfel o parte a unei teorii logice mai generale a devenirii în timp sau, mai pe scurt, o „Logică a timpului”. Nu voi detalia aici celelalte aspecte ale unei astfel de logici aparţinând categoriei „dinamice” a conceptelor. Această teorie logică mai amplă trebuie în primul rând construită. Însă, convingerea mea este că în viitor, ea va fi dezvoltată în totalitate ca parte secundară a logicii „statice” tradiţionale. Numai atunci se va putea analiza deplina relevanţă a logicii normelor şi locul pe care este corect să îl ocupe în cadrul sistemului logic.
	3. În cele ce urmează, voi schiţa o modalitate simplă, am putea spune chiar primitivă, a logicii acţiunilor. Înăuntrul acestei logici sau în cadrul acestei teorii logice, voi face abstracţie de aspectul „dinamic” al acţiunilor, dar nu şi de particularităţile logicii care caracterizează afirmaţiile referitoare la efectuarea sau neefectuarea unei acţiuni. Scopul este acela de a analiza proprietăţile logice ale enunţurilor referitoare la acţiuni. Ca „atom” al logicii acţiunilor, putem considera nişte variabile; pe acestea le voi marca cu „p” sau „q” etc. Aceste variabile nu reprezintă, în logica acţiunilor, propoziţii oarecare, ca şi în logica afirmaţiilor, cum ar fi „Afară plouă” sau „Manheim este un oraş din Germania”, ci reprezintă aici verbe sau părţi de propoziţie verbale care descriu acţiuni ale oamenilor. Spre exemplu, „p” poate fi folosit pentru „a scrie”, „a citi”, „a merge” sau „a fura”. Numai o parte dintre verbe sunt verbe de acţiune, cealaltă parte dintre acestea, nu; „a avea voie”, „a trebui”, „a fi”, spre exemplu, nu sunt verbe care exprimă o acţiune. Dacă verbele care reprezintă acţiuni pot fi diferenţiate clar de alte verbe sau dacă se poate desemna cu precizie clasa de verbe, este o altă chestiune pe care nu o voi discuta aici.
	Cu aceste verbe atomare care descriu acţiuni, putem construi verbe moleculare de acţiune. În acest scop, se pot folosi, aşa cum arată deja limba vorbită, cuvinte ca „şi” şi „sau”. Un exemplu ar fi „a scrie şi a citi”. Astfel, se face legătura, cu ajutorul lui „şi”, între două verbe care descriu o acţiune. Apoi, este posibil, şi acest lucru poate fi util în mai multe scopuri, să se conceapă scrisul şi cititul ca o activitate complexă, ca o „acţiune conjunctivă”. Tot la fel, se poate concepe scrisul sau cititul ca o modalitate „disjunctivă a acţiunii”.
	Ce se întâmplă însă cu cuvântul „nu”? „A nu citi”, spre exemplu, descrie o acţiune? şi în acest caz care este aceasta? Aş răspunde afirmativ la prima întrebare, iar cu privire la a doua, aş răspunde în următoarea manieră: Acţiunea care descrie ceva artificial, cum ar fi „a nu citi”, se poate înţelege în mod natural, ca omisiune a acţiunii de a citi, într-o situaţie dată. Dacă omisiunea poate fi privită ca o acţiune, este discutabil. Oricum, omisiunea poate fi considerată o modalitate a unui comportament (engleză: „mode of behavior” sau „mode of action”). Este o modalitate de a se comporta a celui care face acţiunea, a unui subiect care poate fi făcut răspunzător şi poate suporta consecinţele ce decurg de aici, în sensul cauzal. De aceea, voi considera în orice caz omisiunea, ca pe o modalitate a acţiunii. Pentru omisiune, vom introduce simbolul ~. În cazul în care, spre exemplu, „p” înseamnă „a citi”, atunci, „~p” înseamnă „a nu citi”, şi anume, omisiunea acţiunii de a citi. Pentru „şi” voi folosi simbolul & iar pentru sau, simbolul . Cu ajutorul acestor simboluri, vom putea construi din verbe de acţiune „atomare” sau părţi de propoziţie verbale, verbe de acţiune „moleculare”. Astfel, am putea da o definiţie recursivă, la fel ca şi în cazul logicii propoziţionale. În cele ce urmează, prin verbe de acţiune vom înţelege verbe atomare şi moleculare de acţiune.
	4. Despre a face şi a omite se pot afirma multe chestiuni importante din punct de vedere filosofic. Mă voi limita la două observaţii destul de succinte: 1. Ceea ce se face de către cineva, adică ceea ce este o acţiune în sensul propriu, se poate să nu se fi făcut. Şi viceversa: ceea ce se omite, se poate să se fi făcut. Aceste două concepte – acţiunea şi omisiunea pot fi considerate (astfel) „concepte interschimbabile”. 2. O acţiune poate fi intenţionată sau neintenţionată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru omisiune. În engleză, se poate face diferenţa între omisiunea intenţionată şi cea neintenţionată prin „forbearance” şi „neglect”. Un exemplu de omisiune neintenţionată ar fi: Am promis cuiva că îl ajut la o muncă, ulterior mi-am uitat promisiunea, nu l-am ajutat, deşi aş fi putut să fac acest lucru. Acest caz ar fi descris în engleză prin termenul „neglect”. Este o omisiune, dar nu este voită, intenţionată, nu am vrut să îmi retrag promisiunea, cu toate acestea nu am făcut ceea ce promisesem, pentru că am uitat. Omisiunea care nu este voită, care nu este intenţionată, ar trebui considerată oricum, o formă de acţiune.
	5. Acum, voi introduce conceptul de enunţ aferent unei acţiuni atomare sau de afirmaţie atomară aferentă acţiunii. Cu „a”, voi nota un individ sau o persoană care face o acţiune.
	[p] a.
	Aceasta ar fi o afirmaţie care spune că a efectuează acţiunea notată cu „p”. Parantezele pătrate îndeplinesc o anumită funcţie lingvistică: p, q etc., sunt verbe afirmative la infinitiv – „a scrie”, „a citi” etc.; parantezele pătrate cu [-] modifică în acelaşi fel forma de infinitiv într-o formă de indicativ şi anume, întotdeauna într-o formă de indicativ, la persoana a 3-a prezent. (1) se poate deci citi ca: „a p-t” sau „a îndeplineşte acţiunea care este descrisă de <p>”. Dacă „p” înseamnă „a citi”, atunci (1) înseamnă „a citeşte”.
	O afirmaţie atomară de descriere a acţiunii nu trebuie să aibă ca obiect o acţiune atomară, ci poate să se raporteze la o acţiune moleculară:
	[p & ~q] a.
	Dacă „p” este „a citi” şi „q” este „a scrie”, atunci (2) se va citi ca: „a citeşte, dar omite să scrie”. Afirmaţiile cu privire la acţiuni pot fi negate, conjugate, disjunse etc. Astfel, din afirmaţii atomare care descriu acţiuni se pot construi afirmaţii moleculare care descriu acţiuni. Voi numi această clasă de afirmaţii afirmaţii de acţiune, indiferent dacă sunt atomare sau moleculare. Ele constituie însuşi obiectul logicii acţiunii, pe care îl voi trata aici.
	Voi folosi aceleaşi simboluri pe care le-am folosit şi până acum pentru negaţie, conjugare, disjuncţie, pentru a face legătura între verbele de acţiune, inclusiv pentru legătura între afirmaţii. În limbajul comun, se folosesc aceleaşi cuvinte, spre exemplu: „şi”, şi pentru a face legătura între două verbe de exemplu, „a citi şi a scrie” şi pentru a face legătura între două propoziţii: „el citeşte şi ea scrie”. Poate ar fi mai practic să introducem două tipuri de semne de negare, având în vedere că ~ cu referire la verbele de acţiune, în multe cazuri, în limbajul comun nu este înţeles doar ca „nu”, ci şi ca omitere. Aşadar, se foloseşte cuvântul „a omite” sau „omite” pentru a exprima acest lucru. Dar ~ se poate citi şi ca „nu”, în cazul în care se înţelege „a nu citi”, ca omitere a citirii. Se pot folosi aceleaşi simboluri pentru ambele tipuri de conective.
	6. Căror legi ale logicii se subordonează afirmaţiile sau propoziţiile de acţiune? În primul rând, se subordonează legilor logicii obişnuite a enunţurilor. Cel puţin, aşa voi considera aici. Asta înseamnă: să luăm o tautologie a logicii propoziţionale, de exemplu:
	p V ~ p
	„p” este considerat aici, o propoziţie. Atunci când în locul variabilelor propoziţiei se foloseşte o propoziţie de acţiune, se obţin următoarele:
	[p] a V ~ [p] a.
	„a p-t, sau nu este cazul ca a p-t”. (4) este o afirmaţie logică adevărată. Până aici se aplică logica obişnuită a enunţurilor şi pentru propoziţiile logicii acţiunii. Dar ceea ce face ca logica acţiunii să nu fie, totuşi, una comună ci, dimpotrivă, interesantă, constă în aceea că afirmaţiile de acţiune au propriile legi logice în plus faţă de logica afirmaţiilor. Acestea pot fi reprezentate şi axiomatic. Întregul sistem al logicii acţiunilor se poate construi sub forma unui sistem axiomatic, astfel încât se pot lua ca punct de plecare câteva legi şi din acestea decurg prin intermediul regulilor de transformare toate celelalte legi ale acestei logici. Aceasta este o listă a axiomelor logicii acţiunii:
	PL (=Logica propoziţională) +
	A1 [~p] x  ~ [p] x
	A2 [~~p] x  [p] x
	A3 [p & q] x  [p] x & [q] x
	A4 [~(p & q)] x  [p & ~ q] x V [~p & q] x V [~p & ~q] x
	R1 Regula substituţiei
	R2 Modus ponens
	Nu am folosit aici nici un nume constant al vreunui individ, ci o variabilă, „x”: x este un făptuitor oarecare.
	 simbolizează implicaţia materială şi se poate defini prin intermediul negaţiei şi al disjuncţiei sau al negaţiei şi conjuncţiei.  simbolizează echivalenţa.
	Axioma A1 spune că: „Atunci când cineva omite acţiunea desemnată de „p”, acesta nu execută acţiunea respectivă.” A1 este valabil pentru un făptuitor dat, la un moment dat, într-o anumită situaţie.
	Implicaţia inversă nu este valabilă în A1: atunci când cineva nu face o acţiune nu înseamnă că acesta omite acţiunea respectivă. Un exemplu ar suna cam aşa: să spunem că eu dau cuiva care nu poate să citească, unui analfabet, o foaie de hârtie pe care scrie ceva. Acesta nu va citi ceea ce este scris pe foaia de hârtie. Însă, ar fi cu siguranţă nenatural, dacă am vrea să exprimăm acest lucru, spunând că acesta omite citirea scrisului. Pur şi simplu nu poate să citească. Şi deoarece nu poate să citească, nu poate nici omite cititul. Acesta este un exemplu în care „x nu citeşte ceea ce este scris pe hârtie”, însă nu este valabilă afirmaţia: „x omite să citească”. Acţiunea şi omiterea acesteia, se află în afara orizontului de acţiune al agentului, dacă se poate spune aşa.
	Axioma A2 spune: „Dacă cineva omite omiterea unui acţiuni, acesta face, deci, acţiunea”. Dubla negaţie se neutralizează. S-ar putea spune că uneori este posibil să vorbim despre o omitere a omiterii. Ne putem întreba ce înseamnă de fapt, acest lucru, adică a omite o omitere. Nu pot vedea o interpretare mai bună sau mai naturală decât aceasta: omiterea omiterii se va interpreta ca ceea ce se face. Acest lucru este mai puţin valabil dacă suntem atenţi la faptul că omiterea poate fi intenţionată, aşa cum poate fi şi neintenţionată. Dacă se scot în evidenţă acţiunile intenţionate şi folosim simbolul ~ în [~p] x, pentru omiterea intenţionată – ceea ce nu este cazul aici –, atunci ne putem îndoi de faptul că într-adevăr omiterea intenţionată a unei omiteri intenţionate este echivalentul realizării acestei acţiuni. Dar aici nu vom considera în mod expres omiterea intenţionată, ci omiterea în sensul general.
	Axioma A3 este foarte lesne de înţeles. Aceasta spune: „Atunci şi numai atunci când cineva face conjuncţia a două acţiuni, acel cineva a făcut fiecare dintre cele două acţiuni”. Atunci şi numai atunci când cineva citeşte şi scrie, această persoană citeşte şi de asemenea, scrie.
	Axioma A4 este ceva mai complicată. Aceasta introduce omiterea unei acţiuni conjunctive. Când vorbim despre omiterea unei acţiuni conjunctive, spre exemplu, „scrisul şi cititul”? Acest lucru se întâmplă dacă sunt omise ambele acţiuni sau cel puţin una dintre acţiuni este omisă şi cealaltă este realizată. Atunci se poate spune că x omite acţiunea conjunctivă [p & q].
	A patra axiomă ţine de cele ce se pot numi „acţiuni disjunctive”. Să înlocuim în A4 pe „p” şi „q” cu „~p” şi „~q”:
	[~(~p & ~q)] x  [~p & ~~ q] x V [~~p & ~q] x V [~~p & ~~q] x.
	Dubla negaţie se poate simplifica după A2:
	[~(~p & ~q)] x [~p & q] x V [p & ~ q] x V [p & q] x.
	„Omiterea acţiunii de aici, care presupune omiterea a două acţiuni” este echivalentul afirmaţiei: „ambele acţiuni sunt realizate sau o acţiune este realizată iar cealaltă, omisă”. În cazul [~(~p & ~ q)] x, putem exprima aceeaşi idee dacă spunem că cel care face acţiunea „p-t sau q-t”, realizează şi acţiunea disjunctivă p V q. Poate că ar fi util să aducem încă un exemplu aici, având în vedere că acest concept de acţiune disjunctivă nu este lipsit de probleme.
	Să spunem că cineva, o persoană cunoscută mie, dar despre care nu ştiu ce face acum, scrie sau citeşte. Această afirmaţie înseamnă acelaşi lucru ca şi disjuncţia celor două propoziţii: „el citeşte” sau „el scrie”. Aceasta nu este o acţiune disjunctivă, ci doar disjuncţia obişnuită a două propoziţii. Să ne gândim însă, în felul următor: să spunem că eu sunt profesor iar a este elevul meu; eu îi spun lui a: „Astăzi după amiază trebuie să înveţi, adică să scrii sau să citeşti”. I-am dat o temă: ce ar trebui să facă acum? sunt două posibilităţi: a se conformează sau a nu se conformează. În cazul în care nu se conformează dispoziţiei, va omite şi scrisul şi cititul. În cazul în care se va conforma, sunt trei posibilităţi: a decide să citească şi omite scrisul sau, dimpotrivă, decide să scrie şi omite cititul, sau a decide să le facă pe ambele şi deci va citi pentru un timp iar apoi va scrie. În acest caz, se va putea vorbi despre un „comportament disjunctiv”. Subiectul decide să se ocupe de ambele acţiuni, apoi face ceva. Scrisul sau cititul se pot interpreta împreună ca un mod complex de a acţiona. De aceea, definiţia acţiunii disjunctive poate fi văzută ca: [~p(~p & ~q)] x.
	(Df.) [p V q] x = df [~(~p & ~q)] x
	Realizarea unei acţiuni disjunctive poate fi practic şi realizarea conjunctivă a omiterii a două omiteri. „x p-t sau q-t” înseamnă: [~(~p & ~q)] x.
	Regulile finale pentru calcule sunt cele ale logicii propoziţionale. Este interesant că în logica acţiunii, spre deosebire de logica deontologică sau de cea modală, nu este nevoie de o a treia regulă finală, ci cele două reguli finale cele mai elementare, sunt suficiente:
	1) Regula substituţiei. Pentru o variabilă se poate folosi o alta sau un complex molecular de variabile, dacă se face acest lucru consecvent, în toate cazurile în care apare variabila în formulă.
	2) Modus ponens. Dacă demonstrăm o formulă A  B, prin implicaţie logică şi demonstrăm şi A, atunci am demonstrat şi B, iar B se poate desprinde din această formulă.
	7. Acum voi introduce un alt concept, acela de „constituent al realizării”, în engleză: „performance constituent”. Acesta poate fi numit, de asemenea, „constituent al acţiunii”. Aşadar, înţelegem următoarele: un constituent al acţiunii este o afirmaţie extrem de simplă, referitoare la o acţiune [-] x, în care locul liber este completat de o variabilă sau de o variabilă negată, de exemplu: [p] x şi [~p] x sunt constituenţi ai acţiunii. Unui verb îi corespund doi constituenţi ai acţiunii; atunci când avem două verbe „p” şi „q”, avem două perechi, deci în total patru constituenţi ai acţiunii; atunci când avem n verbe, fiecăruia îi corespund doi astfel de constituenţi ai acţiunii.
	O funcţie de adevăr a constituenţilor acţiunii se va numi Funcţia acţiunii („performance function”). Se poate arăta că fiecare afirmaţie de acţiune, fie aceasta atomară sau moleculară, poate fi reprezentată ca funcţie de acţiune. Să considerăm că
	[A] x
	este o afirmaţie referitoare la o acţiune şi A este o meta-variabilă care desemnează un anumit verb de acţiune oarecare ce poate fi atomar sau molecular. Dacă A este molecular, atunci A se poate construi cu ajutorul verbelor atomare „p”, „q” etc. şi eventual cele trei simboluri ~, &, V. Să considerăm că V apare în verbul molecular de acţiune. Atunci putem să eliminăm simbolul V cu ajutorul lui & şi al lui ~. În acest caz, complexul format constă numai în variabile şi jonctorii ~ şi &. Astfel, vor exista două posibilităţi: în cazul în care A este o negaţie în prima linie, ca să spunem aşa, atunci putem folosi axioma A4, pentru a despărţi afirmaţia moleculară de cele trei afirmaţii de acţiune. Cealaltă posibilitate presupune ca A să fie o conjuncţie în prima linie. Atunci se poate folosi axioma A3 pentru a o despărţi într-o conjuncţie de două propoziţii de acţiune (sau, dacă este vorba de o conjuncţie de mai multe elemente, în mai multe propoziţii). Dacă recapitulăm această metodă, ne aflăm în faţa dublei negaţii care poate fi eliminată după A2. Acest proces poate continua până când se ajunge la acele afirmaţii de acţiune care nu sunt conjuncţii sau negaţii ale unor conjuncţii, ci aparţin uneia dintre formele [p] x sau [~p] x. Cu acestea nu se mai poate face nimic altceva; acestea se vor considera părţi de bază. Este vorba exact despre constituenţii de acţiune, la care se ajunge în acest fel. Astfel, s-a arătat că (7) este echivalentul unui complex molecular al unor astfel de constituenţi de acţiune. Aceasta este o operaţiune tehnică deloc complicată, este simplă, uşor de realizat. Fiecare afirmaţie atomară de acţiune se poate transforma în acest mod, într-un complex format din constituenţi de acţiune. Atunci când avem un complex format din afirmaţii atomare, putem transforma toate părţile acestuia în complexe formate din constituenţi de acţiune. Astfel, se arată că întregul complex se poate transforma în câte un complex din astfel de constituenţi de acţiune. Ceea ce am arătat, este că fiecare afirmaţie de acţiune poate fi reprezentată ca funcţie de acţiune din constituenţi ai acţiunii.
	8. Putem căuta într-o tabelă a adevărurilor ce funcţie de acţiune din constituenţii acţiunii reprezintă propoziţia de acţiune găsită. Însă, construcţia unei astfel de tabele nu este la fel ca în logica propoziţională. La întocmirea unei astfel de tabele a adevărurilor, intervine întrebarea cum se va stabili care dintre constituenţii acţiunii sunt adevăraţi şi care sunt falşi, pentru a-i distribui corespunzător. Există o anumită limitare cu privire la posibilitatea de împărţire.
	Să spunem că avem doar doi constituenţi de acţiune, [p] x şi [~p] x. În câte moduri putem distribui ceea ce este adevărat şi ceea ce este fals ? Se constată cu uşurinţă că există numai trei posibilităţi diferite:
	
	[p] x
	[~p] x
	A
	F
	F
	A
	F
	F
	Dacă vom considera că [p] x este adevărat, atunci, conform axiomei A1, [~p] x este fals. Axioma afirmă mai exact, că atunci când cineva face ceva, acesta nu omite acel ceva iar atunci când cineva omite ceva, acesta nu face acţiunea respectivă. Conform axiomei A1, [p] x şi [~p] x nu pot fi adevărate în acelaşi timp. Este adevărat de asemenea, că: Dacă [~p] x este adevărat, atunci [p] x este fals. Şi, în cele din urmă, ambii constituenţi pot fi falşi. Acesta este cazul analfabetului: este fals dacă spunem că „el citeşte” dar este fals de asemenea, să spunem că „omite citirea”, având în vedere că acesta pur şi simplu, nu poate să citească. Deci, acestea sunt posibilităţile de împărţire existente.
	Să considerăm acum că avem două perechi de constituenţi de acţiune: [p] x, [~p] x şi [q] x, [~q] x. Astfel, există trei modalităţi de împărţire a adevărului pentru fiecare pereche. Posibilităţile de împărţire se pot combina între ele, astfel încât se va obţine un număr de posibilităţi de 32, adică nouă posibilităţi. Dacă avem n astfel de variabile p, q etc., şi 2n constituenţi de acţiune, obţinem un număr de posibilităţi de adevăr de 3n. Aceste posibilităţi se pot transcrie în tabelul de adevăruri, exact cum au fost separate în calculul propoziţional. Astfel, se va putea arăta care este funcţia de acţiune a constituenţilor de acţiune ai unei propoziţii date.
	Deosebit de interesant este cazul în care propoziţia de acţiune respectivă reprezintă o tautologie a constituenţilor săi de acţiune. Aceasta se poate numi o tautologie de acţiune sau tautologie de realizare („performance tautology”). Aceasta distinge ce ar trebui să fie valabil ca adevăr logic în cadrul logicii acţiunii. Conceptul de tautologie a acţiunii ne oferă criteriul adevărului logic în logica acţiunii. După transformările date se poate întocmi un tabel prin care să stabilim dacă o anumită afirmaţie referitoare la o acţiune este sau nu, o tautologie, dacă este un adevăr logic din punct de vedere al logicii acţiunii sau nu. Această teorie este (în acest sens) o teorie decidabilă. Este, mai de departe, pe deplin, o teorie de logică semantică: axioma şi toate propoziţiile care se pot construi după axiome conform regulilor finale, constituie tautologii de acţiune conform tabelului adevărurilor. Şi viceversa: toate propoziţiile din logica acţiunii, care reprezintă tautologii de acţiune, sunt fie axiome de calcul, fie se pot deriva din axiome prin intermediul regulilor finale. Dacă este sau nu aşa, nu am demonstrat încă. Deplinătatea este prezentată aici, doar ca afirmaţie.
	9. Este interesant de stabilit că nicio afirmaţie atomară de acţiune, nu este o tautologie. Nu există moduri de acţiune care se obţin în mod tautologic datorită manierei logice indispensabile, spre exemplu, nu se poate ca
	[p V ~p] x
	să fie o tautologie de acţiune. (8) se poate distribui după axioma A4 iar apoi, se poate simplifica, în aşa fel încât obţinem:
	[p] x V [~p] x.
	(9) nu este, însă, o tautologie, aşa cum se poate arăta cu ajutorul unui tabel al adevărurilor: dacă vom căuta să folosim un astfel de tabel al adevărurilor în cazul disjuncţiei, vom vedea că există un caz în care disjuncţia este falsă şi anume, atunci când şi [p] x şi [~p] x sunt false. Asta înseamnă, de fapt, că: dacă acţiunea este de acest fel, adică subiectul nu poate să facă acţiunea, atunci nu este adevărat că nu face acţiunea sau că o omite şi astfel, şi acţiunea şi omiterea sunt posibile aici.
	O afirmaţie atomară de acţiune nu poate fi tautologică dar poate fi contradictorie. Există moduri atomare de acţiune care sunt imposibil de îndeplinit. Exemplul clasic este următoarea afirmaţie referitoare la o acţiune:
	[p & ~p] x
	„x citeşte şi omite citirea”. Afirmaţia, în cadrul aceluiaşi context, este imposibilă. Atunci, acelaşi subiect nu poate să facă şi să omită acelaşi lucru în acelaşi timp. Aceasta este o contradicţie; dacă vrem să negăm ipoteza (10), atunci obţinem o tautologie:
	~ [p & ~p]x.
	Nu este greu să ne dăm seama că (11) este o tautologie. (11) se poate distribui mai întâi conform axiomei A3:
	~p ([p]x & [~p] x).
	Conform Legii Morganschen, (12) se poate transforma în:
	~[p] x V ~ [~p] x.
	Conform regulilor obişnuite ale logicii propoziţionale, (13) se poate scrie sub forma unei implicaţii:
	[p] x  ~ [~p] x.
	(14) este în concluzie, doar o altă formă a axiomei A1.
	Încă o a treia observaţie, cu privire la formulele logicii acţiunii: nu este posibilă demonstrarea următoarei formule în calculele logicii acţiunii:
	[p] x  [p V q] x.
	Cu alte cuvinte, nu este posibilă relaţionarea unei noi variabile tautologice, q, în afirmaţie. Următorul exemplu este un paradox al logicii deontologice: Dacă (15) este adevărat, atunci putem spune că x duce o scrisoare la poştă iar urmarea poate fi că acesta ajunge cu scrisoarea la poştă sau o distruge. Astfel, formula (15) nu este o tautologie a logicii acţiunii. Acest lucru se poate arăta în felul următor: ultimul element din implicaţia (15), conform axiomei A4, definiţiei (DF) şi axiomei A3, poate fi transformat în felul următor:
	[p] x & [q] x V [p] x & [~q] x V [~p] x & [q] x.
	Dacă presupunem că [p] x este adevărat, atunci conjuncţia [~p] x & [q] x este falsă. Un element fals poate fi lăsat de-o parte într-o disjuncţie. Obţinem, deci:
	[p] x & [q] x V [p] x & [~q] x.
	Această expresie ar fi în mod necesar adevărată, în cazul în care [q] x sau [~q] x ar fi adevărate. Însă, nimic nu ne opreşte să considerăm că q este o astfel de acţiune pe care x nu are cum să o realizeze. Atunci, x nici nu omite acţiunea q, nici nu o realizează. Putem de asemenea, să considerăm că [q] x şi [~q] x sunt ambele false. Atunci ambii membri ai disjuncţiei sunt falşi, ceea ce face ca întreaga disjuncţie să fie falsă. Tot astfel, am putea avea în (15), un element adevărat [p] x, care implică un element succesiv fals. Acest lucru înseamnă că implicaţia în sine este falsă. Nici (15) nu este o tautologie, întrucât se poate construi un contraexemplu pentru (15).
	10. Logica acţiunii, pe care am schiţat-o aici, aparţine unei familii de calcule logice, care îmbină în mod interesant logica propoziţională cu logica predicativă şi cu diferite aspecte ale logicii modale. Membrii acestei familii de calcule logice permit deosebirea între cele două tipuri de negare, între a omite şi a nu face pur şi simplu. Aceasta se poate numi diferenţiere între „intern” şi „extern” sau între „slab” şi „puternic”. Ceea ce se aplică doar în logica acţiunii, este o modalitate a teoriei generale a negaţiei, bazată pe conceptul de acţiune.
	Pentru a arăta că această familie are într-adevăr alţi membri, aş da un singur exemplu. Este foarte uşor să trecem de la logica acţiunii la un alt tip de logică, în felul următor: să considerăm că „p” şi „q” nu reprezintă verbe, ci adjective, adică, „roşu”, „pătrat”, „curajos”, „rapid” etc. Să considerăm, mai departe, că x este un individ logic oarecare. Funcţia parantezelor pătrate este, în acest caz, alta decât în cazul logicii acţiunii. Funcţia acestora este copulativă pentru cuvântul „este”. Dacă, spre exemplu, „p” este „roşu”, atunci: [p] x înseamnă: „x este roşu”. Diferenţa între cele două moduri de negare în această logică se poate concepe în felul următor: atunci când x este ceva ce nu este roşu, dar ar putea fi roşu, spre exemplu, o bucată de cretă albă, pe care eu o ţin în mână, atunci are sens, de la această bucată de cretă, spre exemplu, atunci când aceasta este închisă la culoare, să construim ipoteza că folosesc o bucată de cretă roşie, ceea ce însă, nu este aşa. Atunci când x este o bucată de cretă albă, [~p] x este adevărat: x nu este roşu, dar şi ~[p] x este adevărat, având în vedere că bucata de cretă este albă şi nu roşie. Atunci când x este un număr, spre exemplu, numărul 5, atunci 5 nu este roşu. Nu are sens ca un număr să aibă o culoare. Nu se poate ca individul să-i atribuie negaţia non-roşu. Dacă „p” este „roşu” şi >x< este „5”, atunci [p] x şi [~p] x sunt ambele false. Cu ajutorul diferenţei între negaţia slabă şi cea puternică, se poate trasa diferenţa între „cu sens” şi „fără sens” pentru toate cazurile, în domeniul de sens sau de semnificaţie al adjectivului şi se pot distinge astfel de cazuri care nu îşi au locul acolo.
	Se poate construi şi o logică între subiect-predicat-enunţ care nu coincide în mod obişnuit cu calculul propoziţional, ci priveşte mai mult din perspectiva diferenţei între predicaţia „cu sens” şi cea „fără sens”. Pentru această logică se aplică axiomele A1–A4 dezvoltate aici pentru logica acţiunii. Această logică se poate cuantifica. Obţinem astfel o logică predicativă cuantificabilă. Regulile calculului predicativ obişnuit sunt valabile şi în acest tip de logică: nu este nevoie de o nouă axiomă sau de alte reguli. Calculul predicativ obţinut nu este, desigur, identic cu logica predicativă obişnuită, ci este mai bogat, având în vedere că nu se bazează numai pe axiomele logicii propoziţionale, ci şi pe alte axiome care folosesc ambele moduri de negare.
	LOGICA NORMELOR
	De aceea, nu le vom analiza aici decât sub aspectul ales deja, suficient pentru intenţia noastră şi anume, analizarea categoriilor standard, aşa cum am precizat de la început.
	Luând în considerare numărul acestora, ne întrebăm dacă folosirea lor este exactă sau dimpotrivă, dacă fiecare categorie de funcţii deontologice are consecinţe diferite care depind de modalitate, de cât anume se recomandă folosirea lor sau dintr-un alt punct de vedere dat, în nici un caz, nu se poate judeca nivelul de până la care acestea sunt dezirabile. Vom încerca să răspundem la această întrebare, ceea ce ne va permite, în final, descoperirea categoriilor de funcţii deontologice care sunt cele mai potrivite atunci când lucrăm cu logica deontologică, cunoscute şi înţelese ca formalizare a gândirii reale deontologice şi de aceea, gândirea este constituită pe baza unor consideraţii, conţine norme ca premise şi concluzii, care sunt extrase efectiv de aici. Pentru aceasta, vom vorbi mai întâi despre (1), (2) şi (3). Apoi, vom analiza doar pe scurt (5), pentru a aştepta până la apariţia studiului care este anunţat în observaţia 1; apoi vom reveni asupra acestui subiect pentru o analiză mai amănunţită. Vom dedica ce-a de-a doua parte a acestei lucrări, punctului (4).
	Functorii deontologici de re şi de dicto
	Să începem cu (1). „O” este aici un functor care generează propoziţii (foncteur, créateur de propositons), şi care are ca obiect o categorie generală de nume. Nu pretindem că vom vorbi despre propoziţii cu privire la acest functor – nu numai, întrucât enunţuri cum ar fi: „Se dispune să avem grijă de viaţa celorlalţi”, din punct de vedere lingvistic (gramatical), sunt propoziţii, dar nu numai, G. H. von Wright considerându-le până în 1957 propoziţii din punct de vedere logic („propoziţii logice”, propositions logiques), dar şi – în special şi –, pentru că, după părerea noastră, toate propoziţiile gramaticii care sunt analizate de către logicieni sau sunt analizabile ar trebui privite ca astfel de propoziţii logice. Acest lucru nu afectează cu nimic conceptul de „propoziţie logică”, de data aceasta, într-un sens mai restrâns, din punct de vedere adevărat sau fals sau din punct de vedere al probabilităţii, atunci când sunt considerate utile pentru unul dintre motive sau pentru celălalt. În rest, nu suntem convinşi că se justifică refuzarea unor propoziţii ca „Se dispune atenţie la viaţă”, din punct de vedere al valorii de adevărat sau fals, a normelor; mai mult decât atât: pe de altă parte, am expus amplu baza conform căreia se atribuie aceste valori. Nu vom mai reveni asupra acestui aspect, dar să închidem această paranteză şi să ne reluăm analiza. Funcţii ca „OA” au un dublu dezavantaj: nu ţin cont de cel care face acţiunea şi iau în considerare numai acţiuni generale (categorii sau modalităţi cum ar fi furtul, omuciderea, absolvirea de vină). Logica ce conţine numai funcţii ale acestor categorii lasă deoparte toate normele care privesc acţiuni concrete şi este necorespunzător ca legile silogisticii deontologice să se formuleze în sensul restrâns şi, în general, să ignore legile ce conţin cuantori care fac legătura între variabile ce simbolizează numele individual al acţiunii şi al celui care face acţiunea.
	Dacă „p” este o variabilă a propoziţiei, i se poate atribui în „Op” – şi în orice altă funcţie din această categorie – orice funcţie de propoziţie (predicativă), care este acceptată în specificitatea domeniului deontologic. Dacă am admite că literele „x”, „y” şi aşa mai departe, simbolizează nume de subiecţi care fac acţiunea, iar literele „α”, „β” şi aşa mai departe ar simboliza nume de acţiuni, am avea pentru acestea funcţii ca: „fx”, „fxy”, „fxα”, „fxyα” şi aşa mai departe, funcţii ale căror expresii corespunzătoare ar suna în felul următor: „Peter părăseşte locul”, „Paul îi plăteşte lui Hans”, „Franz efectuează plata totală de 1000 DM”, „Peter îi livrează lui Paul 2000 l de ulei” şi aşa mai departe. Pe această bază, funcţii închise cum ar fi „Op” şi altele de acest tip, ca de exemplu, „Fp” („Este interzis ca p”), „Pp” („Este permis ca p”) şi aşa mai departe, nu închid poarta spre dezvoltarea logicii deontologice, care în cazul în care nu ar mai folosi funcţiile „OA”, „FA” şi aşa mai departe, nu ar fi posibilă.
	Însă, toate acestea ne conduc spre o altă dificultate, care este mai clară, în cazul în care întâlnim aceste funcţii în cadrul unui anumit limbaj vorbit. Spre exemplu, în limba franceză, enunţurile „se dispune să”, „este interzis să”, şi alte exprimări similare, cer conjunctivul în propoziţia secundară. Sistemele logicii deontologice pe care noi le cunoaştem – şi am cunoscut mai multe sisteme, pe care le-am analizat în Introducere în logica normelor, mai sus menţionată, pe care dacă le luăm în considerare, ne dăm seama că am analizat un număr impresionant –, se bazează direct sau indirect pe calculul propoziţional clasic, împărţit pe două direcţii, sau, uneori – mai ales în cazul lui L. Phillips –, pe calculul propoziţional non clasic, intuiţionist. Variabilele fiecăruia dintre calcule reprezintă, din punct de vedere gramatical, propoziţii simple sau complexe independente, care conţin sau nu propoziţii secundare – diferenţa nu schimbă nimic –, însă niciodată propoziţii cum ar fi „ca Peter să citească Platon” sau „Peter ar citi Platon”, adică propoziţii secundare în subjonctiv sau partea care rămâne din acestea după ce se elimină partea care conţine conjuncţia ca. Atunci când sunt respectate aceste condiţii, şi anume, calculul propoziţional construieşte fundamentul logic sau o parte a fundamentului logic al unui sistem al logicii deontologice, trebuie să admitem posibilitatea că după expresii agreate în subjonctiv, cum ar fi „Peter să citească Platon”, sau la indicativ, cum ar fi: „Peter citeşte Platon”, stau variabilele lor; aceasta ar duce la rezultate inacceptabile pentru că nu s-ar cunoaşte semnificaţia logică a enunţurilor în subjonctiv şi pe această bază ar fi închis complet şi definitiv câmpul logic de analiză.
	Aceasta este părerea implicită, sau mai degrabă explicită a autorilor care s-au preocupat de problema subjonctivului, în acelaşi timp – şi în acelaşi loc, şi anume, la seminarul din Bruxelles din 1968 –, de la K. Opalek, până la noi, când a fost ridicată această problemă în mod complet independent unul faţă de celălalt. Acest lucru s-a întâmplat cunoscând problema, însă, după părerea noastră, nu a existat vreo justificare explicită a părerilor exprimate.
	Unul dintre colegii noştri s-a exprimat în cursul unei discuţii separate, în care am schimbat păreri, cu privire la acest subiect şi la conceptul de propoziţie pe care îl foloseşte Frege în ideografia sa şi cu privire la starea de fapt, şi anume, că subjonctivul nu ar fi o formă lingvistică universală.
	Frege, aşa cum ştim, numeşte în ideografia sa, afirmaţia conform căreia, „A”, care apare în „├A”, o „propoziţie”. Am luat poziţie cu privire la acest mod de concepere a propoziţiei, în Convictions et foncteurs acceptatifs. În afară de starea de fapt, şi anume, că interpretarea lui „├A” şi a părţilor sale componente, „ ”, „–” şi „A”, interpretare dată în ideografie, pentru prima dată, de către Frege (de la Funcţie şi concept, Jena, Hermann Pohle, 1891), iar apoi de succesorii săi, în prima linie, B. Russell – aşa am subliniat noi acolo –, permite dezvoltarea ideografiei, referitor la acest obiect, rezultând dezvoltarea următoarei definiţii:
	Polii opuşi ai unui magnet, se atrag, atunci şi numai atunci când situaţia în care polii opuşi ai unui magnet se atrag, este o stare de fapt.
	Avem în (6), Definiendum-ul şi o parte a Defienens-ului care – văzute din punct de vedere al ordinii cuvintelor „se” şi „atrag” (în Definiendum: „se atrag”, în Definiens: „a se atrage”), pe care le neglijează Frege0 – sunt la fel, iar faptul că sunt identice duce la întrebarea dacă avem de-a face cu două moduri de a exprima aceeaşi afirmaţie: „Polii opuşi ai unui magnet se atrag”. Spiritului textelor lui Frege îi este corespunzător Definiendum-ul de la (6), o propoziţie afirmată, în timp ce expresia identică din punctul de vedere al formei este doar o propoziţie afirmabilă. Conform teoriei, nu avem de-a face cu două expresii diferite ale aceluiaşi enunţ. Însă, dacă luăm ad literam acest text, lucrurile stau altfel. Având în vedere că afirmarea este o acţiune abstractă, rămâne necunoscută unei alte persoane decât cea care îndeplineşte această acţiune, atâta vreme cât modul în care se exprimă nu este cel cu ajutorul unor semne lingvistice inteligibile. În cazul de la (6), s-ar putea spune că „atunci şi numai atunci când” se indică exact care dintre Definiendum-uri urmează, este o propoziţie afirmată, la fel ca şi „situaţia în care” care dintre părţile Definiens-ului ce arată la fel ca Definiendum-ul se aplică, în aşa fel încât partea interogativă a Definiens-ului să fie doar o propoziţie afirmabilă. Acest lucru, ar putea fi într-adevăr afirmat, dacă următoarea regulă ar putea fi enunţată explicit în ideografie: „Definiendum-ul de la (6) trebuie considerat o propoziţie afirmată şi partea Definiens-ului de la (6) care arată la fel, doar ca propoziţie care ar putea să fie afirmativă.” Acesta nu este cazul aici, întrucât afirmaţia: „Polii opuşi ai unui magnet se atrag” apare în Definiendum-ul de la (6) ca şi în Definiens, la fel de ambiguu sau bivalent, fapt pentru care (6) este afectată într-adevăr de posibilitatea unui idem per idem.
	Dar tocmai când această regulă expressis verbis ar fi enunţată sau când ar fi considerată implicită în textul regulilor conţinute în ideografie, unde aceasta ar fi considerată suficientă (şi „a se atrage” în Definiens, în loc de „se atrag” în Definiendum, s-ar putea interpreta aici ca observaţie a acestei reguli implicite), nu ar avea cum să se depăşească dificultăţile ridicate de punctul (6). Astfel, (6) ne permite să considerăm propoziţia care descrie o stare de fapt reală, existentă, ca fiind o propoziţie afirmată. Dacă însă, o propoziţie descrie o stare de fapt reală, existentă, aceasta este adevărată. Dar nu orice propoziţie adevărată este şi afirmată. Există foarte multe propoziţii adevărate care nu sunt afirmate şi probabil la fel de multe propoziţii false afirmate. Şi atunci, pentru ca (6) să fie corectă din punct de vedere formal şi adecvată din punct de vedere material, regula ar trebui exprimată după cum urmează: „Trebuie să considerăm Definiendum-ul de la (6) ca fiind o propoziţie adevărată şi partea din Definiens de la (6) care este identică din punct de vedere al formei cu Definiendum-ul de la (6) să o considerăm o propoziţie care se foloseşte în previziunea fiecărei valori logice de adevăr sau fals”. Dar atunci, (6) nu ar mai corespunde concepţiei propoziţiei pe care o consideră Frege în ideografie şi pe care o invocă partenerul nostru de discuţie în apărarea enunţurilor deontologice, cum ar fi: „se dispune să”. În plus, acesta trebuie să fi fost motivul pe baza căruia, Frege însuşi, în cele din urmă, a enunţat conceptul său iniţial de propoziţie (dar deja am amintit acest lucru) iar de la semnul „├” care (din punct de vedere metalingvistic, aşa cum afirma St. Lesniewski1 foarte clar) s-a ajuns la simboluri distinctive ale expresiilor, rezultând că teoremele sunt de asemenea, propoziţii adevărate.
	Putem concluziona astfel, în urma unei analize atente, că primul obiect al partenerului nostru de discuţie este lipsit de valoare demonstrativă. Nici cel de-al doilea obiect nu este convingător, întrucât absenţa subjonctivului în această limbă sau în oricare alta nu demonstrează nimic. Prezenţa acestuia în alte limbi străine, dimpotrivă, nu este elocventă, întrucât acest mod constituie cel mai adecvat şi exact mijloc al gândirii deontologice sau modale reale – şi aici le menţionăm doar pe acestea.
	Este suficient să analizăm cu atenţie un exemplu sau două, pentru a înţelege că este aşa. Să analizăm următorul enunţ: „Este neapărat ca pământul să fie ud după ploaie” şi „Se dispune ca Peter să citească Platon”. Ce exprimă aceste exemple? În primul rând, dacă înţelegem bine, un mod mai concis de a formula propoziţia ar fi: „După ploaie, pământul era ud.” (în acest context, conform sinonimiei, rezultă, „în toate cazurile până acum”) şi „Pământul este ud după ploaie.” (dacă analizăm cu atenţie, înseamnă că abia a început să plouă), ambele moduri, fiind adevărate. Conform enunţului: „Pământul va fi ud după ploaie”, conform unor motive obiective, înţelegem că acest lucru se întâmplă de fiecare dată şi atunci, enunţul: „Pământul, după ploaie este ud la momentul Tn”, unde momentul Tn se situează undeva în viitor, afirmaţie conform căreia, enunţul formulat mai sus se referă la viitor – şi este adevărată, dacă momentul respectiv a fost atins măcar o dată. Din acest exemplu, rezultă că într-un enunţ modal aletic, necesitatea folosirii subjonctivului ajută la obţinerea unei exprimări suficiente pentru a ilustra starea subiectivă a unui enunţ, a ceva cunoscut sub o condiţie care duce la un anumit rezultat.2
	În cazul celei de-a doua afirmaţii, o normă a unui program de studiu este mai complexă, întrucât viziunile cu privire la normele de drept sunt foarte diferite. Conform concepţiei sale asupra dreptului fără obligativitate, Duguit ar spune că „Se dispune ca Peter să citească Platon” este sinonim cu „Dacă Peter nu îl va citi pe Platon, atunci este posibil să se declanşeze o reacţie socială care i-ar putea crea acestuia mai mult sau mai puţin disconfort, datorită acestui fapt”. Alţii ar afirma că expresia interogativă ar fi echivalentă cu: „Acesta sau oricare legiuitor a stabilit o normă conform căreia Peter trebuie să îl citească pe Platon” (mai exact formulat: „Legiuitorul G a dispus: ^Peter trebuie să îl citească pe Platon^” – care conform unei viziuni a ordinii de drept reprezentate de către Z. Ziemba, ar suna în felul următor: „Legiuitorul G, a dispus: <Peter, citeşte-l pe Platon!>”). Din nou, alţii ne-ar asigura că „Se dispune ca Peter să-l citească pe Platon”, pur şi simplu este acelaşi lucru cu „Peter trebuie să-l citească pe Platon”, unde nu se subînţelege intervenţia unui legiuitor. Respectiv, conform acestei concepţii (lăsăm pentru moment întrebarea deschisă, cu privire la care este varianta corectă – vom relua ulterior raţionamentul) numai subjonctivul într-un enunţ (énoncé) deontologic serveşte pentru a exprima existenţa eventualei legături între reacţia previzibilă a organizaţiei sau voinţa legiuitorului sau ansamblul situaţiilor date pe de-o parte şi comportamentul viitor al lui Peter pe de altă parte. Regăsim aici o altă încercare de anticipare a viitorului cu privire la care, la un nivel mai scăzut sau mai ridicat, ne scapă anumite aspecte.
	Astfel, din ambele cazuri analizate, reiese că în cazul necesităţii şi în cel al obligativităţii, subjonctivul este cea mai bună soluţie lingvistică. Dacă nu se doreşte ca logica să reprezinte o soluţie creativă a priori, care să lucreze cu structuri reale mai mult sau mai puţin ca urmare a realităţii gândirii noastre, ci se doreşte examinarea în profunzime a acestor structuri reale, atunci este indispensabil să ţinem cont de subjonctiv. Dar în ce mod se poate face acest lucru?
	K. Opalek propune în studiul mai sus amintit, să facem deosebirea între funcţiile modale (aletice şi deontologice) şi cele non-modale precum şi între folosirea variabilelor obişnuite în propoziţie, „p”, „q” şi aşa mai departe, şi variabilele propoziţiei ut, „ut-p” şi „ut-q” în aceste funcţii. Această soluţie însă, nu cumva împarte radical logica în două, în timp ce logica modală şi logica non-modală care sunt contrapuse în acest fel, nu rezultă a avea o rădăcină comună care în planul propoziţiei neanalizate reprezintă acelaşi lucru ca şi calculul propoziţional? În plus, conform lui K. Opalek, ar fi nevoie, în viziunea unei soluţii găsite, de un mod de a citi care să ceară logica modală reală şi cea deontologică. Dorim să clarificăm acest lucru. C.I. Lewis, de exemplu, scrie:
	19.74 ~◊ p . { . p { q
	El interpretează aceasta, în felul următor: „O propoziţie imposibilă (…) implică toate propoziţiile”. Aceasta este o interpretare metalingvistică evidentă, ar fi observat St. Lésniewski sau A. Tarski.3 De aceea, şi-ar avea locul în metalogică, nu în logică. C.I. Lewis ar trebui să interpreteze 19.74 şi în felul următor: „Dacă p nu este posibil, atunci, în mod strict (în sensul strict): dacă p, atunci q în mod strict”. K. Opalek, ar fi scris în loc de 19.74:
	19.74 b ~◊ ut-p · { · p { q;
	şi ar fi interpretat asta în felul următor: „Dacă ut-p nu este posibil, atunci, în mod strict: dacă p, atunci, în mod strict, q”. Este clar că viziunea asupra enunţurilor modale (şi asupra celor deontologice), pe care o reflectă 19.74b presupune o elaborare corespunzătoare a regulii substituţiei. Şi atunci, rezultă indispensabil să apară „ca/să” în fiecare variabilă –ut, urmată de enunţ, ce se deosebeşte numai prin forma de conjunctiv a verbului care exprimă acţiunea, şi care apare în variabila propoziţiei după literele „ut-” şi care, în variabilele interogative ut-, arată la fel. Deci, ar trebui, dacă am conveni în „ut-p” în 19.74 b „că omul ar fi nemuritor”, atunci în „p” ar trebui să apară şi „Omul este nemuritor” şi viceversa. Aşa cum se poate observa, soluţia suplimentară propusă de K. Opalek, în completarea celor de mai sus, este complicat de folosit.
	În lumina celor expuse, eliminarea propoziţiilor modale de dicto, în favoarea celor modale de re, rezultă a fi cea mai simplă soluţie şi pentru logica modală aletică, şi pentru cea deontologică. De aceea, am considerat aşa încă din 19534, folosind funcţii ca „Sxα”, ceea ce se interpretează în logica modală aletică, „x este neapărat α” şi în logica modală deontologică, „x trebuie să facă α”. Se evită în acelaşi timp, subjonctivul şi paradoxul: aceea dintre implicaţiile stricte în logica modală aletică şi acela dintre ordinele condiţionate în logica deontologică. Sunt de asemenea, cunoscute, paradoxul implicaţiei stricte, respectiv cel al implicaţiei materiale pe de altă parte, numai ca paradoxuri generale, care ne surprind, întrucât nu sunt ceea ce ne-am aştepta la prima vedere. Deci nu este – în sensul în care considerăm noi – în nici un caz, necesar să le evităm. Dar dacă dintr-un motiv sau altul, cineva le-ar evita, ar putea face acest lucru conform modalităţii date. Analizarea acestei excluderi, pe care o schiţează R. Blanché în Raison et discours, pare lipsită de succes.5
	C. I. Lewis şi cei care i-au urmat, au nuanţat caracterul paradoxal evident al teoremelor 19.74 şi 19.75 în Logica simbolică, unde întâlnim următoarea interpretare: „Imposibilul implică, în sensul strict, totul” şi „Ceea ce este necesar este, în mod strict, implicat de tot”. (Se vorbeşte despre paradoxul implicaţiei materiale, în acelaşi mod în care se afirmă: „Falsul implică tot” şi „Adevărul este implicat în tot”). St. Lésniewski, cu privire la cele de mai sus (obs. 13), ne face atenţi în legătură cu faptul că aceste formule metalingvistice sunt destul de bune „pentru a speria cetăţeanul” (op. cit., p. 181). Se vorbeşte aici şi despre dispoziţia condiţionată (obligation dérivée) în acelaşi mod în care se explică faptul că interdicţia impune totul şi totul impune interdicţia.
	Conjuncţia, prin implicaţie şi caracterizarea ca apodictică a silogismului p q = „implică p, nu defineşte în mod necesar non-q”. (loc. cit.). Din nou, avem definiţia S.240 cu semnul întrebării, observaţia 3, având următoarea formulare:
	p q = df . ~ (p { q)
	Fără a intra în detalii, neputând face acest lucru aici, observăm la prima vedere că (a) şi
	p · = · p
	de unde concluzionăm că, aşa cum rezultă din ceea ce propune în cadrul logicii modale autorul lucrării Raison et Discours, se poate demonstra
	p q · = · ~ (p { q)
	care coincide cu teorema lui Lewis, 17.01 (C.I. Lewis & C.H. Langford, Symbolic Logic, 2. Concluzii, New York, Dover Publications, Inc. o. J.). R. Blanché, apare deci, acceptabil (op. cit., p. 216)
	◊ (pq) · = · p q
	(18.3 la Lewis), permite demonstrarea lui
	~ ◊ (p ~ q) · = · p { q
	şi din opusul acestuia, deci din teorema lui Lewis 11.02 şi conform paradoxului implicaţiei stricte, în formularea care se obţine din teoremele 19.74 şi 19.75. Nu vom furniza, în continuare, detaliile acestei demonstraţii. Acestea pot fi găsite în lucrarea Sur quelque suggestions en logique modale et en logique trivalente. Autour des idées de Robert Blanché, apărută în 1974 în Logique et Analyse.
	Deşi paradoxul dispoziţiei condiţionate
	~ (PA)  O (A  B) şi
	OB  O (A  B),
	după modul simbolic de scriere al primei variante a lui Wright şi,
	(7b) ~ (Pp)  O (p q) şi
	(8b) Oq  O (pq),
	după modul simbolic de scriere al celei de-a doua variante a lui Wright, sunt analoge, conform principiului paradoxului implicaţiei stricte, aşa cum arăta A. N. Prior6, sunt practic paradoxale din punct de vedere al sensului, surprinzându-ne prin neconformitatea cu intuiţia logică asupra realităţii deontologice. Se comportă aşa, întrucât conceptul pe care îl are la bază, commitment (exprimat prin cel de-al doilea din cele două moduri de simbolizare prezentate aici, ca „O (pq)”), este dezvoltat plecând de la conceptul de stare de fapt implicită, simbolizat ca: „pq”, la care însă, s-a ajuns, în cazul de mai sus, de la conceptul de acţiune implicită (implication act), simbolizat ca „AB” şi definit ca: „Acţiunea care este dusă la îndeplinire (prin omitere sau prin acţiune, după caz – adăugăm acest lucru pentru a fi mai expliciţi – G.K.) de către un subiect, atunci şi numai atunci când dacă nu este aşa, prima acţiune (simbolizată în acest caz ca „A” – G.K.) este îndeplinită şi a doua acţiune (simbolizată în acest caz ca „B” – G. K.) nu este îndeplinită, de către un subiect oarecare”7. Rezultă că acţiunea reprezentată prin „AB” – aceeaşi observaţie este valabilă mutatis mutandis pentru starea de fapt, reprezentată prin „pq”, care apare în „O (pq)” – pentru ceea ce trebuie efectuat, rezultând un paradox exact, întrucât dacă A, B este îndeplinit sau B dar nu şi A, este îndeplinit. O convenţie asemănătoare se poate construi în baza unui formalism construit a priori, dar care nu are o bază reală în raport cu acţiunea, cu regulile (normele) morale, de drept sau tehnice (pentru a vorbi numai despre aceste trei categorii de reguli (norme) şi nu se supune acestor reguli de bază aplicabile în general. Şi atunci, nu este de mirare că formule cum ar fi:
	[Op & O (pq)] Oq
	(ceea ce s-ar traduce în logica deontologică:
	[OA & O (AB)]  OB
	unde apare varianta iniţială din logica deontologică a lui Wright) ne dezamăgesc dacă le aprofundăm, întrucât nu sunt convingătoare faţă de intuiţia noastră.8
	Am analizat destul de detaliat enunţurile deontologice de dicto. Analiza atentă a problemei subjonctivului care apare în acestea, ca şi cea referitoare la paradoxuri, de unde rezultă formule ca „O(pq)” precum şi formule de tipul „O (AB)”, ne conduce la enunţuri cuprinzând toate formele acestora: „Op”, „Oxyp”, „O(pq)” şi aşa mai departe, ce anticipează enunţurile deontologice de re, a căror structură sintactică este redată prin funcţii în lucrarea Teoria propoziţiilor normative, simbolizate ca: „Sxα” („x trebuie să facă α”), „Pxα” („x are dreptul să facă α”), „Mxα” (x are permisiunea – şi nu are permisiunea – să facă α) şi aşa mai departe. Această posibilitate oferă mult mai mult decât ştiinţa noastră care este singulară, şi care nu permite numai elaborarea întregii teorii a opoziţiei deontologice, ci şi a întregii silogistici deontologice în sensul propriu al conceptului, cel puţin în ceea ce priveşte normele, altfel spus: la nivelul limbajului normelor, care construieşte limbajul obiectiv în funcţie de limbajul propoziţiilor faţă de norme, şi anume, metalimbajul. Mai mult decât atât: soluţia de compromis se dovedeşte a fi potrivită ca punct de plecare pentru elaborarea altor teorii ale logicii deontologice, în special teoria funcţiilor deontologice de completare (completive).
	Unele elemente sunt întâlnite la W. N. Hohfeld, în lucrarea Fundamental Legal Conceptions in Judical Reasoning and other Essays, publicată în 1923 şi relativ uitată, dar de care îşi aminteşte A. R. Anderson.9 În Europa, J. L. Gardies se îndreaptă încet spre această direcţie, într-un sens larg cunoscut şi mai ales sistematic.0 Totuşi, funcţiile sale se contrazic, spre exemplu „Oxyp”, în subjonctivul propoziţiei, care în cazul de mai sus este reprezentat prin „p”. De altfel, „x este obligat faţă de y, să p”, se poate interpreta, spre exemplu, ca: „Peter este obligat faţă de Paul să îi construiască o casă”. Nu am depăşit cadrul discuţiei cu privire la problema discutată în cele de mai sus, cu privire la folosirea subjonctivului în logica deontologică, însă problema poate neglija ideea adeveririi conţinutului, aşa cum reiese din proiectele lui J. L. Gardiens, dacă funcţii ca „Oxyp” sunt eliminate în favoarea unor funcţii ca „Oxyz”, unde dăm ca exemplu numai funcţiile de predicat în triadă, pentru primul nivel. „Oxyz” ar însemna în cazul nostru, „Peter este obligat faţă de Paul la construirea unei case pentru acesta”.
	În sine, numai elaborarea parţială a teoriei funcţiilor de completare (completive) – conform celor afirmate de către J. L. Gardies – este totuşi, o sarcină grea, şi dacă acest lucru s-ar datora doar numărului de categorii de funcţii deontologice şi al variantelor acestora. Însă, pentru fiecare mod deontologic (dispoziţie, interdicţie, permisiune etc.) trebuie, în primul rând, să definim ca elemente ale funcţiei (predicate) de prim nivel, diferenţele între singular, dublu, triadă şi aşa mai departe, precum şi variantele acestora, în funcţie de caracterul obiectelor folosite, care pot fi nume ale subiecţilor sau acţiuni (servicii, prestări) şi elemente legate de acestea (loc, timp etc.). În funcţie de similaritatea constantelor „O”, „F”, „p” şi aşa mai departe, este posibilă modificarea variabilelor („x”, „y”, „z” şi aşa mai departe). Două funcţii deontologice (completive) având aceeaşi formă sunt destul de uşor echivoce, dacă simbolurile constantelor acestora şi simbolurile constantelor lor şi simbolurile variabilelor acestora sunt interpretate diferit în fiecare caz. Astfel, „Ox” şi „Ox” nu sunt două cazuri ale aceleiaşi funcţii, ci două funcţii diferite, dacă „x” din prima reprezintă numele unui subiect şi „x” din a doua, reprezintă numele unei acţiuni (al unui serviciu). În acelaşi timp, primul „O” înseamnă „este obligat”, iar cel de-al doilea, „este obligatoriu”. Tot la fel, pentru „Oxy” şi „Oxy”, dacă în prima formulă „x” şi „y” reprezintă numele subiecţilor, în cea de-a doua, „x” reprezintă numele subiectului şi „y” reprezintă o acţiune. Găsim, astfel, doi functori noi (predicate), care nu mai sunt monadici ci diadici, respectiv şi se vor interpreta: „…este obligat faţă de …” şi „… este obligat să …” (de exemplu, „să plătească 100 de mărci”). Lucrurile nu stau altfel nici în cazul lui „Oxyz” şi „Oxyz”, dacă cele trei variabile individuale ale primei funcţii reprezintă numele subiecţilor, în timp ce în cea de-a doua, numai variabilele „x” şi „y” reprezintă numele subiecţilor, iar „z”, acţiunea (serviciul). Apar astfel, doi noi functori (predicate) – de această dată triadici – care se vor interpreta ca: „… este obligat faţă de … şi faţă de …” şi „… este obligat faţă de … să ...”. „O” care apare în „Oxyztu”, ar fi încă un alt functor (predicat), dacă funcţia aleatorie ar suna, de exemplu, ca: „Peter este obligat faţă de Paul la obţinerea de la Hans a unei plăţi de 1000 de mărci, în favoarea lui Franz”. „O” ar fi de fapt simbolul constantei „… este obligat faţă de …pentru obţinerea de la …. de la …. către (în favoarea lui) …” şi are ca obiecte numele „Peter”, „Paul”, „plata a 1000 DM”, „Hans” şi „Franz”, care sunt reprezentate de variabilele „x”, „y”, „z”, „t” şi „u”. Şi suntem încă, foarte departe de final. Cu siguranţă, toţi functorii aceluiaşi mod deontologic deţin ceea ce reprezintă întotdeauna şi categoria sa semantică determinată conturată, luând în considerare numărul de argumente, precum şi specificitatea, având aceleaşi proprietăţi logice deontologice (pentru toate este valabilă în mod analog mutatis mutandis, concluzia generală „dacă O, atunci P” şi aşa mai departe). Trebuie totuşi, să luăm în considerare într-un mod sau altul, diferenţa la nivel de categorii semantice ale funcţiilor folosite şi ale functorilor aferenţi acestora, şi dacă forma identică a semnelor nu implică deloc riscul echivocului şi al înţelegerii greşite. Pe scurt, dificultăţile sunt numeroase.
	Dar este mai mare numărul celor de natură tehnică, iar depăşirea acestora depinde numai de ingeniozitatea şi răbdarea logicianului.
	Avem însă, o altă întrebare, dacă expresiile care sunt reprezentate prin funcţiile completive discutate mai sus sunt expresii performative, norme sau descrieri (enunţuri) ale stărilor de fapt deontologice. Nu intra în detalii aici.
	2. Functori care generează enunţuri despre norme sau comenzi
	Diferenţa între norme şi enunţuri despre norme (normative statements), aşa cum se ştie, creează una dintre temele dezvoltate de către G.H. von Wright în scrierea sa importantă, Norm and Action.1 Încă de atunci, acesta, în introducerea sa la Logical Studies2, îşi formează părerea iniţială despre Deontic Logic3, conform căreia, G.H. von Wright, ca şi mulţi alţii, consideră că enunţurile cu privire la norme, pot fi adevărate sau false, în timp ce normele, cel puţin cele morale şi de drept – autorul lasă deschisă întrebarea cu privire la normele tehnice –, nu sunt împărţite astfel. Acest lucru nu împiedică enunţul unei norme sau al unei propoziţii care are legătură cu norma respectivă, să apară sub aceeaşi formă. Astfel,
	Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului (…). – conform articolului din Codul civil francez (art. 1999), aceasta este o normă de drept. Iar,
	Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului (…). – ca şi răspuns al unui consultant juridic la o întrebare care i-a fost adresată de către un client – este un enunţ al unei norme oarecare. ((11)).
	Z. Ziembiński vede lucrurile puţin diferit.4 O formulare ca (11) este, conform părerii acestuia, o normă de drept, care îndeplineşte funcţiile de enunţ (de gândire) şi pretindere (de comportament), în timp ce (12), dacă i-am înţeles bine pe colegii noştri, reprezintă aceeaşi normă, dar care, de această dată, îndeplineşte funcţia de informare. În primul caz, vorbim despre adevărat, apoi fals. În cel de-al doilea caz, este fie adevărat, fie fals. Este adevărat, dacă (13), afirmă:
	(13) Norma: „Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului (…).” întrucât aceasta este o obligaţie prin lege.
	Enunţuri ca (12) şi (13), sunt echivalente după părerea lui Z. Ziebinski, chiar şi atunci când nu se poate considera că au acelaşi sens.
	Părerea cu privire la (12), care este produsul unei practici curente, în timp ce modul de exprimare mai simplu (prescurtat) are acelaşi sens ca şi (13), este aceea că anticipează faptul că între (11) şi (12) este numai o diferenţă de funcţie. Şi atunci, în cazul din urmă, aceeaşi exprimare apare a fi în categoria adevărat sau fals, sau este posibil să nu fie aşa – după funcţia care a fost luată în considerare.
	Mai este posibil – (13) este o propoziţie despre (11) şi îşi câştigă denumirea de enunţ, din perspectiva logicii („silogism”), nu numai pentru sensul care decurge de aici, ci datorită faptului că trezeşte interesul logicienilor, şi este obiect de studiu, dar şi în sensul mai restrâns, din punct de vedere al apartenenţei la adevărat sau fals; aceasta din urmă este ultima considerată de către Z. Ziebiński care ia în considerare numai conceptul de silogism în sensul restrâns. De altfel, colegul nostru polonez explică: „Enunţul – Norma: x trebuie din motive de drept, să facă C” sau este obligat de drept”, din punct de vedere al structurii, este considerat un enunţ al unui enunţ, ca şi o propoziţie despre o normă şi deci, această propoziţie este adevărată atunci şi numai atunci când este adevărat că x trebuie să îndeplinească C de drept, atunci şi numai atunci când o circumstanţă socială dată reprezintă legătura cu o normă de drept” (op. cit., p. 43). În lumina acestei afirmaţii, (13) este adevărat atunci şi numai atunci când are loc următoarea echivalenţă (este adevărată):
	(14) Este adevărat că Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului, atunci şi numai atunci când se invocă o circumstanţă socială care defineşte legătura cu o normă de drept.
	Nu credem că schimbăm descrierea lui Z. Ziebiński dacă spunem:
	(15) „Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului (…).” Este adevărat atunci şi numai atunci când Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului (…); şi
	(16) Mandantul trebuie să achite avocatului avansul şi echivalentul costurilor aferente ducerii la îndeplinire a mandatului (…), în cazul în care aşa dispune art. 1999 din Codul civil francez şi acesta este încă în vigoare;
	şi atunci, autorul nostru arată în studiul despre care am vorbit, starea de fapt, conform căreia se arată valabilitatea textului din punct de vedere juridic, în situaţia unei obligaţii de drept şi starea de fapt conform căreia sunt caracterizate nişte convingeri morale, asumate de către un individ sau de către un colectiv (milieu), pentru situaţiile care privesc o obligaţie morală.
	Dar să nu ne învârtim în cerc, care este de fapt, abordarea normei de drept? Şi în cele din urmă, sintagma „obligat de drept”, de la (13) este definită prin intermediul echivalenţei adevărului de la (12) şi prin obligaţia de drept de la (14) care la rândul său, este definită de valabilitatea textelor legislative existente, respectiv, texte care definesc valabilitatea (în alte cuvinte: prin texte, care obligă prin lege).
	Puterea de obligare pe care o au normele morale, după Z. Ziebiński, ţine de convingerile morale ale unui individ sau ale unui grup de indivizi. În primul caz, poate exista puterea obligaţiei, care poate fi considerată de alţii pur subiectivă, dacă ar fi adevărat că aceste convingeri conform normelor morale reprezintă motive de constrângere. Nu credem că autorul în discuţie este de această părere, întrucât acesta consideră naivă recunoaşterea valorii absolute şi a normelor obiective din perspectiva analizei filosofice. Convingerile sociale care sunt rezultatul convingerilor individuale, apar în final în cel de-al doilea caz al lui Duguit cu privire la societate, din punct de vedere al individului. Nu mai rezultă a fi o problemă să considerăm adevărat următorul enunţ: „Norma morală n, obligă din punct de vedere moral”, şi atunci, avem o stare de fapt a societăţii – o afirmaţie care poate fi adevărată sau falsă.
	Avem impresia că suntem într-un impas (din punct de vedere al normelor de drept), şi în curând (din cauza normelor morale), ne vom rătăci. Să încercăm deci, să revenim la drumul nostru.
	O normă care obligă, conform conceptului de la (13), este o normă în vigoare (în simboluri, „Val (n)”), unde n reprezintă numele unei norme. Este deci, şi aceasta adevărată? Vom vedea mai departe, ce anume trebuie luat în considerare. Să luăm în continuare la cunoştinţă, starea de fapt, în care dacă art. 1999 din Codul civil francez este în vigoare, atunci mandantul este obligat din punct de vedere civil şi legal să suporte avocatului costurile aferente mandatului, iar dacă mandantul este obligat la acestea, atunci este obligat şi la respectarea prevederilor art. 1999 din Codul civil francez. Altfel spus, regulile vorbirii, enunţate atât de jurişti cât şi de persoanele care nu sunt în domeniu, ne permit să considerăm enunţul (17), conform căruia:
	Val (η) n
	Aceasta înseamnă: „η este valabil, atunci şi numai atunci când n”, unde „n” reprezintă norma, al cărei nume este „η”. (17) este analog cu
	Vr (ρ) p
	Asta înseamnă: „ρ este adevărat atunci şi numai atunci când p”, unde p reprezintă propoziţia al cărei nume este p. Pe de altă parte, (17) şi (18) sunt analoge cu:
	As (p) p,
	o teoremă (assertion) ce se raportează la afirmaţie. Z. Ziembiński interpretează simbolurile – ceea ce scriem noi ca „As ()” – prin enunţul „în realitate”, care, după părerea acestuia, are acelaşi sens cu: „este adevărat că”, ceea ce transformă simbolurile de afirmare într-o expresie metalingvistică, în timp ce acestea aparţin aceluiaşi obiect al vorbirii, cum ar fi: „nu” „şi”, „sau” şi aşa mai departe. Astfel, obiectul său nu este „ρ”, ca nume al unei propoziţii, ci „p” ca propoziţie. Pentru a sublinia analogia între afirmaţie şi negaţie, vom interpreta „As (p)” ca: „da, p”, la fel J. Lukasiewicz: „Np” ca: „nu p”. „As ()” se va caracteriza prin matriţa deja cunoscută:
	(20)
	p
	As (p)
	1
	1
	0
	0
	Dacă „Val ()” şi „Vr ()” sunt expresii metalingvistice, ambii functori aleatorii sunt caracterizaţi prin matriţe, care sunt analoge cu (20). Se înţelege de la sine că în prima afirmaţie (rândurile 2 şi 3) a valorii corespunzătoare, după caz, apare norma sau propoziţia al cărui nume construieşte obiectul functorilor daţi. Obţinem, deci:
	(21)
	n
	Val (η)
	1
	1
	0
	0
	şi
	(22)
	p
	Ar (ρ)
	1
	1
	0
	0
	(17) şi (21) nu ridică nicio problemă pentru cognitivişti, aceasta fiind o ştiinţă practică după Aristotel, care trasează informaţiile despre valori şi norme, ca şi după succesorii acestuia (Thomas von Acquin, Thomas Reid şi mai spre zilele noastre, E. Husserl şi A. Lalande5) care au plecat de la această bază, respectiv, adevărat sau fals. Pozitivişti ca L. Duguit şi reducţionişti ca A. R. Anderson6 ar fi putut şi ar fi trebuit să nu se resemneze şi atunci din punct de vedere al aspectelor morale şi de drept, nu există obligaţii, iar normele descriu aspecte de tipul: „Atunci când cineva se comportă într-un fel sau altul, acest lucru implică această sancţiune sau o alta” (indiferent care este urmarea, aceasta este una neplăcută pentru subiect). Numai anti-cognitiviştii, cum ar fi A. Ross, care contestă ştiinţa practică, se raportează la (17) şi ca urmare, la (21) pe un drum greşit. Emotivişti ca A. J. Ayer sau voluntarişti ca H. Kelsen, văd în norme manifestări ale emoţiilor – asemănătoare bucuriei sau durerii şi în acelaşi timp, manifestări ale voinţei dominante prin dispoziţie. Pentru a evita confuziile, aceştia vorbesc despre quasi-închidere şi quasi-logică.
	G. H. von Wright – pentru a reveni la lucrarea sa, Norm and Action – este răbdător şi, în consecinţă, flexibil. Sigur, acesta se ajută în fond, de valoarea adevărat şi fals în normele morale şi de drept. Însă, este posibil ca functorii calculului propoziţional să nu aibă norme ca argument? Câtă vreme răspunsul este sub semnul întrebării, acesta se abţine de la o concluzie. În orice caz, el consideră logica deontologică un formalism cu dublă interpretare: prin norme (logica normelor) şi prin enunţuri despre norme. Îi atrage atenţia cea de-a doua.
	Aceste idei ale lui G. H. von Wright, printre alţii, l-au influenţat puternic pe Z. Ziemba, acesta modificându-şi de două ori ideile: Acesta pare să elimine complet logica normelor şi transformă logica propoziţiilor despre norme într-o logică a propoziţiilor despre dispoziţii.7 Aceasta duce la considerarea de funcţii ca (4), adică „x dacă (z) Ц”, „x proh(z)Ц” şi aşa mai departe. Aici regăsim din nou subiectul discuţiei noastre şi dubla întrebare, şi anume, care este categoria semantică a functorilor deontologici folosiţi de logicieni şi care sunt consecinţele alegerii functorilor la nivelul unei categorii sau al alteia.
	În timp ce Zimba foloseşte acum functori deontologici cum ar fi „… ob (z) …” (interpretat: „Cu referire la Z … este obligat să fie …”, unde „Z”, dacă înţelegem bine, reprezintă numele colectiv al unui set de dispoziţii valabile8, cum ar fi Codul civil francez, care are o influenţă foarte puternică la acest moment) sau „…proh (z)…” (interpretat – pentru a împrumuta stilul autorului în această situaţie – ca: „Cu referire la Z, pentru … este interzis să fie …”), ceea ce ne face să credem că acest autor construieşte o logică a enunţurilor bazată pe dispoziţii, care este complet independentă de orice logică a normelor sau a dispoziţiilor. El crede acest lucru plecând de la simplul considerent că o astfel de logică este imposibilă, întrucât normele şi dispoziţiile (fie acestea considerate împreună sau separat – autorul nostru nu clarifică în nici un fel acest aspect şi vorbeşte explicit numai despre dispoziţii) nu se includ în categoriile adevărat sau fals şi, în consecinţă, nu pot reprezenta argumente pentru functorii logici.
	Însă acum, apare întrebarea: în baza căror calităţi, formule ca cea care urmează, sunt teoreme logice – nu în sensul de formulă, care este considerată în cadrul unui sistem formalizat construit a priori, ci în sensul enunţului care urmează a fi formalizat, discutate mai puţin decât gândirea aleatorie (pensée vécue), a cărei structură este:
	T27a x ob (z) U  x per (z) Ц,
	se interpretează ca: „Dacă x este obligat cu referire la Z, să fie Ц, atunci x cu referire la Z, are permisiunea de a fi Ц28”. Nu este evident că dacă
	(23) „Dacă x este obligat să facă α, atunci lui x îi este permis (în sensul: are dreptul să) să facă α”
	nu este o teoremă logică în sensul deducţiei, ce exprimă realitatea legăturii dintre constante ce descriu stări de fapt prin forma semantică precum şi prin interpretarea „x este obligat să facă α” şi „x are dreptul să facă α”, atunci T27a ar putea reprezenta o teoremă aparţinând logicii de construire (logique-construction) a priori unei creaţii anterioare a cărei concordanţă cu realitatea gândirii discursive ar fi doar o coincidenţă, nu o teoremă a unei logici ştiinţifice (logique-connaissance)?
	Să considerăm conform Z. Ziemba, că enunţul „x să fie Ц!”, reflectă structura unei comenzi individuale. Nu considerăm că transformăm raţionamentul său într-unul fals dacă încercăm să completăm lipsurile care generează greşeala fiecărei informaţii explicite cu privire la relaţia între dispoziţii şi norme, considerând că o dispoziţie valabilă determină o normă corespunzătoare; mai precis exprimat, dispoziţia de tip „x să fie Ц!” stabileşte norma de tip „x este obligat să fie Ц”. Dacă am fi de acord să scriem „O” în loc de „x este obligat să fie Ц ”, „P” în loc de „x are voie să fie Ц” şi „D” (…) în loc de „Norma: >…< este obligatoriu” (respectiv „este o condiţionare”), altfel spus: „Norma: >…< este dispusă în mod corect de către legiuitor şi are caracter obligatoriu pe care îl menţine ca atare”, altfel exprimat: „Cu referire la Z pe care îl stabileşte norma >…<, x este obligat să fie …” (vom considera aceste trei enunţuri ca fiind sinonime), atunci vom putea scrie:
	(24) (OP)  [D (O) D (P)];
	ceea ce ar putea însemna, conform primelor trei enunţuri menţionate: „Dacă, în cazul în care x este obligat să fie Ц, atunci x are permisiunea de fi Ц, atunci: dacă norma >x este obligat să fie Ц „ reprezintă o condiţie, atunci obligă şi la respectarea normei >Lui x îi este permis să fie Ц”<. (24) reprezintă o modalitate a unui silogism oblic, justifică anticiparea obiectului vorbirii faţă de meta-vorbire. În cazul în care (24) este adevărat, şi afirmaţiile premergătoare la fel, se poate considera că o consecinţă ar fi că nu avem altceva decât T27a, scrisă cu ajutorul unui alt „alfabet”.
	Când aceasta se comportă astfel, s-ar putea anticipa probabil logica propoziţională faţă de dispoziţii (norme) ale logicii normelor pe una sau alta dintre bazele teoretice sau practice (dacă nu dorim să o prejudecăm în alt mod a priori). Însă, nu se poate afirma că logica propoziţională nu este posibilă decât cu privire la dispoziţii (norme). Mai mult decât atât: aşa cum am încercat să arătăm, dacă nu am fi avut o logică a normelor, atunci nu am fi putut avea nici o logică a enunţurilor despre dispoziţii (norme) şi cu atât mai puţin o logică ştiinţifică (logique de connaissance, în sensul pe care l-am dat acestui concept).
	Concluzii
	Acestea pot fi extrem de succinte. Ne-am folosit, pe de-o parte de enunţurile deontologice de re contra enunţurilor de dicto, care se infiltrează în logica deontologică, deşi aşa cum am văzut, în limbajul rafinat din această lucrare, folosirea subjonctivului creează dificultăţi în cadrul acestui tip de logică; pe de altă parte, pentru a discuta logica normelor în comparaţie cu logica enunţurilor despre norme sau logica propoziţională prin prisma dispoziţiilor, care tinde să deţină monopolul, fapt justificat cu atât mai puţin, faţă de logica normelor care reprezintă condiţia necesară pentru logica enunţurilor despre norme (dispoziţii). Rămâne la latitudinea cititorului nostru să decidă care este valoarea acestei duble semnificaţii.
	LOGICA DEONTOLOGICĂ ŞI LOGICA NORMELOR
	1. Propoziţiile din textele de lege, dispun aspecte juridice sau comportamentul magistraţilor, şi se numesc, la modul general, „norme”. Acestea sunt enunţuri generale şi dau aceleaşi indicaţii pentru toate persoanele care îndeplinesc anumite condiţii. Pentru enunţuri singulare, care indică anumite condiţii pe care o anumită persoană trebuie să le îndeplinească, nu se mai foloseşte termenul de „normă”. Ocazional, pentru a le deosebi de propoziţiile prescriptive generale, acestea se numesc „imperative”.
	Însă, juriştii se feresc de obicei să numească aceste indicaţii care sunt adresate judecătorului, „imperative”. Acest fapt nu pleacă numai de la deosebirea sintactică între normă şi dispoziţie imperativă, ci şi de la faptul că aceasta din urmă atribuie o caracteristică imperativă destinatarului, în timp ce legea lasă un spaţiu considerabil de decizie, judecătorului.
	Pe de altă parte, teoreticienii filosofiei moralei se feresc să numească enunţurile aleatorii de dispoziţie, „norme”. Aceştia vor să rezerve o astfel de descriere pentru acele enunţuri de dispoziţie, care, pentru indiferent ce motiv, au la origine o bază absolută, sau sunt acceptate ca atare mai mult sau mai puţin şi impun într-un fel sau altul.
	Ceea ce avem intenţia să facem aici, este să analizăm ce au în comun toate propoziţiile prescriptive, din punct de vedere sintactic, dar pentru acest lucru nu este necesar să considerăm aceste deosebiri, şi vom numi pe scurt, toate propoziţiile prescriptive, „norme”.
	Plecând de la normă, căreia îi corespunde o codificare juridică, trebuie deosebit enunţul care afirmă că norma aparţine codificării. Este o propoziţie descriptivă despre o propoziţie prescriptivă. Chiar dacă propoziţia având obiectul în discuţie nu ar fi o normă ci un simplu enunţ, ar trebui diferenţiată de enunţul metalingvistic. Având în vedere că este vorba despre o normă şi ipoteza constă în aceea că logica normelor nu este identică cu cea propoziţională şi că logica propoziţiilor care se referă la un obiect se reflectă într-o oarecare măsură în enunţurile metalingvistice, se creează ocazia de a face deosebirea şi între enunţurile despre norme şi enunţurile în sine. Propoziţiile descriptive ale propoziţiilor prescriptive vor fi numite aici propoziţii deontologice, iar logica acestora, în contrast cu logica normelor, va fi numită logică deontologică.
	Aceasta coincide cu terminologia lui Wright: „După părerea autorului, afirmaţiile limbajului formal (well formed formulae), trebuie înţelese conform unei logici deontologice descriptive, ca reprezentări schematice ale enunţurilor unui conţinut, cu privire la care există astfel, norme.” Însă, nu coincide neapărat cu folosirea cuvintelor. „Logica normelor” şi „logica deontologică”, sunt folosite, de obicei, aproape ca sinonime. Însă, nu vom pleca de la acest fapt, întrucât din punct de vedere al exprimării, nu sunt diferenţe între propoziţiile prescriptive şi enunţurile descriptive ale unor propoziţii prescriptive.
	2. Normele de drept reprezintă o paradigmă a normelor. În termeni simpli, acestea sunt descrise cel mai bine, şi anume, prin acestea, ceva se impune sau se interzice. De fapt, toate normele de drept pot fi interpretate ca impuneri. Vom alege aşadar, „impunerea” ca şi operator deontologic. Legătura sa cu alţi operatori deontologici: „a permite” sau „a interzice”, ar trebui să fie ca şi cea obişnuită. Dacă O (-) înseamnă „(-) este impus” (obligatory), P(-) înseamnă „(-) este permis” (permitted) şi F(-) înseamnă „(-) este interzis” (forbidden), aşa cum ar trebui să se reflecte în definiţiile de mai jos:
	O(-)~ P ~ (-)
	şi
	O(-) F ~ (-)
	Pornind de la interpretarea wrightiană, atribuim operatorului O(-), încă nedefinit, sensul:
	O(-) (Ex) (Nx · xV(-))
	:(-) este impus şi atunci, prevederea unei norme, ar fi (-). Lui „-” i se pot substitui moduri de a se comporta. Atunci când o normă x prevede ca a să închidă o anumită uşă, atunci „a închide uşa”, reprezintă impunerea modului de a se comporta, în care prin înlocuirea lui „-” cu „O(-)”, se obţine „Se impune ca a să închidă uşa”. Interpretarea lui Nx se modifică în funcţie de Definiţia (10). Ca parte din O (-), şi xV(-) are funcţia de a descrie, dar nu atât ca propoziţie a modului descriptiv, cât ca şi radical al propoziţiei, ceea ce înseamnă ca şi radical al unei propoziţii prescriptive, o normă care redă atât partea dreaptă cât şi cea stângă a lui (3). Pentru a înlătura neînţelegerile, vom numi pe scurt descrierea radicalilor acesteia, „marcă”.
	2.1. Nu există nicio bază pentru a pretinde că în cadrul normelor şi în cadrul enunţurilor deontologice, comportamentul să fie exprimat ca în O (p), cu ajutorul expresiilor atomare şi nici ca în O (p · q), cu ajutorul expresiilor moleculare şi atunci, o definiţie de forma p · q r, permite de fiecare dată, exprimarea moleculară prin cea atomară.
	Propoziţiile deontologice construite cu O (-), P (-) şi F (-), vor fi numite în cele ce urmează, propoziţii O- etc., în timp ce definiţiile de la (1) la (3) sunt descriptive şi pot îndeplini funcţii adevărat sau fals, împreună cu propoziţii descriptive oarecare. Prin Op şi Pq, şi p  Op, Pq V ~ Pq etc., sunt expresii permise.
	Însă, intervine acum întrebarea dacă operatorii deontologici pot fi împărţiţi ca în
	O (p · q)  Op · Oq şi
	O (p V q)  Op V Oq
	şi dacă pot fi grupate ca în:
	Op · Oq  O (p · q) şi
	Op V Oq  O (p V q).
	Combinaţia O (p · q) Op · Oq din (4) şi (6) este o teoremă în lucrarea clasică Logica deontologică  a lui Wright, iar în multe alte sisteme bazate pe logica deontologică, este regăsită fie ca teoremă, fie ca axiomă. Întrucât operatorii P (-) şi F (-) pot fi inversaţi cu ajutorul definiţiilor (1) şi (2), după O (-) nu ar mai fi necesară analiza posibilităţii împărţirii şi grupării acestora.
	2.2. Ca şi caz substitutiv al teoremei logicii propoziţionale pentru
	p · (p  q)  q, este
	Op · (Op  Oq)  Oq,
	la rândul său, o teoremă a logicii propoziţionale. Astfel, cele de la (4) până la (7), cu siguranţă nu sunt teoreme ale logicii propoziţionale. Cu atât mai mult, trebuie să ţinem seama de faptul că acestea cuprind, pe de-o parte valoarea normelor la care se referă, iar pe de altă parte, caracteristica de a fi enunţuri metalingvistice. Pentru eliminarea ambelor, să cercetăm mai întâi enunţurile metalingvistice, care au la bază enunţurile despre obiect. Conform definiţiei (3),
	A (-) (Ex) (Sx · xB (-))
	:(-) este enunţat numai atunci când avem o propoziţie enunţiativă, care afirmă că (-).
	Aşa cum s-a spus, vom sublinia că avem o anumită propoziţie enunţiativă, numai când aceasta este exprimată. Dacă toate propoziţiile exprimate ar fi înregistrate sau transcrise, am putea face o listă a acestora, şi am putea atribui următoarea semnificaţie lui Sx: „x este o propoziţie din listă”. Apoi am presupune că A (-) care apare pe listă, este un enunţ care afirmă că (-). În acelaşi fel, Nx are în (3) semnificaţia: „x este o normă în codificare” a sistemului de drept de care ne vom ocupa în continuare. Apoi, vom considera că în O (-), codificarea cuprinde o normă care dispune că: (-). Această construcţie elimină existenţa aspectelor metafizice şi ne ajută să măsurăm enunţurile de la A- la O-, care în principiu sunt definite clar.
	2.2.1. Problema noastră iminentă constă în exprimarea valorii pentru
	A (p · q)  Ap · Aq
	A (p V q)  Ap V Aq
	Ap · Aq  A (p · q)
	Ap V Aq  A (p V q)
	care corespund (4)–(7). Acest lucru depinde de (10) pe de-o parte, din logica cuantificatorilor, şi pe de altă parte, de interpretarea lui xB (-).
	2.2.1.1. Mai întâi, xB se va interpreta ca o formulă ce exprimă faptul că x şi (-) au acelaşi înţeles, şi se implică logic una pe cealaltă. Astfel, xB (-) poate fi exprimat prin x - - (-), unde „├ „ reprezintă implicaţia logică iar corespondentul „ – – „, implicaţia reciprocă sau echivalenţa logică.
	Înainte de a substitui în (11)–(14) cu (10), să simplificăm punctul (10), eliminându-l pe Sx, şi în locul acestuia subliniem faptul că domeniul valorii lui x reprezintă măsura tuturor enunţurilor din lista noastră. După înlocuire, obţinem:
	(Ex) (x – – (p · q))  (Ex) (x – – (p)) · (Ex) (x – – (q))
	(Ex) (x – – (p V q))  (Ex) (x – – (p)) V (Ex) (x – – (q))
	(Ex) (x – – (p)) · (Ex) (x – – (q))  (Ex) (x – – (p · q))
	(Ex) (x – – (p)) V (Ex) (x – – (q))  (Ex) (x – – (p V q)).
	(15)–(18) sunt valabile dacă sunt valabile atât (19)–(22)
	(x – –p · q)  (x – –p) · (x – –q)
	(x – –p V q)  (x – –p) V (x – –q)
	–. (x – –p) · (x – –q)  (x – –p · q)
	(x – –p) V (x – –q)  (x – –p V q),
	cât şi
	–. (Ex) ((P · Q) x)  (Ex) Px · (Ex) Qx
	–. (Ex) ((P V Q) x)  (Ex) Px V (Ex) Qx
	(Ex) Px · (Ex) Qx  (Ex) ((P · Q) x)
	–. (Ex) Px V (Ex) Qx  (Ex) ((P V Q) x)
	(„–.” indică o imagine mai bună prin intermediul expresiilor valabile). Astfel, (P · Q) x şi (P V Q) x sunt legături predicative, aşa cum le foloseşte şi Carnap în „Introducere în logica simbolurilor”. Acestea au aceeaşi semnificaţie ca şi Px · Qx, respectiv Px V Qx şi sunt alese întrucât sunt mai explicite cu privire la corespondenţa între (23)–(26) pe de-o parte, şi (19)–(22) pe de altă parte. Se va stabili formal ca interpretarea lui Px să fie „x are acelaşi înţeles dat de P”.
	Dintre enunţurile (19)–(22), se va considera valabil numai (21), iar (19), (20) şi (22) nu sunt deci valabile. Pe de altă parte, dintre (23)–(26), numai (25) nu este valabilă, în timp ce (23), (24) şi (26) sunt valabile. De aici, ca şi consecinţă, niciunul dintre enunţurile (15)–(18) şi la fel nici unul dintre enunţurile (11)–(14) nu sunt valabile.
	2.2.1.2. Vom interpreta xB (-) ca pe o formulă care exprimă faptul că (-) este implicat de x. De aceea, putem exprima xB (-) prin x ├ (-). Şi atunci, avem:
	├. (x – p · q)  (x ├ p ) · (x ├ q)
	(x ├ p V q)  (x ├ p) V (x ├ q)
	├. (x ├ p) · (x ├ q)  (x ├ p · q)
	├. (x ├ p) V (x ├ q)  (x ├ p V q)
	în loc de (19)–(22). Dintre aceste afirmaţii, sunt valabile (27), (29) şi (30), deci (28) nu este valabilă. Dacă (23) şi (27) sunt valabile, atunci sunt valabile şi (15’) şi (11). Astfel, este valabil (18’) şi astfel (14), având în vedere că (26) şi (30) sunt valabile. În contrast, este valabil (16’) şi astfel (12) nu este valabil, precum şi (24) este valabil şi astfel (28) nu este valabil. Tot astfel, (17’) este valabil şi astfel, (13) nu este valabil, iar dacă (29) este valabil, (25) nu este valabil.
	2.2.1.3. (13) nu este o dispoziţie, lipsind A (p · q) Ap · Aq, contrariul lui O (p · q) Op · Oq. Acesta se modifică atunci când definiţia A (–) devine mai slabă, în aşa fel încât nu mai cere o singură propoziţie din listă şi atunci ar trebui ca (1) să aibă acelaşi înţeles ca şi (–) sau (2) ar trebui să implice (–), şi nu numai, ci şi conjuncţia tuturor propoziţiilor din listă, sau pe scurt: lista implică (-). Şi atunci, în loc de (10), avem:
	A (-) l ├ (-),
	unde l reprezintă numele listei. Putem considera l ca fiind numele listei şi putem construi un cuprins care face referire la A (-).
	Ai (-) li ├ (-),
	precum şi afirmaţiile-A, relativizează explicit valori grupate ale propoziţiei. Valoarea afirmaţiilor (11)–(14) se defineşte exclusiv după valoarea expresiilor (27’)–(30’), care rezultă din (27)–(30), în care uneori x este substituit cu l, respectiv cu li. Dacă sunt valabile (27’), (29’) şi (30’), atunci sunt valabile şi (11), (13) şi (14).
	2.3. Şi acum apare întrebarea, ce consecinţe are analiza făcută de noi asupra afirmaţiilor-A, pentru afirmaţiile-O. În timp ce afirmaţiile-A informează cu privire la ceea ce afirmă anumite propoziţii enunţiative, afirmaţiile-O informează cu privire la ceea ce dispune anumite norme. Pentru fiecare normă care dispune că are loc (-), există numai o propoziţie enunţiativă care spune că este cazul (-). Aşadar, pentru norma „a, închide uşa!” există propoziţia enunţiativă, „a închide uşa.” Bineînţeles, propoziţia enunţiativă nu este neapărat adevărată.
	Această paralelă este prezentată pentru prima dată de către Dublislav, în lucrarea sa „Despre imposibilitatea de a justifica enunţurile care exprimă o cerinţă”. Prin „enunţuri care exprimă o cerinţă”, acesta înţelege tocmai propoziţiile care vor fi numite în continuare, „norme”. Acesta a considerat că paralela ne va „repara formalismele cunoscute ale închiderii într-o anumită măsură, copiind acest sens, cu privire la preluarea propoziţiilor care exprimă o cerinţă”. Un enunţ F, ce exprimă o cerinţă, este derivabil dintr-un enunţ E, ce exprimă o cerinţă, atunci când propoziţia de afirmare care aparţine lui F derivă din sensul obişnuit al propoziţiei de afirmare ce aparţine lui E şi admite acelaşi grad al cererii.”
	2.3.1. Considerarea gradului cererii nu presupune nicio dificultate. Aşa cum am relativizat în (32), derivabilitatea enunţurilor-A din dimensiunea premisei, putem relativiza şi derivabilitatea normelor, de la enunţurile-O la premise care rezultă din gradul cererii sau caracterizează o cerere din punct de vedere al gradului acesteia. Pentru norme, care sunt în vigoare la un moment dat, pe un anumit teritoriu, putem admite, fără a întâmpina dificultăţi de ordin logic, că acestea îşi au originea în acelaşi grad al cererii, chiar şi atunci când sunt promulgate în diferite momente în timp.
	2.3.2. De fapt, este greu să ne imaginăm ce înseamnă faptul că enunţul F care exprimă o cerere derivă din E, deşi afirmaţia că ceea ce se cere prin F se obţine, nu se rezultă din enunţul conform căruia se obţine ceea ce se cere prin E. Marca a ceea ce se dispune prin F ar trebui atunci, cel puţin parţial, să rezulte din marca a ceea ce se dispune prin E. Evident, admitem că derivabilitatea enunţurilor menţionate reprezintă o condiţie necesară a derivabilităţii enunţurilor care exprimă o cerere. Însă, în formularea lui Dubislav, aceasta rezultă a fi o condiţie suficientă. Acesta admite astfel, că orice concluzie valabilă exprimată cu ajutorul enunţurilor, reflectă o concluzie valabilă exprimată în norme.
	Jorgensen, preia ideea lui Dubislav, în „Imperatives and Logic” şi numeşte propoziţia descriptivă, care afirmă ceea ce are loc, conform a ceea ce s-a dispus imperativ, „enunţ paralel”. „Imperativul” acestuia se potriveşte ca descriere cu „Enunţul prin care se exprimă o cerinţă” al lui Dubislav şi cu ceea ce noi am numit „normă”. Jorgensen trece deja de la enunţurile imperative la enunţurile paralele – acesta vorbeşte despre derivabilitate – permite folosirea indirectă a regulilor (obişnuite) ale logicii în imperative şi astfel şi descrie explicit relaţia de implicare dintre imperative. Evident, acesta consideră derivabilitatea enunţurilor paralele ca pe o condiţie necesară şi suficientă pentru derivabilitatea imperativelor, şi atunci, în viziunea acestuia, nu apare nicio bază şi, deci, nicio posibilitate pentru a dezvolta o „logică proprie a imperativelor”. Mai târziu, Rescher, preia în „The Logic of Commands”, conceptul de enunţ paralel. El îl numeşte „command-terminations”.
	2.3.3. După ce am discutat legătura dintre propoziţiile enunţiative care vorbesc despre un obiect şi Enunţurile-A, cea dintre norme şi Enunţurile-O, precum şi cea dintre norme şi enunţurile paralele, mai avem de specificat legătura dintre Enunţurile-A şi Enunţurile-O. Pentru aceasta, mai avem nevoie de un simbol pentru norme. Dacă p este descrierea unui mod de a se comporta, atunci !p, va fi reglementarea acestui mod de a se comporta. Astfel, p reprezintă enunţul paralel al normei !p. În !p, p nu este considerat ca în O(p), propoziţie enunţiativă, ci ca radical comun al normei şi al enunţului paralel. Ca şi în enunţul paralel, pentru p nu se mai adaugă simbolul unui mod, astfel, i se atribuie modul descriptiv. În !p, semnul „!” reprezintă modul prescriptiv. În A(p), se configurează modul descriptiv al propoziţiei p, în care se vorbeşte despre un obiect, din interpretarea lui A (-). La fel, în O(p) există modul prescriptiv al propoziţiei !p în care se vorbeşte despre un obiect, din interpretarea lui O(-). Dacă vom considera că o normă !q urmează unei norme !p, numai atunci când enunţul paralel q rezultă din enunţul paralel p, şi astfel, propoziţia deontologică O(q) urmează lui O(p) numai atunci când propoziţia enunţiativă A(q), al cărei opus este propoziţia paralelă q, rezultă din A(p), atunci logica normelor, conform definiţiei, joacă acelaşi rol pentru relaţia dintre enunţurile-O, pe care îl joacă enunţurile sau logica predicatelor pentru relaţia dintre enunţurile-A.
	Pentru a ne decide cu privire la valabilitatea (4)–(7), trebuie să stabilim dacă relaţiile de derivabilitate sunt valabile în logica normelor, aşa cum au fost acestea formulate în (19)–(22) şi (27)–(30) pentru logica propoziţională. Astfel, (4) poate fi valabilă numai dacă (11) este valabilă, (5) numai dacă (12) este valabilă etc., şi atunci va trebui să analizăm numai anumite interpretări ale enunţurilor-O, care exprimă interpretări ale enunţurilor-A, pentru care cel puţin una dintre expresiile (11)–(14) este valabilă.
	2.3.3.1. Dacă xB(-) ar fi exprimat în (10) prin x - - (-), atunci s-ar defini valabilitatea expresiilor (11)–(14) după (19)–(22) şi (23)–(26). În acest caz, nu a fost valabilă niciuna dintre expresiile (11)–(14). De aceea, avem nevoie de o interpretare a lui xV(-) în (3) prin !y - - !(…) nu pentru a analiza ceea ce se extrage sau ceea ce se exprimă prin (19)–(22). În timp ce domeniul de valabilitate al variabilelor x şi (-) reprezintă în xB(-), dimensiunea enunţurilor în care este vorba despre un obiect, câmpul de valabilitate al lui x şi (-) în xV(-) reprezintă mărimea normelor. Având în vedere că !y şi !(…) au forma sintactică a normelor, x poate fi înlocuit cu !y şi (-) cu !(…). Astfel, y în !y şi (…) în !(…) reprezintă radicali ai normelor, care sunt mărci ale comenzii şi care la rândul lor nu pot fi substituiţi în mod natural de x, respectiv de (-). Având în vedere că „!” reprezintă caracterul prescriptiv al unui enunţ suficient marcat şi care nu lasă spaţiu pentru confuzie, „…” şi „-” nu vor mai fi diferenţiate în cele ce urmează.
	2.3.3.2. Să interpretăm xV(-) prin !y - ! (…) şi astfel există posibilitatea ca enunţurile (33)–(35), respectiv (36)–(38), din perspectiva derivabilităţii în cadrul logicii normelor care reflectă uneori derivabilitatea enunţurilor (27), (29) şi (30) din logica propoziţională, să fie valabile.
	(!y - !(p · q))  (!y - !p).(!y  - !q)
	(!y - !p) · (!y  - !q)  (!y - !(p · q))
	(!y - !p) V (!y - !q)  (!y - !(p V q))
	(!y - !p · !q)  (!y - !p) · (!y  - !q)
	(!y - !p) · (!y - !q)  (!y - !p · !q)
	(!y - !p) V (!y - !q)  (!y - !p V !q)
	Acum că am stabilit legătura din punct de vedere al funcţiei de adevăr între formulele atomare aferente comenzilor, putem afirma că şi (33)–(35), care includ !(p · q) în !y - !(p · q) şi !(p V q) în !(p V q), sunt enunţuri admise (well-formed formulae).
	Astfel, nu este de la sine înţeles că (36)–(38), care includ !p · !q în !y - !p · !q şi !p V !q în !y - !p V !q, sunt enunţuri admise, ceea ce are ca şi consecinţă o delimitare a sensului mărcii conexiunii iniţiale a funcţiei de adevăr „·” şi „V” pentru conexiunea normelor. Aparent, acest aspect nu comportă probleme, pentru cazul în care !p · !q şi !p V !q ar fi admise, acestea trebuind să aibă aceleaşi propoziţii paralele p · q şi p V q, ca şi !(p · q) şi !(p V q). De aceea, nu există nicio bază de diferenţiere între !(p . q) şi !p . !q, precum şi între !(p V q) şi !p V !q, cu alte cuvinte, dacă
	!(p V q) şi - - !p · !q şi
	!(p V q) - - !p V !q
	ar fi valabile, atunci marca unei comenzi şi modul acestei mărci, sunt uneori identice.
	Cu (39) şi (40), (36)–(38) ar putea fi reduse la (33)–(35) şi viceversa. Din ceea ce cunosc eu, în logica normelor, (39) este acceptat şi la modul general. Acest lucru nu este valabil şi pentru (40), şi nici echivalenţa dintre !~p şi ~!p nu este acceptată. De cele mai multe ori, ~!p nu este considerată normă. Astfel, îmi rezultă că ~O(p) reprezintă expresia corespunzătoare acesteia, ceea ce ~!p ar trebui să exprime, acolo unde este permis.
	Aici însă, nu este necesar să ne raportăm la conexiunea dintre poziţionarea normelor. Pentru a decide valabilitatea pentru (4)–(7), este suficient să stabilim conexiunea între radicalii normelor din (33)–(35), (33), (34) şi (35) sunt valabile, dacă şi numai dacă
	!(p · q) - !p
	!p, !q - !(p · q) şi
	!p - !(p V q) sunt valabile. Conform logicii normelor, sunt valabile (3) dacă este şi (41) respectiv, (33) şi (23) din expresia (4), dacă este şi (43), respectiv (35) şi (26) din expresia (7). Astfel, (5) nu este valabil, pentru că (28) nu este valabil şi logica normelor nu permite îngrădiri, atât timp cât îngrădirile deja corespunzătoare, cu propoziţii paralele, lipsesc. Tot astfel, (6) este valabil deşi este şi (42) respectiv (34), pentru că (25) nu este valabil.
	2.3.3.3. Însă, (6) ca şi (13) poate fi „salvat”, înlocuind (3) printr-un enunţ ce reflectă (31), respectiv (32). Propoziţiile-O, nu adaugă nimic ce ar putea implica fiecare normă în parte, ci ceea ce implică o listă de norme, pe care o vom numi Codex ki. Pentru a nu afecta conexiunea normelor, nu vom considera acest codex ca fiind o conjuncţie, ci o valoare ki = {!p, !q, …, !s} a normei. (42) şi (41) permit atunci derivarea fiecărei norme !(p · q) etc. Opus lui (32), este
	Oi (-) ≡ ki - !(-)
	: conform codexului ki, (-) este dispus, numai în cazul în care ki implică o normă !(-). Având în vedere că (25) în considerarea lui (44) nu mai joacă nici un alt rol, nu mai este valabil decât (6).
	3. Din motive de care trebuie să ne ocupăm mai în detaliu, !p - !(p V q) preia un loc central în logica normelor şi, în consecinţă, şi în logica deontologică. În acest enunţ, p şi q pot fi interpretate în aşa fel încât acesta să sune: „Lasă scrisoarea în cutia de poştă!” implică „Lasă scrisoarea în cutia de poştă sau dă-i foc!”. Aceasta este interpretarea pe care a dat-o Alf Ross în Imperatives and Logic. Astfel, în multe dintre posibilele lucrări despre logica normelor sau despre logica deontologică, acesta apare menţionat ca „paradoxul scrisorii arse” sau „paradoxul lui Ross”, de cele mai multe ori sub forma:
	Op  O (p V q)
	: dacă se dispune lăsarea scrisorii în cutia de poştă, atunci se dispune ca aceasta să fie lăsată în cutia de poştă sau să fie arsă.
	3.1. Rezultă adevărat însă, !p  - !(p V q) în logica normelor şi atunci este valabil şi din !(p . q) - !p. Aceasta îşi are cauza în primul rând în logica propoziţională. Fiecare teoremă din logica propoziţională care permite o limitare prin reducerea conţinutului, ceea ce înseamnă o limitare care nu are o formă de echivalenţă, rezultă că se omite prin substituirea formelor de echivalenţă din p  p V q. Astfel, rezultă, de exemplu, p · q  p din p  p V q.
	P  p V q p · q / p, p · ~q/q
	(p · q)  (p · q) V (p · ~ q)
	p (p · q) V (p · ~q)
	p · q  p (47), (48).
	Şi viceversa, (46) este derivabil din (49), în aşa fel încât se poate alege între (46) sau (49) ca formă de bază a tuturor teoremelor logicii propoziţionale, care permit o limitare prin reducerea conţinutului.
	(49) p · q  p p V q / p, p V ~q/q
	(50) (p V q) · (p V ~q)  (p V q)
	(51) p (p V q) · (p V ~q)
	(46) p  p V q (50), (51).
	Având în vedere că acest caracter de limitare prin reducerea conţinutului aparţinând modus ponens trebuie restrâns şi mai mult, şi teorema p · (p q)  q, care stă la baza acesteia, ne conduce înapoi la (49).
	(49) p · q  p
	(52) p · q  q
	(53) p · q (p · ~p) V (p · q)
	(54) p · (~p V q) (p · ~p) V (p · q)
	(55) p · (~p V q) p · (p  q)
	(56) p · (p  q)  q.
	Legăturile din cadrul logicii normelor sunt destul de convingătoare. Pentru a nu prejudicia introducerea simbolului „” în logica normelor, să mai formulăm o dată, în metalimbaj.
	(43) !p - !(p V q) p · q /p, p · ~q/q
	(57) !(p · q) - !((p . q) V (p · ~q))
	(48) p (p · q) V (p · ~q)
	(41) !(p . q) - !p
	(41) !(p · q) - !p p V q/p, p V ~q/q
	(58) !((p V q) · (p V ~q)) - !(p V q)
	(51) p (p V q) · (p V ~q)
	(43) !p - !(p V q)
	(41) !(p · q) - !p p/q, q/p
	(59) !(p · q) - !q
	(53)–(55) p · q p · (p q)
	(60) !(p · (p q)) - !q
	3.2. După aceste ilustraţii, putem emite o regulă simplă cu privire la relaţia între logica propoziţională şi logica normelor: Orice limitare valabilă p - q a logicii propoziţionale, atribuie inechivoc limitarea !p - !q, logicii normelor.
	Această regulă nu reprezintă o completare a ceea ce am enunţat până acum cu privire la logica normelor, ci o consecinţă (1) a admiterii radicalilor complecşi oarecare ai normelor, (2) a introducerii lui !p - !(p V q) şi (3) a reducerii limitărilor oarecare ale logicii propoziţionale la p - p V q. Până acum, am vorbit numai despre concluzii de reducere a valorii. Ceea ce s-a spus însă, este valabil şi pentru transformările prin echivalenţă. Dacă a şi b sunt enunţuri logice echivalente, atunci se substituie în p - p V q, cu ajutorul lui b b V (q · ~q), astfel încât obţinem a - b V (q · ~q).
	3.3. Dacă !p - !(p V q) are valabilitate în logica normelor, aşa cum am arătat, şi (4) şi (7) sunt valabile în logica deontologică. Din (4), rezultă că putem deriva numai după legea simplificării, în primul rând, O (p · q)  Op şi apoi, Op  O (p V q):
	(4) O (p · q)  Op · Oq
	(61) O (p • q)  Op p V q/p, p V ~q/q
	(62) O ((p V q) • (p V ~q))  O (p V q)
	(51) p (p V q) • (p V ~q)
	(63) Op  O (p V q) iar cu (7) este derivabil în primul rând, Op  O (p V q):
	(46) p  p V q Op/p, Oq/q
	(64) Op  Op V Oq
	(7) Op V Oq  O (p V q)
	(63) Op  O (p V q), şi în continuare, O (p • q)  Op:
	(63) Op  O (p V q) p • q/p, p.~q/q
	(65) O (p • q)  O ((p • q) V (p • ~q))
	(48) p (p • q) V (p • ~q)
	(61) O (p • q)  Op.
	3.4. În Deontic Logics, von Wright afirma că descrierile simbolice ale paradoxului „bunului samaritean”,
	(66) ~Pp  ~ P (p • q) şi cel al „obligaţiei de angajament derivate”
	(67) ~ Pp  O (p q),
	sunt doar reformulări ale paradoxului lui Ross
	(63) Op  O (p V q),
	din punct de vedere al operatorilor deontologici, şi al modului în care au fost consideraţi aici, în mod obişnuit şi conform evenimentelor.
	3.4.1. (66) spune că atunci când cazul p este interzis (nu este permis), este de asemenea, interzis (nepermis), cazul p şi încă un caz. Atunci când este interzis ca cineva să meargă în călătorie la Jericho, este de asemenea interzis, să meargă acolo şi să beneficieze de servicii medicale, şi deci, fără legătură cu aceasta, aşa cum procedează Räuber (se vorbeşte despre paradoxul lui Räuber), sau un altul, bunul samaritean. Sigur, Räuber poate să nu-şi încheie incursiunea, să nu beneficieze de servicii medicale, dar el trebuie să facă cel puţin asta, dacă deja a făcut un sacrificiu. Pe de altă parte, ar trebui, atunci când cineva face o incursiune, să fie ajutat de un terţ. Vom considera deci, că cel de-al treilea duce la îndeplinire o dispoziţie, atunci când îl ajută pe peregrin. (66) însă spune că ceea ce acesta îndeplineşte deja este interzis individual, având în vedere că rezultă nemijlocit din incursiune, faptul că este interzis.
	3.4.2. Din (67) rezultă că în cazul în care cazul p este interzis, atunci se dispune ~p V q. Dacă avem cazul p interzis, atunci ar fi suficient să fie îndeplinită numai dispoziţia care rezultă în consecinţă din interdicţia ~Pp: O (p  q), în care situaţia (oarecare) q, este îndeplinită. Nerespectarea unei interdicţii obligă astfel, la acţiuni oarecare, şi altele, afectând direct dispoziţia nerespectată. Apariţia acestui paradox nu depinde de modul în care interpreta Wright în Deontic Logic O (p q), şi anume, „dacă se face p, acest lucru ne obligă să facem q” sau „faptul că are loc situaţia p ne obligă să ajungem la situaţia q”.
	3.4.3. Conexiunea logică între (63), (66) şi (67) este acum, următoarea:
	(63) Op  O (p V q)
	Op  O (~p  q)
	~P ~p  O (~p  q)
	~P ~ ~ p  O (~ ~ p  q) ~p/p
	(67) ~Pp  O (p  q)
	~Pp  ~P ~ (p  q)
	~Pp  ~P ~ (~p V q)
	~Pp  ~P (~~ p • ~ q)
	~Pp  ~P (p • ~q)
	(66) ~Pp  ~P (p • q) ~q/q
	Având în vedere că toate operaţiunile sunt inversabile, iar substituirea lui ~p cu p, duce întotdeauna la folosirea expresiei p ~ ~ p, (63), (66) şi (67) sunt echivalente din punct de vedere logic.
	3.4.4. În lucrarea „Deontic Logic: An Introduction”, autorii Follesdal şi Hilpinen dezvoltă ideea că, prin folosirea operatorului-P, este posibilă formularea unui paradox:
	(68) Pp  P (p V q),
	foarte similar cu cel al lui Ross.
	„Conform (68), unei persoane îi este permis să fumeze sau să moară, atunci când îi este permis să fumeze. Acum permisiunea de a fuma apare a fi inofensivă, însă consecinţele faptului de a fuma sau de a muri fac ca decizia să pară imorală.” Astfel, din (61) rezultă (68)
	(61) O (p • q)  Op
	O (~p • ~q)  O ~p ~p/p, ~q/q
	O ~ (p V q)  O ~ p
	~O ~p  O ~ (p V q)
	(68) Pp  P (p V q)
	Având în vedere faptul că această derivare este inversabilă, aşa cum am arătat deja, O (p • q)  Op cu Op  O (p V q) sunt echivalente din punct de vedere logic, lucru valabil, de asemenea, pentru Pp  P (p V q).
	Caracterul paradoxal de tipul a-trebui-să-fie al lui (68), se pierde prin interpretarea semanticii propuse în acelaşi context, conform căreia, (68) spune că p V q este adevărat în orice lume deontologic perfectă, atât timp cât p este adevărat în orice lume perfectă din punct de vedere deontologic. Pentru a elimina şi paradoxul lui Ross, conform acestor autori, este mai potrivit să se vorbească despre urmări ale unor rezultate perfecte, decât despre contexte perfecte din punct de vedere deontologic.
	4. Autori renumiţi au analizat de ce !p - !(p V q) şi Op  O (p V q) sunt considerate paradoxuri, deşi se poate arăta că Op  O (p V q) poate deriva din diferite sisteme consistente înrudite, din logica deontologică. Având în vedere că propoziţiile-O descriu norme de tipul !p sau dimensiunea unor astfel de norme, vom analiza în continuare !p - !(p V q).
	4.1. Fie K = {!a, !b, …, !n}, o valoare a normelor. Având în vedere că „!” precedă fiecare normă şi în consecinţă, ~!a nu poate să existe, K este consistent din punct de vedere logic, fapt pentru care K nu poate să conţină în acelaşi timp !a şi ~!a. Dacă este permisă conjuncţia normelor, atunci !a • ~!a nu este derivabil. Dacă expresii cum ar fi ~!a ar trebui să fie permise, nu este necesar să decidem aici.
	Mai departe, fie K consistent din punct de vedere deontologic, atunci, din elementele lui K, nu ar fi derivabil niciun enunţ de tipul !(a • ~a). Această condiţie este îndeplinită în cazul în care conjuncţia a • b • ……. • n este consistentă cu enunţurile paralele ale normelor !a, !b, ..., !n, şi astfel, putem spune că o derivare din norme este permisă numai atunci când este posibilă o derivare cu enunţurile paralele ale acesteia. Dintr-o conjuncţie consistentă a • b • …. • n, a • ~a însă, nu este derivabilă, şi astfel, nici !(a • ~a) din !a, !b, ….!n. Dacă acceptăm conexiunea conjunctivă cu normele, atunci nici !a • !~a nu este derivabilă.
	Beneficiarul de drept al acestor norme ar fi destinatarul acestora şi ar sta în puterea sa să se comporte astfel încât a • b. …. • n să fie adevărat şi să facă ceea ce dispun toate normele !a, !b, …. !n. El intenţionează să se comporte în acest fel, să nu încalce nicio normă, însă pentru aceasta, el trebuie să cunoască toate normele. În cazul în care nu cunoaşte !a, spre exemplu, există posibilitatea de a putea descrie comportamentul acestuia exact prin ~a • b …. • n. Şi atunci !a se încalcă.
	Nu este necesar să facem diferenţa între tipurile de încălcare şi anume, cele ce ilustrează o omitere, pentru cazul în care !a dispune o acţiune şi cele care ilustrează o acţiune pentru cazul în care !a dispune o omitere.
	4.2. Acum am vrea să analizăm până la ce punct cel căruia i se adresează normele poate fi afectat de implicaţia logică a normelor în orientarea acţiunilor sale, atunci când normele nu-i sunt cunoscute. Pentru aceasta, vom considera că el nu cunoaşte !a, dar vom considera (1) că !p îi este cunoscut, iar a şi p sunt echivalente din punct de vedere logic, astfel încât şi !a şi !p sunt logic echivalente. Să spunem că se orientează spre !p şi nu încalcă !p, astfel, nu încalcă nici !a.
	Dacă el nu cunoaşte (2) norma !a, însă cunoaşte norma pe care !a o implică, !(a V q) şi, în cazul în care !q şi !~q sunt elemente ale lui K, atunci el poate, în cazul în care demonstrează comportamentul relevant de drept q, însă nu şi comportamentul relevant, de drept a, să considere suficientă norma derivată !(a V q), şi să încalce totuşi !a.
	Dacă el nu cunoaşte (3) norma !a, însă cunoaşte !(a V b), unde !b este un element al lui K, atunci poate, când demonstrează un comportament, să permită descrierea corectă a acestuia prin ~a • b, unde !(a V b) şi !b sunt suficiente şi totuşi încalcă !a.
	Pe baza definiţiei (3), respectiv (44), se deschide perspectiva unei logici deontologice pentru care este suficient criteriul lui Hintikka, o logică anticipată a normelor, pentru care este suficient criteriul corespunzător formulat mai sus. Dacă enunţurile deontologice se interpretează altfel decât ca enunţuri descriptive despre enunţuri prescriptive, şi anume, ca enunţuri prescriptive, atunci logica acestor enunţuri este o logică a normelor în sensul terminologiei folosite în această lucrare.
	Dacă însă, acesta reprezintă criteriul unei concluzii valabile a logicii normelor, atunci construcţia acesteia este banală. Fiecărei concluzii valabile a unei propoziţii descriptive a, dintr-o propoziţie descriptivă b, îi corespunde atunci, o concluzie valabilă a unei norme !a dintr-o normă !b, şi atunci, derivabilitatea enunţurilor paralele este o condiţie necesară şi suficientă a derivabilităţii normelor.
	Inclusiv aşa-numitele propoziţii mixte, cum ar fi p  !q, care reprezintă rezultatul unei conexiuni între cel puţin un enunţ şi cel puţin o normă, ce nu prezintă probleme, atunci rolul în derivabilitate se autodefineşte după enunţurile sale paralele, în acest caz, p  q. De la o formulă valabilă a logicii propoziţionale nu se pleacă acum numai prin substituirea unor formule aleatorii atomare sau moleculare ale logicii propoziţionale, ci şi prin substituirea formulelor corespunzătoare de logică a normelor, cum ar fi !p, ! (p V q), formulă valabilă a logicii normelor. Acelaşi lucru este valabil şi în cadrul logicii normelor pentru substituirea formulelor de logică a normelor. ca şi în logica propoziţională, trebuie să fim atenţi numai la faptul ca pentru o anumită formulă, care apare sub mai multe forme, în toate locurile să se substituie aceeaşi formulă. Lăsând la o parte faptul că !p • !q şi !(p • q), nu se pot distinge pe baza enunţurilor lor paralele, în ceea ce priveşte, însă, rolul lor în derivabilitate, sunt decisive, joacă acelaşi rol şi de aceea sunt echivalente din punct de vedere logic. Acelaşi lucru este valabil pentru divizarea şi gruparea lui „!” cu toate celelalte conexiuni. Astfel, spre exemplu, ~!p şi !~p sunt echivalente.
	Aceleaşi afirmaţii sunt valabile fără limitări, şi pentru logica cuantorilor sau cea a predicatelor. Astfel, !(x) Px şi !Px trebuie să fie echivalente din punct de vedere logic, întrucât au acelaşi enunţ paralel (x) Px. Conform acestor considerente, se conturează o logică a normelor şi, în acelaşi fel, o logică deontologică în care posibilele probleme date de logica propoziţională-A din punct de vedere al enunţurilor paralele, sunt rezolvabile. Dubislav şi Jorgensen şi-au găsit târziu recunoaşterea. De aceea, este de înţeles de ce rămâne loc de interpretare din punct de vedere teoretic al dimensiunii, cu privire la sistemele logicii deontologice.
	4.4. În considerarea unei logici a normelor, pentru care este suficientă garantarea doar a condiţiilor (B1), şi în care, din motive logice, nu se poate contraveni normelor derivate, dacă nu se poate contraveni premiselor, şi Alf Ross s-ar putea simţi recunoscut. Ne rămâne paradoxul său. Numai în cazul în care logica normelor garantează caracteristicile suplimentare ale concluziilor, ea poate să realizeze ceva ce nu se realizează deja prin folosirea enunţurilor logice şi a cuantorilor logici pentru propoziţiile paralele.
	Cealaltă extremă, ar fi o logică a normelor pentru care este suficientă garantarea şi a condiţiilor (B2), în care nu s-ar putea contraveni premiselor regulilor care duc la concluziile admise, dacă nu se poate contraveni normelor derivate. Astfel, concluziile sunt suficiente în orientarea către un comportament adecvat, conform normelor. Acestea pot reprezenta numai rezultatul transformărilor echivalenţei (vezi mai sus, 4.2.).
	Condiţia (B2) se poate atenua, întrucât aceasta nu mai cere nimic, iar norma derivată nu ar trebui să îi informeze pe cei cărora li se adresează, în ce condiţii trebuie să demonstreze un anumit comportament, ci ar trebui să informeze doar încă o anumită persoană căreia norma i se adresează, că la un anumit moment, într-un anumit loc trebuie să se raporteze la o anumită normă derivată şi să aibă un anumit comportament (B2’). Dacă (B2’) ar admite concluzii care reduc valoarea, atunci acele concluzii ar fi suficiente ca puncte de sprijin în orientarea către un comportament adecvat de respectare a normelor, pentru adresanţi.
	4.4.1. Atât timp cât se folosesc pentru formularea normelor numai formulări de enunţuri de tipul p şi !q, numai o concluzie a unei norme a logicii îndeplineşte condiţia (B2’): opusul în logica normelor al modus ponendo ponens din logica propoziţională. Dacă o normă impune sub o anumită condiţie un anumit comportament şi condiţia este expusă, rezultă din norma condiţionată şi din afirmaţia adevărată pentru care este expusă condiţia, norma necondiţionată pentru care se arată comportamentul. Dacă se admite implicaţia materială a logicii propoziţionale şi în formularea normelor condiţionale, atunci schemei de concluzii din logica propoziţională p • (p  q) ├ q, îi corespunde conform logicii normelor,
	(69) p • (p !q) ├ !q.
	Luând ca model modul de scriere al lui Wright O (q/p): „se dispune îndeplinirea lui q, atunci când este cazul p” în logica deontologică diadică, se poate opta şi pentru formularea !q/p pentru o normă condiţională. Atunci, schema concluziilor arată în felul următor: p • !q/p ├ !q. Dacă nu optăm pentru acest mod de scriere, ci pentru implicaţia materială obişnuită, atunci este suficientă prezenţa lui „!” în consecinţă, pentru a semnala limitarea operaţiunilor logice admise. Dacă şi propoziţiile condiţionale ar putea fi admise în logica normelor, un analog în logica normelor al condiţionării p ├ q  p ar duce la nerespectarea condiţiei (B2’). Din schema concluziilor de limitare a valorii din logica propoziţională, se poate prelua de fapt, numai modus ponendo ponens din logica normelor, întrucât nu limitează în nici un fel expresia necondiţionată !q. Formarea de echivalenţe, precum şi ordinul !q, la fel ca şi condiţia sa p, sunt permise fără limitări.
	4.4.2. În formularea normelor generale se vor cita mijloacele de exprimare ale logicii predicative, astfel, apărând lângă opusul modului ponens în logica normelor şi opusul specificaţiilor universale în logica normelor, în cadrul dispoziţiei.
	Predicatul Ax ar exprima faptul că x se comportă în modul A. Astfel, propoziţia enunţiativă Aa afirmă că a se comportă în modul A, iar propoziţia enunţiativă (x) Ax, afirmă că toţi indivizii din domeniul de valori al variabilei x, se comportă în modul A. În mod corespunzător, norma !Aa dispune comportamentul de tip A, iar norma (x)!Ax dispune ca toţi indivizii din domeniul de valori al lui x, să se comporte în modul A.
	Inclusiv dacă ar sta în puterea lui a să se comporte astfel încât enunţul paralel Aa să fie adevărat, va fi destul de dificil să stea în puterea sa să se preocupe ca (x) Ax să fie adevărat. Însă (x)! Ax nu cere ca fiecare adresant în parte să se preocupe ca toţi indivizii să se comporte în modul A sau ca toţi indivizii să se ocupe ca toată lumea să se comporte aşa. De aceea, din punct de vedere al orientării acţiunilor lui a, nu este direct relevant faptul că şi b, c … n ar trebui să se comporte în modul A. Prin derivarea
	(70) (x)! Ax ├ !Aa,
	nu se pierde nicio informaţie necesară şi atunci, în configuraţia indicaţiei necondiţionate formulate pentru !Ax nu se limitează nimic. Deşi deducţia este reductivă de valoare, poate fi admisă astfel.
	O indicaţie cu privire la a, sau la toate, pentru care se realizează descrierea situaţiei cu (x) Ax, se poate exprima printr-un predicat compus din două elemente !Tx, y: „x să îndeplinească starea y!”, unde descrierea stării y se poate înlocui cu (x) Ax. Indicaţia cu privire la a ar suna în acest caz: !T (a, (x) Ax) iar indicaţia cu privire la toate: (y) !T (y, (x) Ax).
	Specificaţia universală nu ar trebui limitată la variabila aferentă adresanţilor, ci la variabile aferente altor persoane cu care aceştia ar trebui să interacţioneze într-o situaţie dată, în legătură cu lucruri cu care aceştia ar trebui să facă ceva, la un anumit moment şi într-un anume loc, în legătură cu o anumită acţiune dispusă şi care este posibilă.
	4.4.3. Dacă vom considera atât analoga logicii normelor din punct de vedere al modus ponens, precum şi specificaţia universală a unui mod derivat de a conclude, atunci obţinem prin:
	(71) Aa • (x) (Ax  !Bx) ├ !Ba,
	o formalizare a aşa-numitului silogism al practicii de drept în logica normelor. Fapt pentru care, este suficientă o logică a normelor pentru care este de ajuns condiţia (B2`), care ar simboliza conţinutul codului civil, spre exemplu, şi prin folosirea căreia s-ar putea efectua operaţiunile logice necesare. Astfel, apare o altă serie de probleme legată de exprimarea „drept subiectiv”, care permite orice rezolvare fără a încălca condiţia (B2`). Pe de altă parte, sunt organizate într-o manieră acurată.
	5. Introducerea unei astfel de logici a normelor trebuie să se condenseze în logica deontologică, întrucât definiţiile (3) şi (44) de la O (-) iau în considerare derivabilitatea în logica normelor.
	5.1. Să folosim, mai întâi, potenţialele legi ale distribuţiei, (4)–(7). Să folosim definiţia (3) de la O (-) şi să interpretăm xV (-) prin x ├ !(-), astfel, nu numai (5) şi (6), dar şi (4) şi (7) sunt lipsite de valabilitate şi atunci, având în vedere că !(a · b) ├ !a şi !a ├ !(a V b) nu sunt suficiente pentru condiţia (B2`), (33) şi (35) nu mai sunt valabile. Să folosim definiţia (44), şi atunci, tot la fel, este valabil (6) dacă este valabil (34) şi atunci, !a, !b ├ !(a · b) nu încalcă condiţia (B2`).
	5.2. Introducerea predicatelor şi a cuantorilor în logica normelor, aduce şi în logica deontologică mai multe posibilităţi de exprimare. Cu privire la norma !Ba, O(Ba) enunţă cu privire la (x) !Bx propoziţia deontologică O((x)Bx). Concluziei (x) !Bx ├ !Ba din logica normelor, îi corespunde Teorema
	(72) O ((x) Bx)  O (Ba),
	din logica deontologică.
	5.3. Introducerea normelor condiţionale, cum ar fi p  !q şi (x) (Px  !Qx) impune o modificare a definiţiei (3), respectiv (42). În acestea, semnul q ar putea reprezenta semnul pentru radicalul lui !q precum şi semnul pentru enunţul paralel al normei !q, deoarece nu sunt posibile substituiri cu enunţuri descriptive în domeniul (-). Având în vedere că am permis conexiuni complexe oarecare în substituirea lui (-) în O (-), precum şi convertirea acestora conform legilor logicii propoziţionale, nu mai putem deosebi dacă O (~p V q) se referă la o normă !(~p V q) sau la o normă p  !q.
	Cea mai simplă modificare posibilă a lui (3), respectiv (42), are loc nu numai pentru înlocuirea lui (-) în O (-) şi nu mai înlocuieşte un semn corespunzător radicalului unei norme, ci un semn pentru norma în sine. În locul lui (3), avem atunci:
	(73) O (!-)(Ex) (Nx • x V (!-)),
	iar în locul lui (42):
	(74) Oi (!-)ki ├ (!-).
	Nu mai este nevoie să interpretăm încă o dată aceste enunţuri altfel decât (3) respectiv (42). Semnul „!” poate fi folosit exclusiv pentru a elimina, în cazul dat, partea prescriptivă a enunţului de substituit în descriptiv.
	La (74), mai apare o interpretare: „După i (de exemplu, conform codului civil) se dispune să ne comportăm conform dispoziţiei (!-) şi atunci este suficient în cazul în care codificarea lui i implică norma (!-)”. În locul lui (72), avem atunci:
	(75) O ((x) !Bx)  O (!Ba).
	Pentru a permite folosirea şi în logica deontologică a următoarelor teoreme:
	(76) O (p !q) • p  q şi
	(77) O ((x) (Ax  !Bx)) • Aa  O (!Ba), mai trebuie modificată încă o dată definiţia (74), în:
	(78) Oi (!-)ki, lj ├ (!-)
	Ota Weinberger
	NOŢIUNEA DE SANCŢIUNE ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN LOGICA NORMELOR ŞI TEORIA DREPTULUI
	1. Conceptul de sancţiune şi impactul pragmatic asupra normelor sociale
	Diferenţa dintre limbajul prescriptiv şi cel descriptiv reprezintă astăzi un bun comun al semioticii şi al logicii. Încă nu este clar dacă modul de diferenţiere semantic şi – foarte diferit – cel pragmatic, face necesară o anumită diferenţiere în propoziţie pentru domeniul prescriptiv.
	Încă nu am devenit, cred eu, suficient de conştienţi referitor la tipul de reorganizare radicală a viziunii gândirii şi locul pe care îl ocupă operaţiunile logice: până acum, prin gândire logică, înţelegeam cunoştinţele şi numai cunoştinţele care operează cu imagini ale gândirii (în sensul obiectiv, nu cel psihologic), respectiv, transformarea enunţurilor verbale, exprimate prin gândire, numai în scopul cunoştinţelor, astfel că gândirea logică apare ca un mecanism cu mai multe direcţii. Acesta conţine diferite imagini ale gândirii de natură gnostică şi semantică: cognitive şi non-cognitive, în special normative şi structuri ştiinţifice şi teleologice ale gândirii.
	Din punctul de vedere al filosofilor, această nouă viziune în care apare gândirea logică nu este numai acceptabilă, ci şi este subînţeleasă şi exprimă situaţia oamenilor în lume – am putea spune: caracterul nostru ca fiinţă umană. Omul recunoaşte şi gestionează, îşi stabileşte ţeluri, evaluează. Omul este în primul rând o fiinţă practică; recunoaşterea, chiar şi simpla recunoaştere, recunoaşterea obiectivă şi fără aşteptări reprezintă geneza sa şi rolul în înţelegerea din conceptul antropologic al primatelor, cu privire la practică. Din această perspectivă antropologică, rezultă comprehensibil, aproape de la sine înţeles, că
	imaginea gândirii la care se referă acţiunea este inclusă în câmpul de observare lângă cel pur cognitiv;
	operarea logică gnostică-semantică presupune diferenţe şi
	teoria gândirii logice face legătura între cunoştinţe şi imaginile gândirii de natură practică (norme, valori, ţeluri etc.) şi analizează rolul enunţurilor cognitive şi practice în structurile raţionale ale deciziei.
	Dacă şi deosebirea semantică-gnostică între categoriile de enunţuri – în special diferenţa între propoziţii ale limbajului prescriptiv şi ale celui descriptiv – ar fi recunoscută, însă suntem încă departe, am permite ca această concepţie să pătrundă în întreaga învăţare a logicii şi metodologia ştiinţifică. Îmi rezultă, ca şi consecinţă imediată a acestei concepţii, că ar trebui să se dezvolte o învăţare mixtă între structura conceptului şi cea a enunţului, care să conţină elemente prescriptive şi descriptive.
	O teorie a construirii conceptelor şi o definiţie a învăţării diferenţiate în funcţie de gnostic şi semantic reprezintă o necesitate absolută pentru situaţia de astăzi a ştiinţei şi astfel, o clarificare pentru această întrebare logică şi pentru problema încă deschisă cu privire la metodologia conceptelor mixte din punct de vedere semantic, s-ar referi la conceperea unei teorii satisfăcătoare a valorii enunţului pentru conceptele fundamentale din logica normelor, pentru aşa-numitele concepte de drept şi probleme similare ale filosofiei practice.
	Aş vrea să enunţ aici o cerinţă metodologică, ca şi gând de inspiraţie pentru toate acele consideraţii şi de asemenea, ca şi scop al analizelor ştiinţelor sociale şi al domeniului filosofiei practice: ar trebui să se aspire către izolarea clară a elementelor diferite din punct de vedere semantic – fie că sunt propoziţii, părţi de propoziţie, concepte sau atribute ale unui concept. Analiza filosofică, de teorie a structurii şi cea metodologică trebuie să descopere aceste deosebiri cu caracter semantic, nu să le mascheze sau să le scape din vedere, nici atunci când ar deveni posibil să măture anumite probleme de pe un segment din drumurile lumii.
	Conceptul de sancţiune este evident un concept, în constituţia căruia sunt cuprinse elemente descriptive şi normative. Punctul meu de vedere şi consideraţiile mele cu privire la sancţiune pot fi înţelese numai dacă obiectivul analitic este perceput ca fiind principala mea preocupare.
	Având în vedere că intenţionez să consider rolul sancţiunii din două perspective, cea a logicii normelor şi cea a teoriei juridice, va fi necesar ca, pe lângă câteva observaţii generale cu privire la conceptul de sancţiune şi funcţia acesteia în pragmatica normelor, să enunţăm diferitele situaţii problematice în logica normelor, pentru a explica de ce teoriile cu privire la sancţiune, din logica normelor, au cu totul alt înţeles decât cel din teoria de drept a sancţiunii.
	Termenul „sancţiune” este de cele mai multe ori înţeles ca şi „consecinţă negativă” sau „urmare normativă a nerespectării unei obligaţii”. Mai sunt însă şi alte moduri de întrebuinţare a sensului acestui cuvânt. Kelsen, spre exemplu, dezvoltă un alt concept de sancţiune, care, pe lângă urmarea normativă, presupune şi o recompensă. Nu vom urmări acest mod de folosire a limbajului, pe care nici măcar Kelsen însuşi nu îl urmează. Se poate observa o lipsă de claritate din punct de vedere conceptual, în multe părţi ale teoriilor care lucrează cu acest concept de sancţiune, în definirea gnoseologico-semantică a atributelor conceptului, spre exemplu, în întrebarea dacă sancţiunea este ceva ce intervine în urma nerespectării unei obligaţii, sau ceva ce ar trebui să intervină datorită nerespectării unei obligaţii.
	Consideraţiile cu privire la sancţiune au ca premisă contextul pragmatic în care apar normele. Norma are funcţia pragmatică primară de ghidare şi reglementare a comportamentului. În secundar, aceasta are rolul unui sistem de măsurare a valorilor stabilit în cadrul sistemului de norme.2
	Normele apar ca principii şi directive ale eticii personale, aşa-numitele norme autonome, sau ca sisteme de norme sociale, spre exemplu, ca norme ale uzanţei, ale statului de drept, norme religioase, de drepturile omului etc. Inclusiv aşa-numitele norme autonome sunt de caracter social, atât din punct de vedere a modului în care s-au format, cât şi a orientării conţinutului lor.
	În sine, normele au cu siguranţă un rol de motivare, reprezintă reglementatori de comportament, şi de aceea au – chiar dacă nu este simplu de definit – o funcţie în procesul complex de determinare a comportamentului uman. Acolo unde normele sociale se întâlnesc cu observaţiile noastre, apare întrebarea de ce să respectăm fiecare dintre aceste norme. Unii autori consideră că numai reacţia societăţii cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea – am putea spune: vinovăţia, recompensa şi pedeapsa – reprezintă motivarea cu privire la norme. Eu cred că aceşti motivatori nu sunt singurii care ne condiţionează comportamentul. Imitaţia, obişnuinţa, necesitatea şi dorinţa comună a oamenilor de a „juca împreună”, sunt mai motivante decât vinovăţia. De multe ori, normele sunt eficiente şi fără sancţionare.
	Motivatorii secundari – pedeapsa, executarea acesteia, şi recompensa – există desigur, ca puteri ale societăţii şi îşi au propria funcţie socială. Este o stare de fapt că fiecare societate se comportă conform unor norme de drept sau norme adverse, iar reacţia negativă la nerespectarea normelor este de multe ori o consecinţă pe care subiectul obligat ar vrea să o omită, în timp ce pentru respectarea obligaţiei s-ar dori obţinerea urmărilor în avans.
	Putem deosebi două tipuri de bază de reacţii la respectarea sau nerespectarea normelor:
	Respectarea urmărilor drepturilor sau privării de drepturi în mod organizat, conform definiţiei stabilite în prealabil prin normativă şi
	Respectarea urmărilor drepturilor sau privării de drepturi care nu sunt prevăzute sau stabilite în mod formal.
	Din punct de vedere sociologic, ambele sunt importante: viaţa socială şi activitatea sistemelor de norme în cadrul societăţii, pot fi înţelese dacă ambele tipuri de urmări ale comportamentului uman, sunt evidente.
	Hans Lenk
	DESPRE TRANSPUNEREA ÎN SIMBOLURI LOGICE A ENUNŢURILOR NORMATIVE CONDIŢIONALE
	Introducere
	În codul de drept şi codul moral, majoritatea propoziţiilor normative sunt condiţionale şi, de aceea, numai în anumite condiţii se poate efectua o acţiune indicată conform prevederilor normative.
	Cam aşa sună articolul 965 din Codul civil: „Cel care găseşte un obiect pierdut pe care îl ia asupra sa, are obligaţia de a anunţa imediat pe cel care a pierdut acel obiect, proprietarul sau responsabilul competent”. Această normă valabilă pentru toate persoanele de drept, presupune instrucţiuni de aplicare numai în cazul în care cineva găseşte un obiect pierdut şi îl ia asupra sa. Numai prin îndeplinirea condiţiei este aplicabilă dispoziţia.
	Dispoziţiile normative, care presupun o formă condiţionată, se numesc enunţuri normative condiţionale. Acestea ar fi aici de înţeles într-un mod descriptiv, şi de aceea: un enunţ normativ reprezintă o afirmaţie care spune că o anumită normă este valabilă, fapt pentru care, anumite acţiuni sau omiteri, respectiv cazul în care se impune realizarea unor situaţii, sunt permise sau interzise. Problema prescriptivă a logicii normelor (logica imperativă) în raport cu logica deontologică descriptivă poate să nu fie inclusă aici (a se compara, în acest sens, lucrarea lui Keuth, p. 64 şi următoarele).
	Prin prezentarea descriptivă a logicii deontologice sunt acceptate, în orice caz, enunţuri normative în modul obişnuit prin particule de conexiune care fac legătura între acestea şi a căror combinaţie duce la enunţuri normative complexe. În plus, problema prezentării în mod corespunzător a propoziţiilor normative condiţionale, care este valabilă şi pentru logica prescriptivă a normelor – împreună cu aspectul care complică lucrurile, şi anume, întrebarea cu privire la sens, definiţie şi semantică a logicii particulelor de conexiune, se rezolvă pentru acest caz sau trebuie considerată rezolvată. După von Wright şi Kutschera ar fi tot o prezentare descriptivă a propoziţiilor normative. Un enunţ normativ afirmă de asemenea, faptul că o normă este valabilă. Poate fi adevărat sau fals. Astfel, este posibil să se folosească particulele logice de conexiune obişnuite.
	Întrebarea cum se configurează normele logice condiţionale există încă de la începutul acestei discipline. Toate încercările de a configura formal enunţurile normative condiţionale cu ajutorul particulelor logice de legătură obişnuite se suprapun, întrucât considerarea posibilităţilor implică apariţia unor paradoxuri insurmontabile. Von Wright se referea la originea unor astfel de paradoxuri considerând că trebuie lăsate de-o parte, acestea construind logica deontologică nu ca operator logic, ci ca logică diadică (din două părţi) a operatorilor deontologici. Operatorii deontologici, în logica deontologică diadică sunt exprimaţi în logica deontologică diadică prin formula care simbolizează operatorii de dispoziţie O (-/-); O dispoziţie O (p/q), spune: p se dispune sub condiţia că q este dat. Calculele deontologice monadice sunt astfel cazuri speciale ale condiţiilor tautologice: q = t (t: Tautologie).
	Este însă, sub semnul întrebării dacă bazele necesităţii conform lui Wright, introduc o logică deontologică diadică într-adevăr. Acest lucru trebuie cercetat îndeaproape în continuare; în acest sens, trebuie văzute şi analizate şi completate lucrările lui Kutschera şi Hintikka.
	Enunţuri normative deontologice condiţionale
	2.1. Von Wright vorbeşte despre formularea unui enunţ de dispoziţie condiţionat ca şi dispoziţie a unei implicaţii materiale între enunţuri de acţiune. Un enunţ normativ care este configurat printr-o >implicaţie deontologică< ar fi definit ca enunţ normativ condiţionat. Enunţul normativ deontologic condiţional este configurat prin formula O (p q). Von Wright consideră această formulare a unui enunţ normativ ca o regulă de acţionare care spune că „ar trebui să acţionăm într-un anumit fel dacă este vorba despre cazul în care q dacă este cazul să p”. În acelaşi fel, formalizarea logică, precum şi această formulare, spun că nu neapărat trebuie să se facă q dacă este cazul să p. Dispoziţia are legătură cu atât mai mult cu implicaţia materială între ambele enunţuri şi cu faptul că există o legătură logică între două enunţuri de acţiune, nu neapărat cu enunţurile de acţiune elementare sau cu acţiunea în sine. Norma impune că ar trebui văzut („see to it”) faptul că implicaţia materială ’p ’q este adevărată sau poate fi făcută adevărată. Acest enunţ normativ nu spune nici că dispoziţia constă în aceea că q trebuie făcut, dacă p este adevărat. De asemenea, O (q) care dispune, tot ca o dispoziţie necondiţionată, să se facă q sau ca aceasta să fie făcută adevărată, nu este derivată dintr-o regulă deontologică valabilă sau pe baza axiomei unui calcul logic deontologic din enunţul normativ condiţionat în această formulare. Tot în această formulare, din enunţul O (p q) şi din enunţul p, nu există nicio sciziune care să ducă la concluzia că O (q) este posibil. În practica referitoare la concluziile propoziţiilor normative care arată dispoziţia sau interdicţia, acest dezavantaj vorbeşte despre aşa-numita formulare a propoziţiilor normative condiţionale.
	2.2. Von Wright ajunge şi prin această formalizare a propoziţiilor normative condiţionale la paradoxuri care fuseseră descoperite de Prior în 1954 (paradoxurile obligaţiei derivate). Se bazează pe calculul minimal al logicii deontologice şi enunţurile demonstrabile în acest sens:
	O (¬p)  O (p  q) şi
	O (q)  O (pq).
	2.2.1. Ceea ce vrea să spună von Wright, ceea ce sugerează şi formula, este „că o acţiune interzisă obligă pe cineva la absolut fiecare acţiune”. Şi din punctul de vedere al lui Kutschera, această formulă se interpretează: „Dacă se dispune omiterea lui A, acţiunea A obligă la fiecare acţiune oarecare. Dacă este interzis şi să minţim, şi cineva minte, atunci avem şi obligaţiile condiţionale care se aplică pentru acţiunea de a fura, a face evaziune fiscală şi aşa mai departe.” La Kutschera, întâlnim şi o derivare a acestei formule: astfel, este valabilă următoarea metateorie: Dacă enunţul B este o consecinţă logică a lui A, atunci este adevărat că: O (A)  O (B), astfel, ¬ A implică logic ¬ A V B, iar ¬ A V B este echivalentul logic al lui A  B, şi rezultă clar:
	O (¬A)  O (A  B).
	În timp ce Kutschera obiectează faptului că insinuarea directă a unei posibilităţi de scindare a condiţionalelor ar duce la paradoxurile condiţiilor deja menţionate şi, deci, nu se acceptă, von Wright, în completările verbale aduse interpretărilor, consideră scindarea ca fiind implicită; atunci, expresia O (AB) nu obligă în nici un fel la acţiuni oarecare ca cele descrise la enunţul B, ci la realizarea implicaţiei materiale a ambelor enunţuri ce descriu acţiuni, sub obligaţie. Dacă acestea sunt cuprinse în formula anterioară ce descrie interdicţia cu privire la acţiunile ce aparţin de A, se pierde sensul şi, de aceea, A nu poate deveni adevărat. Implicaţia A  B este deja adevărată plecând de la această bază, având în vedere că orice implicaţie materială cu element precedent fals, este adevărată. Ordinul este încălcat, şi atunci, deşi O (¬A) A se poate adeveri (având în vedere că îndeplineşte acţiunea din enunţul A), ar trebui şi în acest caz, deci în O (¬A) să se atribuie lui A valoarea de adevăr, >adevărat<; şi ar rămâne de interpretat ce ar trebui să însemne ordonarea unui enunţ ce presupune o acţiune falsă. Dacă se ordonă „fals” şi se atribuie valoarea de adevăr >fals<, atunci nu mai există nicio obligaţie referitoare la B, şi atunci formula per ansamblu este, în mod banal, adevărată. Dacă se înţelege astfel şi elementul anterior al formulei generale în aşa fel încât interdicţia cu privire la acţiunile existente care aparţin de A să se menţină, şi dacă acestea sunt efectuate, atunci apare la îndemână o schimbare a supoziţiei: interdicţia se referă la acţiuni de un anumit tip, în timp ce în propoziţia secundară se spune că o acţiune de acest tip este efectuată sau se va efectua. Într-o lume deontologică perfectă, conform a ceea ce ne oferă interpretarea sistemelor deontologice (o lume în care toate ordinele se consideră ca fiind realizate), A nu se poate realiza, fără ca B să fie considerat adevărat; atunci A, tot astfel, nu poate fi considerat adevărat, deoarece în lumea deontologică perfectă, toate situaţiile se potrivesc atunci când se pretind ordine necondiţionale. În acest caz, s-ar realiza şi non-A; aceasta încheie adeverirea lui A. În derivarea acestei formule deontologice, ca şi printr-o astfel de reducere la o lume perfectă din punct de vedere deontologic, se poate vedea, că prin acest paradox al enunţurilor normative condiţionale, în cele din urmă, se ajunge tot la cazuri simple pentru elementele logice de joncţiune obişnuite, „paradoxul implicaţiei”: ¬p  (pq) este echivalentul logic al: ¬p ^ p  q. Dintr-o antinomie rezultă în mod banal, fiecare enunţ aleator. Acest lucru este valabil a fortiori, în construcţia descriptivă a logicii deontologice. Îndeplinirea formulelor deontologice discutate aici ar însemna, în cazul lumii ordonate perfect din punct de vedere deontologic, că acestea sunt contradictorii. Acest lucru însă, conform prezumţiei, este închis pentru cazul sistemelor de norme logice şi deontologice libere de contradicţii. Hintikka este astfel de părere că acest paradox al enunţului normativ condiţional este pur şi simplu un caz special al paradoxului implicaţiei şi nu are o însemnătate deosebită pentru logica deontologică şi că doar şi-ar pierde esenţa în însemnătatea semantică în cadrul modelului lumii perfecte din punct de vedere deontologic. În cel mai rău caz, ar exista un „sentiment de rămăşiţă a bizareriei”, datorită aceloraşi motive ca şi în cazul paradoxului implicaţiei materiale.
	2.2.2. A doua formulă a unui „paradox of derived obligation”, O (A)  O (B A) se interpretează conform lui von Wright, în felul următor: „fiecare acţiune obligă pe cineva să facă ceea ce în mod natural ar trebui oricum să facă”. Aici dispare nuanţa paradoxală şi mai uşor, dacă ne gândim că implicaţia materială ce conduce formula generală face numai o singură afirmaţie referitoare la relaţia cu valoarea de adevăr a părţilor formulei. O obligaţie care descrie pentru fiecare caz, descrie în mod natural, şi pentru fiecare caz în parte – aproape la fel, ce condiţie este evidenţiată pentru fiecare caz. În plus, explică von Wright, după părerea sa, şi aici avem o separare. Ideea conform căreia acţiunea q s-ar reduce numai la anumite tipuri de acţiuni care, de asemenea, nu sunt neapărat de dispoziţie, este descrisă chiar de von Wright ca fiind o simplă „manevră verbală”. Formula acestui al doilea paradox al enunţului normativ condiţional, are la bază, regula atenuării jonctorilor logici: „p implică logic: dacă q, atunci p”. În logica simplă a joncţiunilor, această atenuare pare să aibă ceva paradoxal. Această nuanţă de paradox ne conduce în acelaşi timp la aşa-zisul paradox deontologic.
	La prima vedere, paradoxurile nu se întrevăd deloc. Presupusa apariţie a acestora se bazează, probabil, pe insinuările neavenite date de posibilităţile de separare existente, probabil în lumina paradoxalului, care îşi au originea în exigenţa de precizie a logicii jonctorilor. Cu siguranţă, nu toate enunţurile condiţionale care exprimă norme pot fi formalizate în acest mod, având în vedere că astfel nu ar mai fi posibilă nicio separare, dar aceste limitări ale logicii normelor lucrează pe mai multe direcţii de separare, folosind regula limitării modus ponens. Astfel, ar fi posibil ca unele dintre obligaţiile condiţionale, la care ordinul nu se bazează pe o singură acţiune ci pe relaţia dacă-atunci, între enunţurile cu referire la acţiuni, să se configureze astfel. Va trebui să revenim la cercetarea lui Hintikka în această direcţie (p. 121 şi următoarele).
	3. Propoziţii normative condiţionate material
	3.1. O a doua posibilitate este aceea de a formaliza enunţuri normative condiţionale, din punct de vedere logic, cu jonctorii obişnuiţi, elementele de legătură, şi anume, se consideră enunţurile normative condiţionale, ca fiind implicaţii materiale între enunţurile ce descriu o stare de fapt şi enunţurile normative necondiţionale: A  O (B). Aşa cum arată von Wright, nu se formează aici acel paradox care spune că o acţiune interzisă cuiva obligă la fiecare dintre celelalte acţiuni oarecare. O (¬p)  (pO(q)) nu este un enunţ valabil din punct de vedere deontologic. Pe de altă parte, von Wright este de părere că cel de-al doilea paradox – fiecare acţiune obligă la ceva ce ar fi trebuit făcut oricum necondiţionat – ar apărea şi în acest caz. Acum îşi face loc, cu siguranţă, formula O (q)  (pO(q)) în mod banal, prin adăugarea tautologiei logicii joncţiunii a  (ba), şi nu reprezintă decât un grad al acestei operaţiuni de atenuare a elementelor logice de joncţiune. Nu pare un paradox aici – în orice caz, din nou, un ciudat gust cunoscut de caracteristic. Aparent, nu există nicio dificultate, având în vedere că „ceea ce trebuie făcut neapărat, … se va face şi sub orice altă condiţie” (v. Kutschera).
	3.2. Von Wright presupune încă un paradox în orice caz, cu gradul de amplasare al tautologiei jonctorilor logici, atribuit enunţului câştigător ¬ p  (pO (q)). Însemnătatea acestei formule ar fi: „când o stare oarecare nu există, am fi obligaţi la fiecare acţiune oarecare, care ni s-ar trasa.” Nu este vorba aici despre logica formalizării unui enunţ condiţional ireal. Von Wright vrea să spună cu siguranţă, că şi într-o situaţie ipotetică, ce nu ar putea fi niciodată adevărată, ar trebui să distingem între ceea ce se dispune şi ceea ce nu se dispune. Asta s-ar putea exprima, aşa cum arăta Kutschera printr-un enunţ normativ cuantificat – aproximativ, în felul următor:
	^x (Px ^ Fx  O (Qx)) ^ ¬ Pa,
	unde >Fa< ar fi valabil sub condiţie. Argumentul lui von Wright nu este împotriva formalizării enunţurilor normative condiţionale, prin formula: A  O (B).
	În plus însă, formula ¬ p  (p  O (q)) tocmai ca grad de amplasare a unei tautologii a jonctorilor logici nu poate fi paradoxală în nici un caz, având în vedere că ea singură reprezintă echivalentul logic al reformulării tautologiei: „Ex falso quodlibet”; aceasta este deci, logic echivalentă cu formula ¬ p ^ p  O (q). Şi această tautologie a logicii jonctorilor are, în sensul cunoscut, acea nuanţă de paradox, dar nu avem de-a face cu un paradox aici.
	3.3. Von Kutschera discută, de asemenea, întrebarea cum se pot nega dispoziţiile condiţionale. După logica jonctorilor, propoziţia A  O (B) s-ar nega prin A ^ ¬ O (B), şi atunci, ¬ (A O (B)) este formula logic echivalentă a acesteia. Şi aici este vorba despre preluarea unei anumite modificări a limbajului uzual din logica jonctorilor, în logica deontologică. Implicaţia materială A  O (B) descrie exact faptul că A nu este adevărat sau O (B) este adevărat. Negaţia constă, după regula jonctorilor logici, în afirmarea faptului că A este adevărat sau O (B) este fals: „Se aplică A şi în acelaşi timp, B nu este dispus” (v. Kutschera). Ceea ce vrea să spună Kutschera, este că, în mod normal, negarea unui ordon condiţionat nu se înţelege în acest fel, ci sub forma negării ordinului condiţionat A  O (B), şi anume: „Numai când A este valabil (şi mai ales dacă A nu este valabil), B nu este dispus.” Însă, acest lucru s-ar exprima logic prin A V ¬ A  ¬ O (B), şi deci, numai prin ¬ O (B). B nu este dispus, în orice caz. În unele cazuri, se preferă negarea în acest fel a unei dispoziţii condiţionale. Şi atunci, dacă urmăm ideile lui Kutschera, trebuie să fim atenţi dacă sensul negaţiei în acest caz, este dat corect de ¬ O (B). În orice caz, prin ambele posibilităţi de exprimare suntem în câştig, şi poate adoptăm şi o a treia (la care Kutschera se referă ca fiind „o pantă dreaptă”): „Dacă A, atunci B nu este dispus”: A  ¬ O (B), care este o posibilitate mai exactă pentru diferenţierea din punct de vedere logic.
	În cazul în care un enunţ condiţionat ce exprimă o normă defineşte numai valabilitatea unui precept pentru acele cazuri în care condiţia este îndeplinită, se poate considera că negarea unui enunţ normativ condiţional defineşte în orice caz existenţa condiţiei (şi chiar în plus, nu afirmă nimic cu privire la acel precept sau la acea normă). Această formă de negare a unui enunţ normativ condiţional se poate numi adecvată din punct de vedere al folosirii limbajului. Precizările logice sunt comunicate întotdeauna prin nuanţe cunoscute în limbajul folosit. De aici, decurge faptul că este vorba tocmai despre o precizare. Atunci când precizările logice sunt adecvate din punct de vedere al limbajului, se aplică acest caz. Astfel, acesta este un avantaj al precizărilor în logica normelor, asigurând o mai mare acurateţe. Ceea ce se poate înţelege prin „negare” ca şi circumstanţă, se poate exprima logic în mai multe moduri: modul general de exprimare este astfel, nu numai precizat, dar şi diferenţiat.
	3.4. Argumentele lui von Wright împotriva posibilităţii de formalizare a enunţurilor normative condiţionale cu jonctorii logici obişnuiţi nu ajung până la observaţiile descrise mai sus, referitoare la necesitatea creării unei logici deontologice diadice pentru dispoziţiile condiţionale. Ar fi de preferat să existe o altă bază pentru construirea unei logici diadice. Având în vedere, totuşi, că pentru enunţurile normative condiţionale ar trebui dată o regulă a separării şi o limitare normativă, aşa ar trebui şi pentru operatorii deontologici diadici ai dispoziţiei, să se dea o regulă de separare: Din A şi O (B/A) ar trebui să rezulte O (B) – sau O (B/T), unde T descrie o tautologie – pentru toate cazurile în care A este adevărat. Ar trebui, de asemenea, ca şi în cazul importării din punct de vedere al logicii jonctorilor, să fie valabil: O (B/A)  (AO(B)). Aşa cum arată mai departe Kutschera, ar trebui atunci, ca enunţul O (B/A) să aibă şi alte caracteristici formale împreună cu implicaţia A  O (B): în linii mari, OA  O (A/B) şi (AB) ^ O (C/B)  O (C/A) şi aşa mai departe. De aceea, după Kutschera, este cel mai simplu să înţelegem O (A/B) ca A  O (B). Modul diadic de scriere are şi dezavantajul că nu se poate face diferenţa între cele două afirmaţii: „Nu este cazul să se ordone prin A, efectuarea lui B”, şi deci: ¬ (A  O (B)), şi „Este cazul să nu se ordone prin A, efectuarea lui B”, adică: A  O (B); şi atunci, ¬ O (B/A) afirmă întotdeauna numai ceea ce exprimă prima propoziţie (v. Kutschera6). Dacă a doua afirmaţie se interpretează ca A  ¬ O (B/T), unde T este o tautologie, şi astfel, s-ar considera din nou, mai puţin implicită expresia unui enunţ normativ condiţional, decât o implicaţie între afirmarea unei stări de fapt şi un enunţ normativ monadic.
	Conform exemplului lui von Wright, interpretarea dată este că paradoxul obişnuit al propoziţiei normative condiţionale se bazează pe interpretarea defectuoasă şi în majoritatea cazurilor reprezintă simple grade de introducere sau urmări logice ale aşa-numitelor paradoxuri ale implicaţiei materiale, deci ambele formulări pot fi folosite pentru propoziţiile normative condiţionale.
	În ceea ce îl priveşte pe Hintikka7, există o diferenţă importantă care duce la interpretări diferite ale acestor formalizări diverse ale propoziţiilor normative condiţionale.
	4. Obligaţii prima-facie şi propoziţii normative condiţionale, obligaţii actuale şi propoziţii normative condiţionate material
	4.1. Hintikka face clar deosebirea între propoziţiile condiţionale de forma p  q şi O (pq). Propoziţiile din prima formă sunt numite de către acesta, în mod greşit, „implicaţii logice”: q este implicat logic de către p. p nu s-ar putea adeveri, fără ca (?) în acelaşi timp („ipso facto”) q să se adeverească. După Hintikka, afirmaţia înseamnă, de asemenea, că p şi non-q nu pot fi îndeplinite în acelaşi timp. Hintikka a confundat implicaţia faptică sau materială cu implicaţia logică. p  q înseamnă doar că q este adevărat, dacă p este adevărat sau altfel spus, că non-p sau q este adevărat, dacă pur şi simplu se afirmă că p ^ ¬ q faptic, nu este adevărat. În primul rând, dacă nu se pretinde imposibilitatea logică de îndeplinire, adică, dacă p ^ ¬ q nu ar implica o antinomie, p  q ar trasa o tautologie, un adevăr logic. Acest lucru ar însemna în primul rând că p implică logic q. Spre deosebire de Hintikka, în loc de implicaţia logică ar trebui să ne raportăm la aşa-numita implicaţie faptică sau materială (condiţionarea materială). Numai aceasta poate sta la baza diferenţei în consecinţă. Conceptul introdus, acela de propoziţie normativă condiţionată material se poate distinge în mod adecvat cu ajutorul implicaţiei faptice. După Hintikka, ne raportăm în discuţia despre norme şi îndeplinirea acestora foarte des şi la relaţia de implicare între propoziţiile normative p şi q, pentru care îndeplinirea condiţiei p are ca urmare şi veridicitatea lui q, sub condiţia suplimentară ca nicio normă ulterioară să nu fie încălcată sau, cu alte cuvinte, ca toate normele să fie îndeplinite. Ne interesează de asemenea, consecinţele propoziţiilor într-o lume perfect deontologică (perfectly deontic world), şi anume, într-o lume, în care toate normele care stau la baza sistemului de norme considerat fără antinomii sunt îndeplinite. Într-o lume perfect deontică (mai bine zis, deontologică), faţă de un anumit limbaj deontologic şi faţă de un anumit sistem de norme, fiecare propoziţie ce trasează o dispoziţie este adevărată în sistemul de norme la baza căruia stă. Ideea lumii deontologice perfecte mai oferă o posibilitate, o semantică a adevărului pentru introducerea propoziţiilor evaluate deontologic, cum ar fi cele care exprimă dispoziţii. Dacă într-o lume perfect deontologică p ^ ¬ q este un enunţ fals, în aceeaşi lume, p  q este adevărat; acest lucru înseamnă, însă, că referitor la sistemul de ieşire a normelor, cu propoziţii evaluate din punct de vedere deontologic, q este o consecinţă deontologică a lui p: p implică deontologic q – sau formal: O (pq). Această „implicaţie deontologică” se va folosi în cele ce urmează în introducerea enunţurilor normative deontologice condiţionale.
	4.2. În legătură cu munca eticienilor, D. Ross8 preia de la Hintikka9 următoarea formulare logică a diferenţei între „prima facie duties (obligations)” şi „actual (absolute or overall) duties or obligations”. Se consideră o măsură a principiilor normative (eventual coroborarea funcţională a veridicităţii ordinului şi/sau enunţurile care exprimă stări de fapt sau dispoziţii ale conectorilor cu funcţie de adevăr pentru propoziţiile descriptive), care sunt conjugate în propoziţia N. Dacă N conţine o propoziţie normativă, atunci se dezvoltă liber problema propoziţiilor normative la un nivel superior (comparaţie cu p. 133 şi următoarele). Să considerăm că D este o conjuncţie corespunzătoare propoziţiilor descriptive, concepute ca >premise faptice< (după Hintikka, pot foarte bine să fie propoziţii adevărate şi în lumea reală).
	O propoziţie Q este definită, după Hintikka, ca obligaţie prima-facie, în raport cu sistemul de norme reprezentat de N, dacă N şi D împreună implică logic Q, deci dacă O (N ^ D  Q) ar fi valabilă. Pentru o lume perfectă din punct de vedere deontologic, această obligaţie ar însemna că Q se consideră automat realizat, dacă se realizează N ^ D. Un enunţ normativ ilustrat printr-o anumită implicaţie deontologică, se va numi enunţ normativ deontologic condiţional.
	În mod corespunzător, după definiţia lui Hintikka, Q este o „obligaţie efectivă” (actual obligation) dacă N şi D implică material dispunerea lui Q: N ^ D  O (Q). Hintikka vorbeşte din nou aici în mod eronat, despre „o consecinţă logică”). Astfel de propoziţii descriu o legătură între lumea reală şi lumea deontologică perfectă: dacă N ^ D se adeveresc (în lumea reală), atunci în lumea corespunzătoare deontologic perfectă ar trebui să avem „Q indus”. Enunţuri normative complexe condiţionale, de această formă, ar trebui să se numească enunţuri normative condiţionale material. Pentru cazul în care tocmai N nu ar avea un conţinut normativ, am putea vorbi despre enunţuri normative faptice condiţionale.
	4.3. Hintikka este de părere că aceste diferenţe formalizate, ating exact diferenţa dintre obligaţiile prima-facie şi obligaţiile efective în sensul lui Ross. El ilustrează acest lucru, într-un exemplu al unei promisiuni, care ar trebui respectată, dar în situaţia nerespectării, nu se poate prevedea o obligaţie mai mare. Acest lucru presupune ca dispoziţia condiţionată să conţină anumite promisiuni date. Promisiunea de a se întâlni cu cineva în ziua următoare la cafea, există în continuare, dar o promisiune mai urgentă – îmbolnăvirea unui membru al familiei – o poate face ineficientă („overruled”). Să notăm promisiunea cu simbolul V, să notăm cu litera K adeverirea promisiunii de a bea o cafea cu cineva în ziua următoare, şi astfel se trasează obligaţia pe baza promisiunii ca propoziţie normativă condiţională: O (V  K). De aici, nu trebuie să se excludă dispoziţia necondiţionată printr-o metodă pur logică, ci să se păstreze promisiunea de a merge la cafea: O (K) nu decurge logic din enunţul normativ deontologic condiţionat dat. Într-o lume perfectă din punct de vedere deontologic, existenţa promisiunii ar implica liber şi angajamentul. În acest sens, promisiunea este legată de autor. Totuşi, poate fi considerată pur şi simplu o obligaţie; poate conţine ceva ce nu s-ar putea întâmpla într-o lume perfectă din punct de vedere deontologic. Obligaţiile prima-facie, indică după Hintikka0 exact „ce se poate întâmpla într-o lume perfectă din punct de vedere deontologic”. Lumea perfectă din punct de vedere deontologic, permite în acelaşi timp condiţiile posibilităţii de îndeplinire şi conflictele morale curăţate din modelul ideal de îndeplinire a normelor.
	Din punctul de vedere al lui Hintikka, în enunţul normativ deontologic complex condiţionat, de mai sus, nu ne putem rezuma la ordonarea consecinţelor, întrucât, pentru implicaţiile deontologice nu există nicio regulă de separare; cu toate acestea, este posibil, într-un mod contrapus modului deontologic, să ne rezumăm la o obligaţie efectivă, şi să nu restrângem aceste obligaţii care ar deveni ineficiente în faţa altora mai urgente: din p şi O (pq), precum şi ¬ O (q) este posibil să ne rezumăm la ¬ O (p), şi astfel, o promisiune dată, care din punct de vedere deontologic nu implică ceva nedispus, este în sine, nedispusă. O (pq) implică logic O (p)O (q) şi împreună cu ¬ O(q) după regula contrapoziţiei, şi ¬ O (p). În acelaşi fel, este în sine interzisă o obligaţie asumată, întrucât într-o normă condiţionată deontologic apare ca formulă iniţială, acea formulă care, ca şi formula ulterioară, conţine ceva interzis. Dacă vom considera p şi O (¬ q), precum şi O (pq), este valabil şi echivalentul: O (¬ p V q) ^ O (¬ q). Aceasta se face după distributivitatea operatorilor de dispoziţie, în funcţie de conjuncţie şi una dintre regulile lui Morgan şi în cele din urmă, după posibilitatea de a lăsa de-o parte membrii ai adăugării, echivalent ca formă, cu:
	O ((¬ p V q) ^ ¬ q) ^ ¬ q) O (¬ p ^ ¬ q V q ^ ¬ q) O (¬ p ^ ¬ q) O (¬ p) ^ O (¬ q),
	de unde decurge evident O (¬ p).
	Este posibil, inclusiv pentru enunţurile normative deontologice condiţionale, să admitem concluzii ferme în contrapoziţie, care pot fi separate (dar numai dacă sunt şi definite, în aşa fel încât să nu fie nicio posibilitate de separare definită). Critica, este posibil ca aici să nu se lege de o consecinţă, întrucât regula separării pentru enunţurile normative condiţionale nu poate avea o bază aici, rămâne să se rezume la alegerea cuvintelor. Această critică are şi un „caracter verbal”. Weinberger1 obiectează corect faţă de faptul că O (pq) nu este o formulă generală a enunţului imperativ. Acest lucru nu este definit şi de către Hintikka, acesta susţinând că formula este legată numai de ordonarea fermă a condiţiei. Weinberger se plânge că formula nu are nicio schemă directă de concluzii pentru enunţurile normative condiţionale, ci răspunde în primul rând la întrebarea „cum poate fi păstrată o lume corectă, plecând de la baza anumitor normative”1, pentru a avea un sistem liber de variante, liber de contradicţii şi realizabil. Weinberger îl învinuieşte pe Hintikka pentru că acesta din urmă nu face diferenţa între implicaţia materială, pe de-o parte, şi implicaţia logică, respectiv formulele logice de adevăr, pe de altă parte (vezi p. 121). Dar se pare că acesta nu observă că ne putem elibera de aceste neajunsuri şi putem folosi enunţuri de structura O (pq) ca premise normative pentru concluzii logice ferme, într-un mod mai complicat (concluziile în contrapoziţie).
	Pentru o separare directă a propoziţiilor care exprimă obligaţii actuale, este desigur nevoie, de enunţurile normative condiţionate material, care în sensul de mai sus pot fi descrise ca implicaţii materiale, în care se află elementul succesiv al enunţului normativ necondiţionat care se desprinde. Dacă elementul precedent al acestor implicaţii materiale în sine nu presupune existenţa unei norme, avem un enunţ normativ condiţionat faptic, şi deci, o implicaţie materială între un enunţ ce descrie o stare de fapt şi un enunţ normativ necondiţionat. Acesta este fără dubiu, prototipul unui enunţ imperativ condiţionat, aşa cum ar arăta în cazul unei concluzii de logică a normelor.
	4.4. În ceea ce priveşte problematica semanticii modale a lumii deontologice perfecte, nu ne putem apropia prea mult. Problematica neîndeplinirii este importantă şi pentru analiza propoziţiilor normative condiţionale, având în vedere că întrebarea este cum se poate introduce o valoare de adevăr, prin neîndeplinire sau prin nerealizarea lui p datorită principiilor în enunţul deontologic clasificat O (pq). La enunţurile normative condiţionate material, neîndeplinirea sau nerealizarea elementului iniţial nu reprezintă nicio problemă: implicaţia materială cu un element iniţial fals este, în mod banal, adevărată. Acest lucru ţine de logica deontologică şi ridică o problemă deose- bită.
	Cu siguranţă, Weinberger şi Putill aveau dreptate2 când criticau folosirea modelului lumii deontologice perfecte. Acest model nu construieşte nimic din punct de vedere al concluziilor logicii normelor (inclusiv concluzii referitoare la ordine conflictuale sau neîndeplinite), ci poate da o idee de ajutor la folosirea valorii de adevăr pentru enunţurile deontologice clasificate. În critica sa cu privire la modelul lui Hintikka, al lumii deontologice perfecte, în interpretarea propoziţiilor normative condiţionale, se pare că Puntill3 nu a acordat suficientă atenţie acestui aspect, întrucât foloseşte o singură construcţie tipică ideală de ajutor în cadrul unei lumi perfect deontologice. Analiza lumii perfecte din punct de vedere deontologic, are un istoric în timp şi acesta trebuie comparat cu cel al lumii reale. Această ordonare a unui istoric, se bazează pe premisa lui Hintikka, conform căreia toate obligaţiile din lumea reală se regăsesc în oglindă în lumea perfectă din punct de vedere deontologic şi, astfel, nicio obligaţie nu poate fi încălcată. Acest lucru este fals, având în vedere că multe obligaţii rezultă din starea de fapt şi din aşteptări, iar persoane din lumea reală nu îşi îndeplinesc toate obligaţiile. Obligaţiile rezultate în urma unor războaie sau catastrofe nu îşi găsesc echivalentul în lumea perfect deontologică. În locul unei interpretări istorice a lumii perfecte din punct de vedere deontologic, Hintikka ar fi trebuit să considere că în lumile deontologice, toate normele şi obligaţiile sunt îndeplinite.
	Purtill are dreptate când îl critică pe Hintikka, formula O (pq) nu s-ar adapta ca formalizare a unei obligaţii prima facie, luând în considerare afirmaţii adevărate despre obligaţii prima facie fără însemnătate şi este foarte importat să le diferenţiem. O promisiune, conform acestei gândiri, nu ar fi cu nimic diferită de o acţiune interzisă; şi atunci, dacă p este fals în orice lume perfectă din punct de vedere deontologic, q ar putea fi o acţiune oarecare. Totuşi, nu trebuie să împărtăşim părerea lui Purtill, că modelul lui Hintikka ar conţine neapărat „paradoxul obligaţiei derivate” – Purtill consideră aici o posibilitate de separare –, iar posibilităţile de diferenţiere a obligaţiilor prima facie există după părerea sa; acestea sunt necesare pentru ca sistemul să poată fi folosit. Tocmai această caracteristică a obligaţiilor prima facie, şi anume, că faţă de obligaţiile de rang mai mare sau mai urgente, pot fi date la o parte dacă putem spune aşa. Trebuie luată în considerare şi posibilitatea de diferenţiere după gradul obligaţiei.
	4.5. Un alt punct critic: obligaţiile prima facie pot intra în conflict una cu alta. Purtill3a are intenţia de a ajunge la o concluzie şi anume, o dezvoltare ulterioară a logicii deontologice poate presupune operatori pentru obligaţii absolut efective şi obligaţii prima facie. Deşi, din nou, acest lucru este necesar, nu trebuie neglijat şi nu trebuie uitat faptul că obligaţiile prima facie pot intra în conflict una cu alta; şi atunci, obligaţiile prima facie opuse, nu se pot neapărat doar nega una pe alta, şi nici în forma O (ap) ^ O ¬ (ap), ci conflictele rezultă din diferite condiţii şi situaţii. De aceea, ar fi ales Hintikka şi formularea complicată pentru obligaţiile prima facie (vezi mai sus, p. 123).
	4.6. Enunţurile normative condiţionate material dau naştere unor dificultăţi asemănătoare. Atunci când într-un enunţ normativ condiţionat material, de forma a  O (b), subzistă dispoziţia O (b), a poate fi oricare dintre propoziţiile oarecare.
	Această formă poate să nu fie suficientă, aşa cum sublinia Purtill pentru a stabili obligaţii ce decurg din promisiuni, încălcări anterioare ale legii etc.; şi atunci, dacă O (b) este adevărat, acesta va fi implicat material de fiecare dintre celelalte propoziţii. Nici aici nu avem vreo posibilitate de diferenţiere între enunţurile normative condiţionale banale şi descrierea stărilor de fapt bazate pe normele importante. Totuşi, în opoziţie cu părerea lui Purtill, comportamentele faptice condiţionale ar trebui să se deosebească de cele adoptate pe baza normelor. Astfel, ar putea rezulta necesar ca acest comportament condiţionat la care ne refeream mai sus să fie reprezentat prin operatori logici propoziţionali.
	4.7. În completare la observaţiile nu foarte exacte ale lui Hintikka, în legătură cu caracterul implicaţiei în ambele moduri de formulare pentru enunţurile normative condiţionale, şi referitor la critica lui Weinberger, Hintikka a considerat în mod greşit, numai enunţurile logice valabile, în cazul propoziţiilor normative deontologice condiţionale, a se reţine: în ambele formule, se poate regăsi implicaţia în sensul în care o expresie logică adevărată este generată pentru ansamblul propoziţiilor normative condiţionale. Într-un enunţ normativ condiţionat material, formula iniţială, ca premisă a formulei subsecvente, ar implica logic concluzia. Acest lucru este posibil, numai dacă formula iniţială nu este liberă de norme; altfel, se exclud enunţurile pur descriptive ale stărilor de fapt, pentru a face loc propoziţiilor pur normative. Însă, acest lucru nu este posibil.4 Enunţurile normative condiţionate material, în care formula iniţială implică logic formula subsecventă, pot să nu fie enunţuri normative condiţionale factual. În enunţurile normative condiţionale material adevărate, nu se regăseşte ideea declaraţiei de obligativitate, în care se stabilesc dispoziţii pentru condiţii factice cunoscute. Acest lucru ar fi valabil şi pentru o implicaţie strictă în sensul logicii modale. a { O (b) ar însemna atunci: În toate lumile logice posibile, este valabil faptul că b este adevărat în toate lumile deontologice ideale, dacă a. Aceasta şi formularea corespunzătoare pentru O (a { b) („Este valabil pentru toate lumile perfecte din punct de vedere deontologic, faptul că b este adevărat în toate lumile posibile, dacă a”) nu au fost analizate suficient. O strânsă asociere a logicii deontologice cu logica modală în sensul restrâns s-ar putea dovedi necesară (vezi mai departe).
	În orice caz, implică logic în enunţuri de structura O (pq), pentru p, propoziţia introdusă, P, pentru q, propoziţia introdusă, Q, este vorba, deci, despre folosirea operatorilor de dispoziţie în cadrul unei tautologii şi despre o dezvoltare banală a limbajului deontologic şi a sistemului de norme care stă la baza acestuia, în care pot exista toate tautologiile. Dar şi această prezentare poate, desigur, să nu redea ideea declaraţiei de obligativitate contingente condiţionale, aşa cum observă Weinberger pe bună dreptate.5 Sensul formulei ce vorbeşte despre un obiect şi care este logic adevărat, într-un enunţ despre o implicaţie logică, nu este uşor de intuit, având în vedere că domeniul de influenţă al operatorilor de dispoziţie nu permite ca cele două părţi să fie echivalente dacă acestea sunt conduse de implicaţia materială. Este posibilă numai atenuarea conform schemei O (pq) O (p)  O (q). Dacă enunţurile normative condiţionale se găsesc în formule adevărate din punct de vedere logic, nu sunt generate structuri de propoziţie care să aibă o reprezentare adecvată sau să permită reconstruirea declaraţiilor de obligativitate condiţionale factice.
	5. Abordarea condiţionării logice conform lui von Wright
	5.1. Una dintre posibilităţile interesante de rezolvare a problemelor ia naştere datorită simbolisticii aferente obligaţiilor condiţionale, aşa cum subliniază în mod repetat von Wright6, în care operatorii de dispoziţie, precum şi operatorii de permisiune, se reduc la condiţiile suficiente şi necesare ale logicii modale. Aceasta, în reducerea aletică a lui Anderson, a logicii deontologice la logica de modalitate, în orientarea spre rezolvări, se interpretează ca dispoziţie a lui p, în sensul că p reprezintă o condiţie necesară pentru definirea stării unei anumite constante I (spre exemplu, imunitatea versus pedeapsă):
	O (p) = DfNc (p, I)  N (Ip).
	(N = Operator modal „în mod necesar este valabil”; Nc ( , ) = „este o condiţie necesară pentru”.)
	Pentru a elimina dispoziţia din tautologie, von Wright mai adaugă încă o clauză de contingenţă la Definiens, şi anume,
	M (¬ p) ^ M (I),
	(M = operator modal „este posibil”)
	care acoperă necesitatea pentru p şi garantează posibilitatea pentru I. După consideraţiile de mai sus, se poate prevedea, totuşi, complicarea – cel puţin pentru relaţia ce stă la bază.
	În mod corespunzător, se va defini un operator P, mai „puternic”, care nu este identic cu ¬ O ¬. Conform definiţiei, p este permis, dacă p reprezintă o condiţie suficientă pentru imunitate, faţă de pedeapsă:
	P (p) = DfSc (p, I)  N (p I).
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	Plecând de la aşa-numitul pătrat logic antic şi de la Apuleius, ajungem la analizele lui Hoefler, cu privire la legătura între problemele de logică deontologică. În completarea analizei lui Sesmat şi Blanché, dezvoltată mai departe de Kalinowski, pătratul deontologic a fost transformat în hexagon, în care sunt introduşi doi noi operatori deontologici, folosiţi pentru enunţuri care exprimă acţiuni. Acesta se bazează pe un operator deontologic R, pe care Weinberger îl descria ca fiind relevant pentru obligaţie şi care se poate defini prin disjuncţie (sau prin adjuncţie) „A este dispus sau A este interzis”. Pentru celălalt, şi conjuncţia „A este permis şi non-A este permis” se va folosi ca operator special, numit de către Kalinowski „permisiunea cu dublă-faţă” (permision bilaterale). (Weinberger numeşte acest operator deontologic compus, mai puţin inspirat decât cel de indiferenţă). Aici, acest operator deontologic va fi identificat ca „neutru din punct de vedere al dispoziţiei”; apoi, folosirea acestui operator ajunge la enunţurile evaluate din punct de vedere deontologic ce pot fi dispuse sau interzise.
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