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1. CADRUL GENERAL (1/2)

• Date biografice

– Născut: 1965, Sydney, Australia 

– Naționalitatea: australiană

– Specializarea profesională: filosofia biologiei, filosofia minții,

metafizică, epistemologie

– Expertiză: problema conștienței, filosofia științei

– Rezultate remarcabile:  originile conștienței, compromisul empirismului cu realismul 
științific (prin intermediul naturalismului)

– Premii: (2009) Lakatos Award, pentru Darwinian Population and Natural Selection

• Date bibliografice

– Lucrarea recenzată: (2003) Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of 
Science, University of Chicago Press

• traducerea în limba română: Filosofia științei. O introducere critică în teoriile moderne, 
Editura Herald, 2012

• traducător: Alexandru Anghel
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1. CADRUL GENERAL (2/2)

• Alte lucrări 

• (1996) Complexity and the Function of Mind in Nature, Cambridge University Press, 
(online 2012)

• (2009) Darwinian Populations and Natural Selection, Oxford Univbersity Press

• (2014) Philosophy of Biology, Princeton Foundations of Contemporary Philosophy

• (2016) Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness, 
Farrar, Straus and Giroux

• traducere în limba română: (2017) Celelalte minți. Caracatița și evoluția vieții inteligente, 
Editura Publica

• Traducător: Liviu Dacsălu
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2. STRUCTURA LUCRĂRII

• Introducere

• Logică plus empirism

• Inducție și confirmare

• Popper: conjectură și infirmare

• Kuhn și știința normală

• Kuhn și revoluțiile

• Lakatos, Laudan, Feyerabend și cadrele conceptuale

• Provocarea sociologiei științei

• Feminismul și lumea științelor

• Filosofia naturalistă în teorie și practică

• Naturalismul și structura socială a științei

• Realismul științific

• Explicația

• Bayesianismul și teoriile moderne ale dovezilor științifice

• Empirism, naturalism și realism științific?
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3. METODOLOGIA DE RECENZARE

• Recenzia selectează și sistematizează ideile de bază, argumentele principale și 
elementele critice prezentate de autor

- prezentarea și examinarea ideilor de bază conținute în lucrare

- NB: precizări diverse ale autorului, colaterale subiectului principal

- [C] elemente de comentariu/precizare/evaluare/critică a ideilor autorului sau a 
ideilor invocate de autor – făcute de recenzent

- [A] alte comentarii ale recenzentului, în marja ideilor discutate de autor sau 
sugerate de autor, direct ori indirect
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4. RECENZIA (1/34)

(1) Considerații generale

• există trei tipuri de răspunsuri privind modalitatea de cunoaștere științifică:

• empirismul: experiența este singura sursă de cunoaștere a lumii

• matematica: dar matematica trebuie folosită ca o unealtă (vezi instrumentalismul)

• structura socială: organizarea socială a științei este metoda cea mai bună pentru o bună 
teorie

• pozitivismul

• „botezat” de Auguste Comte

– versiunea inițială: pozitivism logic – versiune „tare”: se împotrivea:

» hegelianismului (idealismului absolut al lui Hegel)

» filosofiei lui Heidegger (considerat cel mai obscur filosof)

– versiunea moderată, ulterioară: empirism logic – versiunea „slabă”

• este o specie a empirismului tradițional, văzut prin intermediul filosofiei limbajului

• rol important: Cercul de la Viena

– inițiatori: Moritz Schlick, Otto Neurath

– figura centrală: Rudolf Carnap (el este cel care propune schimbarea denumirii de la 
pozitivism logic la empirism logic)

– perspectiva pozitivistă a fost influențată de Wittgenstein
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4. RECENZIA (2/34)
• ideile centrale ale pozitivismului logic

• singurul rol al științei: urmărirea pattern-urilor din experiență (deci, nu cauzalitatea)

• două idei principale

– distincția analitic-sintetic

» matematica și logica sunt analitice

• reflectă decizia noastră de a utiliza anumite simboluri și reguli de 
derivare ([C]: Wittgenstein spunea că matematica este o convenție) 

» cunoașterea a priori este valabilă doar pentru enunțurile analitice

» NB: Kant – geometria euclidiană este atât analitică, cât și sintetică

– principiul verificabilității semnificației

» semnificația unei propoziții este metoda ei de verificare

• dacă nu există nici o metodă de verificare, nu există semnificație

» principiul se aplică doar propozițiilor sintetice

• există o distincție între limbajul observațional (referitor la senzații) și limbajul teoretic 
(care nu se referă la senzații) – Schlick

• logica este principalul instrument pentru filozofie (incluzând discuția filosofică a științei)

• pozitivismul a susținut atât logica deductivă, cât și logica inductivă

• este relevantă distincția lui Reichenbach între contextul descoperirii (considerente istorice 
și psihologice) și contextul justificării (considerente logice)
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4. RECENZIA (3/34)
• NB: există o versiune „ultra-tare” a pozitivismului logic: operaționalismul

• introdus de Percy Bridgman: termenii teoretici trebuie legați de testele observaționale 
directe

• susținut de Neurath: știința procedează asemenea marinarilor nevoiți să-și 
repare/reconstruiască corabia în largul mării, fără a o scufunda

• schimbări produse în pozitivismul logic

• cea mai importantă critică a pozitivismului logic: Quine (The Two Dogma of Empiricism)

– pledează pentru o teorie holistică a semnificației, deci și a testării

» nu putem testa o singură ipoteză sau propoziție izolată ([C]: vezi aici 
apropierea de teoria limbajului la Wittgenstein – familia de cuvinte)

• deoarece, testând un enunț individual, trebuie să facem enunțuri 
implicite sau explicite despre multe lucruri, care și ele trebuie testate

» de fapt, întotdeauna se testează o conjuncție de ipoteze sau enunțuri

• predicția exactă este dată de testarea conjuncției

• totuși, eșecul testării conjuncției nu indică locul în care se află ipoteza 
sau enunțul fals

– Quine cere înlocuirea pozitivismului logic cu o viziune holistică a empirismului

– Quine l-a recunoscut pe Duhem ca precursor al testării holistice a ipotezelor

» de aceea avem teza Duhem-Quine
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4. RECENZIA (4/34)
• NB: totuși, pozitivismul logic avea deja această idee (Feigl, Carnap, Ayer)

• cele două dogme atacate de Quine

• izolaționismul (atomismul) testării, respectiv al semnificației

• distincția analitic-sintetic

• susține că și afirmațiile analitice sunt revizuibile

• NB: dar Carnap deja susținuse asta

• ideile centrale ale empirismului logic

• verificaționismul tare (care era atomist în esență) este înlocuit cu o teorie empirică 
holistică a semnificației

• abandonarea ideii că limbajul observațional descrie senzații/percepții private

• logica este menținută ca principal instrument al filosofiei științei

• continuă să respingă descrierea de substraturi neobservabile care explică pattern-urile 
observabile

– (Carnap, Hahn, Neurath) în știință nu există adâncimi, ci doar suprafață

– [C]: de fapt, predicția se bazează pe asemenea adâncimi – oare econometria nu 
tinde exact la asta, adică la relevarea unor corelații, nu neapărat cauzale, de 
adâncime?
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4. RECENZIA (5/34)
– despre căderea empirismului logic

• destrămarea concepției despre limbaj care a fundamentat empirismul logic

• argumentele holiste

• dificultățile de a întemeia o logică inductivă

• acceptarea istoriei și psihologiei în filosofia științei, alături de logică

• presiunea exercitată de realismul științific, care acceptă structurile ascunse care dau 
pattern-uri observaționale
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4. RECENZIA (6/34)

(2) Inducție și confirmare

• confirmarea teoriilor prin observații implică problema inducției

• (Hume) inducția nu are fundament rațional (cauzalitatea este proiectată de minte asupra 
realului, prin observarea asocierii, continguității și repetabilității)

• NB: totuși, Darwin nu a procedat prin inducție, deși a pornit de la observații empirice

• conceptul de proiecție: generalizarea regulii de a trece de la un caz factual la cazul 
factual următor ([C] este ceea ce face, în esență, econometria, deși majoritatea 
econometriștilor nu au auzit de Quine, care a tratat analitic problema proiecției)

• conceptul de inferență abductivă (abducție): (introdus de Peirce) inferență către cea 
mai bună explicație a unui particular

• denumiri echivalente: inducții explicative, inducții teoretice, inferențe teoretice, inferențe 
explicative (preferat de Godfrey-Smith)

• NB: știința folosește mai degrabă abducția decât inducția
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4. RECENZIA (7/34)

(3) Popper

• (1) teoria popperiană a științei

• problema demarcației: problema diferențierii științei de non-știință

– soluția problemei: falsificaționism

» o problemă este științifică dacă și numai dacă este testabilă (adică poate fi 
infirmată factual)

• confirmarea în știință este imposibilă, este un mit

– nu putem fi niciodată siguri în privința factualelor (adică avem failibilism, termen 
introdus de Peirce)

• ca și Hume, Popper era un sceptic inductiv (el prefera logica deductivă)

• diferență între Popper și empiriștii logici

– creșterea numărului de coroborări – crește încrederea în adevărul teoriei (empiriștii 
logici); nu crește această încredere (Popper)

• afirmațiile universale sunt aproape imposibil de confirmat, dar ușor de falsificat
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4. RECENZIA (8/34)
• (2) Popper despre schimbarea științifică

• schimbarea științifică se produce în două etape (cicluri)

– (1) conjectura: trebuie să fie riscantă (să aibă o probabilitate mică să fie coroborată)

– (2) falsificarea: respingerea factuală a conjecturii

• dacă conjectura este respinsă, nu trebuie formulate conjecturi ad hoc (pentru salvarea 
conjecturii anterioare

– ajustările ad hoc ale conjecturii sunt admise doar dacă cresc riscul respingerii (este 
mai precisă, mai puțin probabilă etc.)

• omul de știință trebuie să fie ezitant, să fie agnostic

[C]: procesul în două etape al schimbării științifice este analog cu procesul în două etape al 
evoluției biologice (variație, selecție naturală cumulativă)
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4. RECENZIA (9/34)
• (3) obiecții la teoria popperiană despre falsificare

• pentru Popper teoriile sunt generalizări care permit interzicerea unor factuale particulare

• testarea factuală este supusă tezei Duhem-Quine – suntem siguri că experimentul 
testează acea conjectură?

– (Popper) asumpțiile suplimentare necesare în falsificare sunt ele însele conjecturi 
care ar trebui supuse falsificării ([C]: desigur, avem o regresie la infinit aici)

• rapoartele de observație pot fi, și ele, puse sub semnul întrebării

– rapoartele de observație sunt acceptate printr-o decizie liberă

– aceasta diferă de decizia privind coroborarea unei teorii (Popper nu explică cum 
diferă)

– problema rapoartelor de observație se leagă de o teorie a percepției

– altă problemă este cea care privește probabilitatea foarte scăzută

» pare că ipotezele care alocă probabilități mici factualelor sunt neștiințifice, 
deoarece, de fapt, nu exclud acele factuale

» Popper susține că, în practică, se va dovedi că factualele respective infirmă 
teoria, dar decizia privind „micimea” probabilităților care infirmă teoria 
aparține oamenilor de știință

• acest punct de vedere slăbește teoria popperiană
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4. RECENZIA (10/34)
• (4) obiecții la teoria popperiană despre confirmare

• Popper spune că o teorie care trece mai multe teste nu se apropie mai mult de adevăr 
decât una care încă nu a fost testată

– totuși, Popper acceptă că între cele două teorii primează cea care a fost coroborată 
(nu confirmată) de mai multe ori

• (Godfrey-Smith) cu cât o teorie este mai coroborată, cu atât trebuie să avem mai multă 
încredere în adevărul ei (desigur, nu certitudine)

– Popper a respins această idee ([C]: vezi în domeniul social, unde condițiile inițiale se 
schimbă)

• Popper respinge și ideea că conjecturile se pot emite pe baza observațiilor ([C]: atunci, 
cum rămâne cu abducția?)

• Popper respinge inferența tare (introdusă de chimistul Platt sub forma inferenței 
eliminative): testarea tuturor teoriilor concurente și alegerea celei care rezistă (este 
imposibil, tot ce putem face este să le luăm pe rând, la întâmplare)

• comentarii adiționale la problema demarcației

– expunerea la observație a unei teorii nu este echivalentă cu expunerea la falsificare

» de aceea, respingerea lui Popper pentru marxism sau freudism este pripită

» expunerea la observație ține de gestionarea științifică a teoriei (a ideilor)
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4. RECENZIA (11/34)

• (4) Kuhn

(1) paradigma

• comportamentul științific real are puțin de-a face cu raționalitatea

• (def) paradigma: o modalitate completă de a face știință într-un domeniu particular

– concepții despre lume, despre metoda de cercetare, deprinderi de gândire și de 
acțiune științifică

• revoluțiile în știință se produc prin schimbarea paradigmei

• există două sensuri ale paradigmei

– sensul larg: concepție despre lume, despre metoda de cercetare, deprinderi de 
gândire și de acțiune științifică

– sensul restrâns: rezultatele concrete sunt exemplarități (ceea ce provine din și 
confirmă paradigma)

» paradigma în sens larg cuprinde multe paradigme în sens restrâns

• știința desfășurată în cadrul paradigmei: știință normală

– ea este opusă științei revoluționare care schimbă paradigma

• știința avansează tocmai ca urmare a rigidității ei și a absenței spiritului critic din 
interiorul paradigmei (exact invers decât la Popper)
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4. RECENZIA (12/34)
• (2) știința normală

• este generată de paradigma în sens restrâns (adică de exemplaritate)

• există o singură paradigmă pe domeniu și pe un interval de timp

• rolul paradigmei: organizarea activității științifice

– în cadrul paradigmei nu există controverse pe aspectele fundamentale

– paradigma generează consens în interiorul ei

– NB: Popper a respins știința normală (cerând deschidere permanentă față de 
rediscutarea aspectelor fundamentale)

• știința normală se ocupă de rezolvarea de puzzles (cuvânt pe care Kuhn îl folosește în 
locul celui de problemă – un puzzle este o problemă despre care știm că are soluție)

• (3) anomalie și criză

• schimbarea de paradigmă necesită îndeplinirea concomitentă a două condiții

– acumularea unei mase critice de anomalii conduce la o criză în interiorul paradigmei

– și apoi, la apariția unei paradigme (printr-o nouă exemplaritate) concurente

• (def) anomalie: un puzzle care nu poate fi rezolvat

• NB1: Kuhn consideră filosofia inutilă pentru știința normală (totuși interesul pentru 
filozofie apare în știința de criză)

• NB2: pentru Popper anomaliile sunt infirmări, pentru Kuhn, nu
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4. RECENZIA (13/34)
• (4) alte comentarii la Kuhn

• revoluțiile și urmările lor

– NB: există, totuși, schimbări de paradigmă care nu au necesitat crize ale științei 
normale (ex. genetică, darwinism)

• revoluțiile în știință sunt benefice

• revoluția introduce o dezordine fără de care schimbarea de paradigmă nu ar fi posibilă

• incomensurabilitate, relativism și progres

– revoluțiile au o natură ne-cumulativă

– paradigmele diferite dintr-un domeniu sunt incomensurabile între ele, din două 
cauze:

» diferențe de limbaj (semnificație a termenilor folosiți pentru comunicare)

NB1: se pare că, totuși, aceste diferențe nu sunt insurmontabile

» diferențe de standarde (ex., de demonstrabilitate)

NB2: Kuhn nu cere neapărat științei să facă descrieri cauzale

– există o încărcare teoretică a observației

– Kuhn afirmă că lumea se schimbă odată cu paradigmele noastre (Godfrey-Smith: 
aspect inacceptabil, metafizic)

• teoria kuhn-iană este analogă echilibrului punctuat (Gould) din biologie (așa cum teoria 
lui Popper este analogă darwinismului)
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4. RECENZIA (14/34)
• (4) Lakatos, Laudan, Feyerabend

• (1) Imre Lakatos și programele de cercetare

• (def) program de cercetare: într-un domeniu există concomitent mai multe programe de 
cercetare (care sunt similare paradigmei în sens larg) și care intră în concurență între ele

• teoria lui Kuhn este distructivă

• trebuie salvată raționalitatea științei de la pagubele produse de Kuhn

NB: recomandă reconstrucția rațională a istoriei științei (chiar dacă nu corespunde 
adevărului istoric)

• propune o metodologie a programelor de cercetare științifică

• există două schimbări în timp

– schimbările din interiorul programelor de cercetare științifică

– schimbările din cadrul domeniului (la nivelul colecției de programe de cercetare)

• structura unui program de cercetare

– un nucleu dur: setul de idei fundamentale ale programului

» nucleul dur nu se schimbă niciodată (în timp ce paradigma se schimbă)

– o centură de protecție: set de idei ne-fundamentale prin care se aplică nucleul la 
realitate
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4. RECENZIA (15/34)
• schimbările centurii de protecție pot fi  progresive (adică își măresc capacitatea 

predictivă) sau regresive (nu își măresc această capacitate) – cazul regresiv: atunci când 
programul este copleșit de anomalii

NB: acesta este un împrumut de la Popper

• schimbările de la nivelul domeniului: un program de cercetare trebuie protejat un timp în 
fața anomaliilor (ca la Kuhn) - [C]: aici apare un dogmatism productiv

– dar nu spune când anume trebuie părăsit un program de cercetare (aspect atacat 
puternic de Feyerabend) ([C]: dar atacul s-a produs după ce Lakatos murise)

• (2) Larry Laudan și tradițiile de cercetare (Progress and Its Problems – 1977)

• teoria lui Laudan este asemănătoare cu teoria lui Lakatos, dar mult superioară

• (def) tradiție de cercetare: o unitate mare de activitate științifică (analogă paradigmei sau 
programului de cercetare)

• respinge ideea de nucleu dur

– teoriile din cadrul tradiției de cercetare nu sunt foarte strâns legate

• nu menține aspectul logic al progresului propus de Lakatos: o teorie se poate și retrage, 
își poate restrânge aplicabilitatea: teoriile pot părăsi o tradiție de cercetare și intra în alta

• introduce distincția între acceptarea unei teorii și practicarea ei

– până acum atitudinea față de o teorie, sau paradigmă sau program de cercetare era 
credința (totală sau precaută)
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4. RECENZIA (16/34)
– Laudan spune că există două atitudini

» acceptarea

• apropiată de credință

• se bazează pe nivelul general de rezolvare a problemelor

» practicarea

• se bazează pe rata de schimbare a nivelului general de rezolvare a 
problemelor

• trebuie practicată tradiția de cercetare care are cea mai mare rată de 
schimbare (asimilată cu rata de progres)

• (3) Paul Feyerabend și cadrele conceptuale (Against Method – 1975)

• propune anarhismul epistemologic

– marii oameni de știință sunt oportuniști și creativi, deci se opun regulilor, metodei

– singura regulă ar trebui să fie: merge orice ([C]: ideea frizează, indirect,  abducția)

• acceptă incomensurabilitatea nu numai a paradigmelor, dar și a teoriilor

• acceptă încărcătura teoretică a observațiilor

• știința reprezintă un aspect al creativității umane

– creativitatea și imaginația nu ar trebui să fie îngrădite de nimic

• respinge transformarea oamenilor de știință în „furnici umane”, cum cere Kuhn
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• știința mai degrabă pune în discuție decât adoptă observațiile (ex. Galilei)

• creativitatea și imaginația trebuie lăsate să meargă împotriva rațiunii (și cu atât mai mult 
împotriva simțurilor)

• propune două principii care să călăuzească știința

– principiul tenacității: să nu renunțăm la teoriile atractive

– principiul proliferării: să inventăm noi teorii (fanteziile nebunilor)

• dar, ca și Lakatos, nu propune un criteriu de respingere a ideilor (NB: în timp ce Popper
propune falsificarea)

• face distincția dintre teoria uni-procesuală și teoria bi-procesuală

– propune două tipuri de schimbare: 

a) în interiorul granițelor unei științe

b) la nivelul cadrelor conceptuale ale științei

NB1: Popper – o teorie uni-procesuală (ca și Carnap)

NB2: Kuhn – o teorie bi-procesuală (ca și Lakatos, Laudan și Quine)

NB3: Popper respinge cadrul conceptual (mitul contextului); Feyerabend acceptă cadrul 
conceptual (contextul) dar susține că poate fi depășit
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• (5) Provocările sociologiei științei

• (1) Robert Merton și vechea sociologie a științei (până în anii ’70)

• apropiată de empirismul logic

• există norme ale științei

– universalismul, comunismul, dezinteresul, scepticismul organizat, umilința

• ulterior a adăugat recompensa, manifestată ca recunoaștere (singurul drept de 
proprietate recunoscut în știință)

NB: mania de a publica este un substitut pentru dorința de recunoaștere reală

• (2) apariția programului tare (după anii ‘70)

• adoptă programul lui Kuhn

• are o poziție anti-pozitivistă, holistă

• programul tare a fost imaginat de un grup inter-disciplinar de la Edinburgh

– ideea centrală: principiul simetriei – tipul de explicație ar trebui să fie același, 
indiferent de credința și evaluarea noastră

– programul tare este asociat cu relativismul – ideile științifice sunt influențate de 
factorii politici ([C]: mai general, de factorii culturali)

» (def) relativismul: nu există un singur set de standarde de justificare a opiniilor

– ideile științifice sunt justificate de normele sociale (există diferite seturi de norme 
sociale, de unde relativismul)

09.05.2019 24LMCE - Peter Godfrey-Smith: Filosofia științei (Emil Dinga)



4. RECENZIA (19/34)
• (3) perioada recentă (după anii ’80)

• Steven Shapin și Simon Schaffer (Leviathan and the Air Pump)

– pare că dezvoltă programul tare 

– problemele teologice și metafizice ar trebui separate de problemele științifice

– Wittgenstein:

» în filosofia târzie (Investigații filosofice) – pledează pentru o anti-teorie

» problemele filosofice sunt generate de patologii ale limbajului

» (def) conceptul de formă de viață: set de practici, comportamente și valori 
fundamentale

• forma de viață nu poate fi justificată din exterior, ci doar din interior

» (def) conceptul de joc de limbaj: pattern de deprinderi lingvistice care 
contribuie la o formă de viață, în cadrul căreia au semnificație

– faptele sunt fabricate, mai degrabă decât sunt descoperite ([C]: vezi, aici, și 
concepția „eretică” a lui Wittgenstein despre convenționalismul matematic)

– arată impactul muncii experimentale asupra științei
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• Bruno Latour și Stephen Woolgar (Laboratory Life)

– respinge programul tare

» formulează teoria actor-rețea

• NB:

• empirismul: știința este dirijată de date

• programul tare: știința este dirijată de interes

• teoria actor-rețea: știința este dirijată de ea însăși

• de aici ideea că faptele sunt create de știință
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• (6) Naturalismul științific

• (1) conceptul de naturalism științific

• filosofia științei poate răspunde la întrebările filosofice în interiorul științei și folosind 
rezultatele științei

• naturalismul respinge fundamentarea filosofică a științei

– în opoziție cu fundaționalismul: filosofia științei trebuie făcută din afara științei, din 
exteriorul ei – mai exact, din filosofie

• (Godfrey-Smith) naturalismul este singura speranță pentru filosofia științei 

• (2) conținut

• reprezentanți marcanți: 

– Quine (Epistemology Naturalized – 1969)

» filosofia nu trebuie să ofere fundamente pentru cunoașterea științifică

» epistemologia nici nu ar trebui să existe, deoarece psihologia face tot ce 
trebuie făcut în cunoașterea științifică

• epistemologia ar trebui absorbită în psihologie

– Dewey (până în 1925 – pragmatist; după 1925 – naturalist) – (Logic – 1938)

» o versiune moderată de naturalism: știința poate ajuta la răspunsul la 
întrebările filosofiei, dar nu poate înlocui aceste întrebări cu întrebări 
științifice (ex.: întrebările normative nu pot fi absorbite de știință)
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» în afară de întrebările normative (bazate pe judecăți de valoare) epistemologia 

pune și alte întrebări 

• legate de relația dintre cunoașterea comună și cunoașterea științifică

• legate de raporturile dintre științe

» conceptul de naturalism normativ (sintagmă inventată de Larry Laudan): 
conservă latura normativă a epistemologiei

» (Godfrey-Smith) știința este o resursă pentru a răspunde la întrebările 
filosofiei

• (3) încărcarea teoretică a observației

• este un argument împotriva empirismului – faptele tind să fie selectate de teorie, ele nu 
sunt neutre în a alege între teorii

– observația nu este neutră teoretic

– dar nici discursul, care folosește cuvinte pentru exprimarea unui rezultat științific 
sau a unui rezultat al testării, nu este neutru teoretic

» raportul de observație, deci, este și el încărcat teoretic

» NB1: se pare, totuși, că vocabularul folosit în rapoartele de observație nu 
influențează decisiv acceptabilitatea rapoartelor

» NB2: teoria lui Kuhn acceptă nu doar încărcarea teoretică a rapoartelor de 
observație, dar chiar și selectarea observațiilor (a experimentelor)

09.05.2019 28LMCE - Peter Godfrey-Smith: Filosofia științei (Emil Dinga)



4. RECENZIA (23/34)
• posibilitatea încărcării teoretice a fost criticată

– ex. (Jerry Fodor) privind încărcarea teoretică a percepției vizuale

» iluzia percepției nu este influențată de conștientizarea iluziei în cauză

• ex. iluzia Müller-Lyer – două lungimi egale cu săgeți inverse par inegale

» Fodor introduce conceptul de module: componente automate și înnăscute, de 
tip inconștient, care se folosesc de un sub-ansamblu fix al cunoașterii de fond 
a individului ([C]: de observat aici analogia cu nucleul din teoria lui Lakatos)

» modulele nu sunt influențate de nici o teorie pe care individul o cunoaște

» NB: totuși, această teorie nu elimină problema holismului observației (și a 
testării)

• există două seturi de întrebări la care trebuie să răspundem privind observația:

– observația este o modalitate sigură de formare a convingerilor adevărate?

– observația poate forma o bază inter-subiectivă pentru alegerea teoriei? (sau: 
observația este neutră teoretic?)

» NB: există și cazuri mai complicate: problema culorilor – ele nu sunt adevărate, 
dar există un consens cu privire la „adevărul” lor

• (Godfrey-Smith) consideră că observația trebuie tratată în mod naturalist – prin metode 
psihologice și fiziologice privind observația (percepția)
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• (4) naturalismul și structura socială a științei

• știința ca proces

– (David Hull, Robert Merton) știința funcționează ca o combinație între cooperare și 
competiție

» intră în joc și sistemul de recompense ([C]: oare premiul Nobel nu a deformat 
cercetarea științifică dezinteresată?)

» NB: există o diferență aici:

• Hull: recompensa înseamnă utilizarea propriilor idei de către alții (de ex.: 
citările)

• Merton: recompensa înseamnă recunoașterea primatului asupra ideii

– Hull introduce evoluționismul în știință, într-un mod analog cu evoluționismul din 
biologie

» dar asta nu poate constitui baza unei noi teorii a științei

• știința ca diviziune a muncii științifice (Philip Kitcher)

– întrebare: care este cea mai bună distribuție a cercetătorilor pe programe de 
cercetare rivale?

» propune ca alocarea să se facă pe baza productivității marginale a 
cercetătorilor

• asta, în cazul existenței unui distribuitor central al cercetătorilor
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» dacă cercetătorii înșiși aleg în ce program de cercetare să se implice, atunci 

întrebarea devine: ce sistem de recompense va produce aceeași distribuție ca 
aceea făcută de distribuitorul central?

» Kitcher propune următorul sistem de recompense: se recompensează doar 
indivizii care lucrează în programul care reușește, dar recompensa se împarte 
în mod egal între toți cercetătorii din program

• (Michael Strevens, 2003) se pare că sistemul lui Kitcher încurajează parazitarea 
programelor de cercetare viabile

– soluția: împărțirea recompensei să se facă inegal, în funcție de contribuție ([C]: 
adică echitabil, nu egal)
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• (7) Realismul științific

• (1) conceptul de realism științific

• (Godfrey-Smith) este adeptul realismului științific (NB: care se leagă de naturalismul 
filosofic)

• se pare că o lume complet independentă de gândire nu ar putea fi cunoscută

– NB: Kant a arătat că o lume complet independentă de simțuri nu este cognoscibilă

• (Michael Devitt) lumea este așa cum o descriu teoriile noastre că este

• (Godfrey-Smith) un scop (nu scopul!) real și rațional al științei este acela de a ne furniza 
descrieri exacte ale realității ([C]: exact înseamnă și adevărat?)

– problema adevărului este decidabilă doar dacă rezultatele științei apar exprimate în 
limbaj

– succesul în știință (NB: inclusiv predicțiile reușite) nu garantează adevărul științei

– (2) provocări din partea empirismului tradițional

• pozitivismul logic s-a opus realismului științific

• Kuhn, Laudan, Lakatos, Latour, van Fraassen, Goodman: s-au opus realismului științific

• Popper, Fodor, Kitcher, Hull au susținut realismul științific
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• criticii realismului științific sunt de trei categorii:

– empiriștii tradiționali: există o lume reală, dar nu putem avea acces la ea, din 
moment ce cunoaștem doar lumea livrată de simțurile noastre

– pozitivismul logic face referire la limbaj

– există întotdeauna o sub-determinare a teoriilor prin dovezi
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• (8) Explicația

• (1) conceptul de explicație

• explicația (de ce-ul) este diferită de descriere (cum-ul)

• empiriștii cer științei doar predicții (NB: inclusiv reducere la instrumentalism)

• există două probleme în știință

– problema 1: înțelegerea dovezilor (probleme de confirmare, testabilitate etc.)

– problema 2: înțelegerea explicației ([C]: amestec între cauzalitate și 
comprehensiune)

• inferența inductivă: inferență de la particular la general

• inferența explicativă: inferența de la date la ipoteză ([C]: adică abducția)

• (2) explicația prin legi de acoperire

• este propusă de pozitivismul logic (Carl Hempel și Paul Oppenheim, 1948)

• (def) obținerea explicației în cadrul unui argument logic care conține o lege a naturii (sau 
o lege cât mai generală – [C]: aceasta se află în premisa majoră a silogismului)

• legea de acoperire „merge” în argumentele deductive, dar apar probleme în cazurile de 
non-deductivitate

• explicația prin legi de acoperire se mai numește explicația D-N (deductiv-nomologică) –
NB1: dar numai pentru cazul deductiv

• NB2: explicația și predicția sunt două fațete inter-schimbabile
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• probleme ale explicației prin legi de acoperire

– problema asimetriei explicației (ex.: catargul și umbra lui)

– inter-schimbarea explicație-predicție este subminată de problema simptomului

» simptomul este util pentru predicții, dar nu poate fi folosit pentru explicații

• (3) cauzalitate, unificare și altele

• (NB: ca alternative la explicația prin legi de acoperire)

• direcția corectă a explicației este direcția cauzalității (catargul cauzează umbra, nu invers

• suspiciunea legată de cauzalitate provine de la Hume

• o alternativă la explicația dată prin cauzalitate este explicația dată prin unificare (Michael 
Friedman și Philip Kitcher) – teoria unificaționistă

– subsumarea faptelor unor pattern-uri și principii fundamentale ([C]: vezi aici și 
legătura cu seriile istorice ale lui Xenopol)

» conceptul de schemă explicativă ([C]: vezi și conceptul de mecanism cauzal)

• apare un pluralism al explicației în știință – legi de acoperire, cauzalitate, unificare

• (Godfrey-Smith) de fapt, explicația trebuie să fie contextuală ([C]: acesta nu este un 
relativism clar?)

– [C]: contextualitatea există și la Kuhn (vezi conceptul de paradigmă)
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• (9) Bayesianismul și dovezile științifice

• (1) conceptul de bayesianism

• se referă la înțelegerea dovezilor prin probabilitate

– NB: termenul de confirmare va fi înlocuit, de aici înainte, cu cel de probă/dovadă

– ideea de bază: dovezile observaționale pot modifica probabilitatea de pornire

– fie h ipoteza și e proba; atunci (teorema lui Bayes):

» 𝑷 𝒉 𝒆 =
𝑷(𝒆|𝒉)∙𝑷(𝒉)

𝑷(𝒆|𝒉)∙𝑷 𝒉 +𝑷(𝒆| 𝒉)∙𝑷( 𝒉)
, unde  𝒉 este negația ipotezei 𝒉

• NB: teorema Bayes rezultă în mod trivial din axioma 4 a lui Kolmogorov: 

𝑷 𝒉 𝒒 =
𝑷(𝒉⋀𝒒)

𝒑(𝒒)
, respectiv: 𝑷 𝒒 𝒉 =

𝑷(𝒉⋀𝒒)

𝒑(𝒉)
, dar 𝑷 𝒉 𝒒 = 𝑷 𝒒 𝒉

– 𝑷(𝒉) este probabilitatea anterioară a lui h

– 𝑷(𝒉|𝒆) este probabilitatea posterioară a lui h

» 𝑷(𝒉|𝒆) se mai numește și verosimilitate

– NB1: 𝑷 𝒆 𝒉 și 𝑷(𝒆| 𝒉) nu trebuie să aibă neapărat o sumă anume

– [C]: verosimilitatea este asemănătoare cu abducția
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• (2) evaluarea bayesianismului

• problema cea mai importantă: stabilirea probabilităților anterioare (𝑷(𝒉))

– totuși, alegerea liberă a probabilităților anterioare nu alterează probabilitatea 
finală, dovezile „șterg” urmele alegerii libere inițiale

» apare o convergență spre rezultatul final, oricare ar fi punctul de plecare ([C]: 
ca un fel de atractor generat de dovezi – aici pare că avem un efect de hub)

– chiar dacă probabilitățile anterioare sunt diferite, două persoane ar trebui să fie de 
acord asupra verosimilităților care apar pe parcurs – ceea ce e…neverosimil

• (Godfrey-Smith) propune naturalismul procedural

– este o alternativă la bayesianism

– este compatibil cu inferența eliminativă a teoriilor rivale

– dovezile, confirmarea și testarea trebuie evaluate ținând cont de proceduri

– în pozitivismul logic, proceduralismul a fost susținut de Reichenbach

– o observație poate fi o dovadă doar dacă este cuprinsă în procedura potrivită

• conceptul de inferență eliminativă: se elimină toți rivalii (teoriile rivale), ceea ce rămâne 
este acceptat (John Platt, 1964)

• inferența eliminativă poate fi atât deductivă, cât și non-deductivă

– inferența eliminativă non-deductivă poate fi plasată într-un cadru bayesian

• NB: încă nu s-a demonstrat că simplitatea este o modalitate de alegere a teoriei corecte
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• (10) relația empirism – naturalism – realism în știință

• (1) tensiunile aparente

• empirismul: sursa cunoașterii este experiența

• naturalismul: rezolvarea problemelor filosofice trebuie făcută în interiorul științei

• realismul științific: știința poate avea ca scop descrierea structurii reale a lumii, inclusiv a 
celei neobservabile

• relația empirism – realism științific (este cea mai gravă și profundă tensiune)

– empirismul: dovezile pot fi compatibile cu mai multe teorii alternative – atunci, cum 
alegem, dacă singurul temei este senzorialul?

• relația empirism – naturalism

– empirismul a avut, de regulă, baze fundaționaliste

» trebuie să pornim de le ideile formate de senzorial

– naturalismul: este o greșeală să pornim de la ideile noastre stabilite senzorial

– NB: o altă tensiune: empirismul nu este pur, din cauza încărcării teoretice a 
observației

• relația naturalism – realism științific

– de fapt, nu există o tensiune aici: naturalismul implică logic realismul științific

• (Godfrey-Smith) rezolvarea tensiunii dintre empirism și realism se poate face prin 
intermediul naturalismului
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• (2) empirismul reformat

• aspecte epistemologice

– empiriștii folosesc conceptul de „văl al ideilor”: mintea este limitată la ceea ce îi 
procură senzorialul, fiind incapabilă să treacă dincolo de senzorial

– (Godfrey-Smith) modul corect de a rezolva problema: încadrarea empirismului în 
naturalism (se pleacă de la o concepție mai veche a lui John Dewey)

• empirismul ca perspectivă a științei

– știința ca strategie, care expune experienței cele mai mari idei științifice, este, de 
fapt, empirică

– organizarea științei ca strategie este o organizare condiționată social, nu individual

– știința modernă lucrează cu două tipuri de echilibru

» competiție – cooperare (Merton, Hull, Kitcher)

» critică – încredere  (Kuhn, Popper)

– există două aspecte ale organizării sociale a științei

» la un moment dat

» în decursul timpului (istoriei) – structură cumulativă
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• (3) trei probleme ale viitorului filosofiei științei

• prima problemă: cadrele conceptuale (paradigmele)

• a doua problemă: sistemul de recompense din știință, relația dintre competiție și 
cooperare

• a treia problemă: reprezentarea (modelarea) în știință
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5. O ALTĂ LUCRARE A AUTORULUI (RECOMANDATĂ)

• (2016) Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of 
Consciousness, Farrar, Straus and Giroux

– traducere în limba română: (2017) Celelalte minți. Caracatița și evoluția vieții 
inteligente, Editura Publica

– traducător: Liviu Dascălu

– motivație

• este abordată problema originii conștienței – problemă încă nerezolvată în filosofia 
științei (și nici în interiorul științei)

• este un exemplu de aplicare practică a concepției naturaliste a autorului

• aruncă o lumină în problematica așa-numitei inteligențe artificiale – în care 
calculabilitatea este confundată cu conștiența

• accentuează asupra caracterului accidental (un accident…esențial) al apariției conștienței 
– ca și al apariției vieții, în general

NB: cartea se bazează inclusiv pe studiile personale ale autorului, care este și…scufundător
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