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PREFAŢĂ
Karl Popper este unul dintre cei mai discutaţi filosofi ai
ştiinţei, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, opera
lui bucurându-se de o imensă notorietate internaţională. La noi
în ţară, s-au făcut dese referiri în ultimii 50 de ani, dar, după
ştiinţa noastră, nu există o monografie dedicată celui care a
enunţat un criteriu de demarcare între teoriile pretendente la
ştiinţificitate şi ideologii. O teorie ştiinţifică se caracterizeaza
prin aceea că, din ansamblul, coerent al enunţurilor constituite,
se poate detaşa cel puţin un anumit enunţ cu funcţie de testare
empirică astfel încât, dacă ar fi dovedit adevărat, i s-ar nega
universalitatea. Aşa stau lucrurile cu teoria lui Einstein şi cu
teoria lui Newton despre gravitaţie. De exemplu: „Dacă
deplasarea spre roşu a liniilor spectrale datorat potenţialului
gravitaţional nu ar exista, teoria generală a relativităţii nu ar
putea fi susţinută”. Nu la fel se întâmplă cu marxismul şi
psihanaliza, pe care Popper le-a acuzat că sunt ideologii, care,
din punct de vedere epistemologic, duc în eroare, iar din punct
de vedere politic, sunt dogmatice.
Această concepţie filosofică, numită raţionalism critic,
ţinând cont de influenţa sa asupra gândirii contemporane, ar fi
trebuit analizată într-o lucrare sintetică amplă, aşa încât lucrarea
doamnei Emilia Cloşcă este binevenită şi merită aprecierile
noastre.
Lucrarea se încadrează în categoria sintezelor sau
monografiilor pentru că este concepută în jurul unor idei-forţă,
specifice gândirii popperiene: metoda deductivă a testării, soarta
indicţiei, falsificabilitatea, creşterea cunoaşterii şi adevărul.
Acestea nu sunt doar descrise, ci sunt analizate cu procedee
sigure şi sunt amendate în funcţie de limitele lor. Pe scurt spus,
lucrarea este o evaluare critică a epistemologiei lui Karl Popper
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pentru a suţine nevoia de raţionalism critic, o doctrină ce poate
câştiga un statut preponderent în epistemologia ce se constituie
la noi.
Iată, de exemplu, cum este tratată problema deductivă a
testării, pe baza formulării şi dezbaterii a trei concepţii: a lui
Hume, a lui Kant şi a lui Popper. Mai întâi, este rezumat în mod
firesc, inductivismul naiv, ridicat la nivel de principiu a inducţiei
de empirismul clasic şi utilizat de John Stuart Mill pentru a
fundamenta metodele sale inductive pentru descoperirea şi chiar
demonstrarea legăturilor cauzale. Principiul inducţiei are la bază
presupunerea despre cursul uniform al naturii; autoarea este de
acord cu părerea noastră conform căreia empirismul consecvent
cade în eroarea petitio principii pentru că încearcă să
fundamenteze inducţia cu ajutorul principiului uniformităţii
naturii, formulat tot cu ajutorul inducţiei. Autoarea constată că,
folosindu-se de scepticismul lui Hume ca pretext pentru
respingerea inducţiei, Popper a promovat ideea că întreg
aparatul inductiv devine inutil, dacă se procedează prin
falsificare. Prin modul în care procedează, doamna Emilia
Cloşcă dovedeşte că Popper s-a oprit doar la critica inducţiei în
varianta Hume, neţinând cont de soluţiile lui Carnap, Suppes,
Reichenbach, Goodman, Hempel şi alţii. În acest context este
analizată rezolvarea popperiană a inducţiei, autoarea constituind
astfel o strategie convenabilă pentru o cât mai fidelă abordare a
raţionalismului critic.
Sunt găsite cele mai pertinente observaţii critice, precum:
Prejudecata faţă de inducţie riscă să se transforme într-un
handicap. Lipsa ei face ca şi viziunea popperiană să aibă în cele
din urmă un caracter static şi, adăugam noi, este pusă sub
semnul întrebării concepţia popperiană despre progresul
cunoaşterii. Demersul cognitiv, spune Emilia Cloşcă, nu poate
înainta fără inducţie. Din dorinţa de exilare a principiului
inductiv, Popper s-a hazardat în susţinerea unui falsificaţionism
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pe cât de absolut, pe atât de metodologic naiv, cum l-a numit
Imre Lakatos. Cu alte cuvinte, Popper a încercat să înlăture
naivitatea empiristă a confirmării prin amplificare cu o altă
naivitate: absolutizarea falsificării deductive.
Comentând părerea lui Popper că „succesul ştiinţei nu se
întemeiază pe regulile inducţiei, ci depind de noroc, de
ingeniozitate, precum şi de regulile pur deductive ale
argumentării critice”, autoarea consideră că pare bizar ca un
filosof atât de riguros ca Popper să recurgă la noroc pentru a
respinge întemeierea inductivă a cunoaşterii ştiinţifice factuale.
Modul în care este analizată concepţia lui Popper despre
inducţie este exemplar pentru că aceeaşi strategie bine
structurată o foloseşte autoarea şi pentru abordarea adevărului
în cadrul raţionalismului critic, şi a conjecturii, şi a coroborării
etc.
Concluziile lucrării sunt de fapt un mănunchi de obiective
comportamentale, izvorâte din necesitatea de a învăţa din erori
şi greşeli. Chiar şi atunci când eşuăm, raţiunea noastră se
mobilizează şi înaintează în cunoaştere; în momentul în care am
greşit şi ne-am dat seama unde am greşit, este absolut necesar să
învăţăm ceva din greşelile noastre. Cea mai bună metodă de a
învăţa din greşelile făcute este analiza critică fără a le trece sub
tăcere, în speranţa că vor rămâne neobservate şi că eşafodajul
construit nu se va prăbuşi.
Apreciem această lucrare pentru că raţionalismul critic este
integrat în discuţiile epistemologice contemporane, pentru că
este scrisă cu claritate şi corectă înţelegere a problematicii,
pentru că sugerează şi formulează păreri originale.
Academician Teodor DIMA
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INTRODUCERE
RAŢIONALISMUL CRITIC ÎNTRE
APROPIERE DE ADEVĂR ŞI
CUNOAŞTERE CONJECTURALĂ
Filosofia contemporană nu poate face abstracţie de
expansiunea fără precedent a ştiinţei şi tehnologiei, deoarece
este evident că teoriile ştiinţifice ale secolului al XX-lea impun
un nou mod de abordare a realităţii fizice. Vechile limite ale
gândirii sunt depăşite, astfel încât cei care se consideră filosofi
trebuie să se adapteze ritmului alert al noilor descoperiri
ştiinţifice. La graniţa dintre filosofie şi ştiinţă se construieşte un
nou statut, cel de filosof al ştiinţei. Filosofii se lasă cuceriţi de
ştiinţă, iar oamenii de ştiinţă conştientizează că au nevoie de
filosofie. Din acest demers reciproc au de căştigat şi unii, şi
ceilalţi. Filosofii dobândesc un plus de rigoare, iar oamenii de
ştiinţă învaţă să descifreze un mister. Albert Einstein este
considerat un reper pentru ştiinţa contemporană, în timp ce
Karl Popper devine un reper pentru filosofia ştiinţei. În ciuda
numărului enorm de oameni de ştiinţă redutabili, Albert
Einstein rămâne primus inter pares, în timp ce Karl Popper devine
emblematic pentru filosofia secolului al XX-lea.
În ceea ce-l priveşte pe Popper, lucrul acesta este cu atât
mai uimitor cu cât doar „câteva doctrine filosofice în epoca
modernă sunt asociate cu o singură persoană” 1 . Raţionalismul
critic este exclusiv legat de persoana fondatorului său – Sir Karl
Popper. Fiind o personalitate carismatică, lui Karl Popper nu iPatrick Baert, Philosophy of the Social Sciences: Towards Pragmatism, Polity,
Cambridge, 2005, p. 61.

1
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au lipsit adepţii, dar niciunul dintre ei nu a reuşit să-şi
depăşească maestrul sau să impună modificări în doctrina
raţionalismului critic. De raţionalismul critic şi interpretările pe
care le-au realizat asupra operei lui Popper, se leagă numele lui
William W. Bartley, David Miller, Joseph Agassi, Alan
Musgrave, Paul Feyerabend, Imre Lakatos, Hans Albert şi nu
numai. Raţionalismul critic devine o doctrină de referinţă pentru
întreaga epistemologie a secolului al XX-lea, dar şi pentru cea a
secolului următor. Pentru filosofi şi pentru oamenii de ştiinţă
devine evident că expansiunea ştiinţei nu se va opri prea curând,
pentru că spiritul omenesc are de fiecare dată capacitatea de a-şi
depăşi limitele.
De ce devine raţionalismul critic cea mai influentă filosofie
a ştiinţei? Răspunsul este simplu: pentru că este cea mai
convenabilă filosofie pentru ştiinţa secolului al XX-lea. Raţiunea
ştiinţifică acceptă limitele descoperite în matematică de Kurt
Gödel şi în fizică de Einstein şi Heisenberg, în felul acesta
devenind evident că nu există un adevăr universal şi absolut în
numele căruia omul de ştiinţă să refuze ceea ce devenise deja
evident: incompletitudinea, relativitatea şi indeterminarea. Pe
aceste noi considerente ale spiritului ştiinţific, Popper
construieşte raţionalismul său critic, în primul rând ca filosofie a
cunoaşterii conjecturale şi în al doilea rând ca teoretizare a
falsificabilităţii.
Scopul acestei lucrări este acela de a realiza o descriere şi,
în acelaşi timp, o evaluare critică a raţionalismului critic şi a
locului şi rolului său în epistemologia secolului al XX-lea. Karl
Popper nu abandonează tema centrală a cunoaşterii – problema
adevărului – ci propune o nouă viziune asupra relaţiei dintre
adevăr şi cunoaştere. Această perspectivă situează în prim plan
creşterea cunoaşterii ştiinţifice, din convingerea că apropierea de
adevăr este posibilă, chiar dacă adevărul este un standard pe care
s-ar putea să nu-l atingem. Căutarea adevărului nu este nicio
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clipă lipsită de sens, chiar dacă failibilismul popperian are în
centrul preocupărilor sale ideea de eroare. Progresul cunoaşterii
se realizează prin detectarea şi eliminarea erorilor; chiar dacă
metodologia falsificării este negativă, rezultatul este pozitiv şi
implică o creştere evidentă a cunoaşterii. Prin înlăturarea erorii,
cercetătorul circumscrie mai precis câmpul de acţiune al
teoriilor sale. El va şti unde nu se află adevărul şi acest lucru este
în sine, unul cât se poate de salutar, pentru că nu-şi va mai
cheltui energia căutând în acel loc în care a dovedit că orice
speranţă de adevăr este inutilă, ci va aborda noi direcţii de
cercetare. Convingerea lui Karl Popper este că nu trebuie să
ascundem greşelile noastre, ci, dimpotrivă, să le căutăm şi să le
analizăm critic, pentru simplul motiv că putem învăţa ceva din
ele.
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