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Abstract: La începutul anilor 1980, odată cu lucrările lui Nancy Cartwright, emerge o 

literatură ce vizează un nou aspect al metodologiei științei: idealizarea. Prin intermediul 

paradoxului propus de către Cartwright (1980), susținerea idealizării este asociată cu o poziție 

antirealistă cu privire la statutul ontologic al legilor fundamentale ale naturii (și în special ale 

fizicii). În acest scurt eseu, aducând o serie de critici celor propuse de către Cartwright, voi 

încerca să arăt că procesul de idealizare poate fi însoțit de o abordare realistă a statutului 

ontologic al legilor naturii. Mai mult decât atât, după cum a subliniat și Weisberg (2007), voi 

arăta că, deși în urma criticilor aduse lui Cartwright au emers diferite noțiuni de idealizare, 

aceste noțiuni diferite pot fi privite mai degrabă drept complementare decât drept concurente, 

păstrând, în același timp, o abordare realistă. 

 

1. Paradoxul lui Cartwright 

În 1980, Nancy Cartwright propune un paradox cu privire la existența și funcționarea 

legilor fundamentale ale fizicii: există un schimb între adevăr și putere explicativă (trade-off 

of truth and explanatory power) (Cartwright, 1980, 867, 869, 875). Argumentând împotriva 

perspectivei realiste a ”facticității legilor fundamentale ale fizicii” (the facticity view of laws) 

(1980, 865), Cartwright semnalează că legile fundamentale ale fizicii fie nu există dar au 

putere explanatorie mare, fie există dar nu au putere explanatorie. În acest scurt eseu îmi 

propun să arăt că, de fapt, acest paradox nu funcționează, iar, mai mult decât atât, este posibil 

să adoptăm o poziție realistă în contextul idealizării legilor naturii. Pentru început, voi 

prezenta perspectiva lui Cartwright, după care îi voi aduce două critici: prima dintre acestea îi 

aparține lui Ernan McMullin, iar în conformitate cu aceasta un alt tip de idealizare, numită 

idealizare galileană (Galielan idealization), este mai potrivit decât alternativa propusă de 

către Cartwright (McMullin, 1985). Cea de a doua critică merge chiar mai departe decât 

prima, arătând că, de fapt, există mai multe tipuri de idealizare, definite în funcție de ceea ce 

Weisber numește idealuri reprezentaționale (representational ideals of idealization) 

(Weisberg, 2007, 639), iar aceste tipuri pot fi văzute, în același timp, drept complementare și 

drept însoțite de o atitudine realistă (Weisberg 2007). Concluzia întregului demers va fi că 
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paradoxul propus de către Cartwright este un fals paradox, iar tipurile de idealizare existente 

sunt atât complementare, cât și însoțite de o atitudine realistă. 

Putem înțelege mai ușor paradoxul propus de Cartwright dacă urmărim exemplele pe care 

le oferă- de pildă, să analizăm formularea lui Feynman a legii gravitației universale 

(Cartwright, 1980, 867): două corpuri exercită între ele o forță invers proporțională cu pătratul 

distanței dintre ele, și direct proporțională cu produsul maselor acestora (1980, 867). 

Problema semnalată de Cartwright poate fi formulată după cum urmează: deși formula legii 

atracției universale are o mare putere explicativă, nu întâlnim nicăieri în natură un caz în care 

forța atracției universale să acționeze singură. De exemplu, aceasta va fi mereu însoțită de 

legea lui Coulomb, ce vizează sarcinile electrice ale corpurilor (1980, 868). Mai mult decât 

atât, după cum remarcă Cartwright, dacă reformulăm legea atracției universale punându-i în 

față un modificator ceteris paribus (”ceteris paribus modifier” în terminologia lui Cartwright 

sau, după o terminologie mai accesibilă, un condițional), observăm că legea atracției 

universale se aplică de fapt unei situații ideale (1980, 868)1. În acest mod funcțonează 

paradoxul lui Cartwright: atât legea atracției universale, cât și legea lui Coulomb, au o mare 

forță explicativă, însă nici una dintre ele nu desemnează (sau nu referă la) o situație reală. 

Desigur, conceptul-cheie în acest context este compunerea cauzelor sau adunarea vectorială 

a forțelor (1980, 869): situația reală este descrisă de către forța ”rezultantă” în urma adunării 

vectoriale a forței atracției universale cu forța presupusă de legea lui Coulomb, însă această 

forță ”rezultantă”, deși există în natură, are o putere explanatorie mică. Aceasta pentru că, așa 

cum sublinază Cartwright, natura nu adună vectorial forțe, ci noi facem aceasta atunci când 

calculăm (1980,869). Cu alte cuvinte, în natură există doar forța ”rezultantă”2. Prin urmare, 

observăm că cele două legi amintite fie sunt analizate separat, caz în care acestea își păstrează 

puterea explicativă, însă nu referă la nicio situație reală, fie sunt considerate împreună, caz în 

care se obține în întregime o altă forță, care există în natură dar care nu are forță explanatorie. 

Cu alte cuvine, legile fundamentale nu descriu stări de fapt, ci puteri cazuale ale obiectelor 

(causal powers of bodies) (1980, 871)3. În secțiunile următoare voi critica acest paradox. 

                                                           
1 Legea arată după cum urmează: dacă nu există alte forțe în afara forței gravitației, atunci două corpuri exercită 

între ele o forță invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele, și direct proporțională cu produsul maselor 

acestora; 
2 În acest context, Cartwrigh îl critică pe Mill, care considera că un corp asupra căruia este exercitată o forță care 

îl face să se deplaseze spre nord, și încă o forță ce îl face să se deplaseze spre vest, se va deplasa în egală măsură 

către nord și către vest. Știm astăzi că, de fapt, corpul se va deplasa în direcția nord-vest tocmai pentru că cele 

două forțe amintite se adună vectorial (Cartwright, 1980, 870); 
3Astfel, Cartwright critică și modelul nomologico-deductiv hempelian, sau the covering law model (Cartwright, 

1980, 873); 
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2. Răspunsul lui McMullin- Idealizarea Galileană 

Inspirat de experimentele lui Galileo din a doua zi a Dialogului asupra celor două sisteme 

ale lumii [cel ptolemaic și cel copernican], Ernan McMullin propune un alt model de 

idealizare, model ce infirmă paradoxul lui Cartwright. Sub denumirea generică de idealizare 

galileană (Galilean idealization), McMullin propune patru sub-tipuri de idealizare: 

idealizarea constructivă formală (formal construct idealization), idealizarea constructivă 

materială (material contruct idealization), idealizarea causală experimentală însoțită de 

simplificare experimentală (experimental causal idealization) și idealizare cauzală 

subjonctivă, însoțită de simplificare conceptuală (subjunctive causal idealization, împreună 

cu conceptual simplification). Voi explica pe scurt fiecare dintre aceste concepte, după care 

voi arăta ce au acestea în comun, pentru a putea înțelege ce înseamnă, pentru McMullin, 

idealizarea galileană. Idealizarea formală și cea materială sunt ambele forme de idealizare 

constructivă, prin care McMullin înțelege că ceea ce fizicianul sau mecanicistul propune este 

un model simplificat al unei naturi complexe (McMullin, 1985, 259). Idealizarea formală 

vizează acceptarea provizorie a unor asumpții false; un exemplu oferit de McMullin este legea 

lui Boyle, ”legea gazului ideal” (the ideal gas law) care presupune că moleculele sunt sfere 

elastice perfecte, că volumul acestora este neglijabil în raport cu volumul total al gazului și că 

interacțiunea dintre molecule poate fi neglijată (1985, 259). Toate aceste asumpții sunt false, 

iar în natură nu întâlnim un astfel de caz. Idealizarea materială presupune respingerea 

provizorie a unei proprietăți a unui obiect, precum rotirea în jurul propriei axe (spin) a unui 

electron, cum este cazul, după cum exemplifică McMullin, în modelul lui Bohr al atomului 

(1985, 263)4.  

Idealizarea cauzală, pe de altă parte, presupune că natura însăși este simplificată și că, prin 

urmare, putem selecta, în modelele pe care le propunem, o serie de cauze în detrimentul altora 

(1985, 265). Idealizarea experimentală presupune crearea unui set-up experimental, în cadrul 

căruia unele cauze vor fi izolate (1985, 265), în timp ce idealizarea subjonctivă presupune 

simpla izolare mentală, precum în cazul unui expriment de gândire (1985, 268). Așadar, în 

acest punct am obținut o viziunea mai rafinată a idealizării. Cu toate acestea, paradoxul lui 

Cartwright nu pare a fi eliminat. Ceea ce îl elimină, totuși, este afirmația repetată a lui 

McMullin că toate formele de idealizare amintite sunt însoțite de adăugiri ulterioare (1985, 

254, 262, 263, 268). Astfel, după cum remarcă și Weisberg discutând idealizarea galileană, 

acest tip de idealizare reprezintă un device computațional, ce ne ajută să simplificăm 

                                                           
4 Astfel, idealizarea materială este ”materială” într-un sens mai degrabă aristotelic (Cf. McMullin, 1985, 262); 
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provizoriu o natură prea complexă (Weisberg, 2007, 640). Mai mult decât atât, orice formă de 

idealizare galileană este însoțită de o etapă de ”de-idealizare”, în care diferite detalii sunt 

adăugate modelului inițial (2007, 646). Așadar, nu există un ”trade-off” între adevăr și valoare 

explicativă, ci există un model simplificat, căruia i se adaugă detalii pe parcurs. Argumentul 

cel mai puternic în favoarea idealizării galileene și împotriva paradoxului lui Cartwright este 

de ordin istoric: numeroase proiecte de cercetare din fizică s-au desfășurat după modelul 

idealizării galileene (McMullin, 1985, 264). Mai mult decât atât, introducerea de noi elemente 

nu se desfășoară ad hoc, ci este direcționată de către modelul propus însuși5, iar  poziția 

realistă a acestei propuneri poate fi sesizată încă din dimensiunea ei euristică: adăugarea de 

elemente vizează tocmai realitatea explanadum-ului (1985, 264)6. 

 

3. Idealizare și realism: Weisberg și Multiple-Models Idealization 

Cu toate acestea, imaginea tiputilor de idealizare poate fi și mai complexă. În această 

ultimă secțiune voi introduce, pe scurt, o noțiune de idealizare ce îi aparține lui Michael 

Weisberg, și care ne va ajuta să vedem că multiple tipuri de idealizare pot fi atât 

complementare, câtși în concordanță cu o abordare realistă. Sub denumirea de idealizare cu 

modele multiple (Multiple-Models Idealization, abreviat MMI), Weisberg evidențiază că 

diferite tipuri de idealizare urmăresc diferite scopuri, numite de către Weisberg idealuri 

reprezentaționale (representational ideals of idealization) (Weisberg, 2007, 648). Printre 

acestea se numără completitudinea (completeness- dorința de a cuprinde toate elementele 

teoretice) (2007, 649), simplitatea (simplicity- cuprinderea cauzelor esențiale, și nimic mai 

mult) (2007, 650), maximizarea (maxout- cuprinderea a cât mai multe elemente teoretice, dar 

fără a le cuprinde cu necesitate pe toate)(2007, 652), I-Causalitatea (I-Causality- cuprinderea 

a cât mai puține cauze, dar nu neapărat doar a cauzelor esențiale) (2007, 651-652) și P-

Generalitatea (P-Generality- considerarea tuturor funcțiilor posibile ale modelului, și nu doar 

pe cele actuale7) (2007,653-654). Așadar, vor exista diverse tipuri de idealizare, în funcție de 

scopul modelului. În aceste modele, nu trebuie să existe un ”trade-off”, pentru că, așa cum ne 

arată exemple precum folosirea modelelor în biologia populațiilor sau în meteorologie, 

rezultatul predicției este mai precis atunci când mai multe modele sunt folosite simultan 

                                                           
5 Dacă se constată că adăugirile sunt ad hoc, atunci aceasta este un semn că modelul nu a fost unul corect încă de 

la început (McMullin, 1985, 264);  
6 Tema matematizării naturii este, prin urmare, văzută tot într-o cheie realistă: matematica oferă doar sintaxa, nu 

și semantica (McMullin, 1985, 249, 273); 
7 A-Generality ar desemna totalitatea funcțiilor actuale (Cf. Weisberg, 2007, 653-654). 
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(2007, 646). Mai mult decât atât, o astfel de complementaritate, deși, la prima vedere, pare a 

servi drept un argument în favoarea unei poziții anti-realiste, reprezintă un argument pentru o 

abordare realistă: căutarea simultană și în paralel a completitudinii, simplității, maximizării, I-

Cauzalității și P-Generalității presupune că există o lumea reală ce trebuie explicată (2007, 

658). Pe această cale, complementaritatea modelelor idealizării aduce după sine o atitudine 

realistă.  

 

4. Concluzii 

În acest scurt eseu, am încercat să arăt că paradoxul lui Cartwright cu privire la idealizarea 

legilor naturii este un fals paradox. Mai mult decât atât, diverse tipuri de idealizare ce au 

apărut după formularea de către Cartwright a paradoxului său- modele precum idealizarea 

galileană sau MMI- ne arată că paradoxul poate fi înlocuit de coplementaritate, iar anti-

realismul de realism. Cu atoate acestea, cheia unui asemenea demers stă, după cum remarca și 

McMullin, în studierea istoriei fizicii și identificarea modelelor de idealizare folosite. Mai 

mult decât atât, în încercarea de a arăta că există false modele ale idealizării (false 

idealizations) și în științele sociale, Cartwright își extinde teza astfel încât să cuprindă și 

paradoxul lui Simpson (Cartwright, 1995, 349), în conformitate cu care datele statistice 

obținute în urma cercetării unui nivel micro nu pot fi aplicate unui nivel macro, și vice-versa. 

Investigarea dimensiunii istorice a modelelor de idealizare, precum și analiza problemei 

modelelor de idealizare folosite în științele umaniste, rămân pentru ocazii viitoare. 
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