
Putnam și interpretările mecanicii cuantice 

Costel Cristian 

 

Mecanica cuantică este una dintre cele mai complexe și surprinzătoare teorii științifice 

confirmate vreodată, care dovedește constant cât de limitată este capacitatea noastră intuitivă 

de a percepe natura lumii materiale. Majoritatea fizicienilor susțin că teoria mecanicii cuantice, 

mai precis fenomenele pe care ni le expune, nu poate fi formulată în termeni clasici.1 Teoria 

mecanicii cuantice, așa cum observă și Maudlin dar și Putnam, deține o problemă de ordin 

conceptual în privința măsurării. Putnam susținea în 1965 că problema conceptuală se poate 

rezolva pornind de la logica clasică, rezolvând astfel și problema măsurării și problema care 

implică experimentul cu cele două fante. 

În cele ce urmează voi susține perspectiva lui Putnam cu privire la necesitatea unei 

interpretări solide și explicative a teoriei mecanicii cuantice, cât mai aproape de un realism 

științific. Din punctul de vedere al unui realist, sistemul fizic pe care se bazează mecanica 

cuantică este cel al undelor, de exemplu,2 iar explicarea sau oferirea unui înțeles a ceea ce 

înseamnă undă este absolut imperativă din perspectiva lui Putnam, așadar un realism științific 

încearcă să ofere o interpretare la teoria mecanicii cuantice. 

Ne vom ocupa de considerațiile lui Putnam ce țin de fundamentele mecanicii cuantice, 

mai exact de problema măsurii și vom vedea în primul rând câteva interpretări ale mecanicii 

cuantice cum ar fi teoria colapsului cuantic, exemplul imaginar al lui Erwin Schrödinger, 

interpretarea multiversurilor, și teoria GRW. Cu alte cuvine, vom încerca o descriere 

amănunțită a acestor teorii după care vom vedea cum se raportează Putnam la aceste interpretări 

ale mecanicii cuantice, voi lua în considerare și introducerea unei condiții de consistență a 

interpretărilor teoriei cuantice cum ar fi exemplul dat de Putnam, denumit ,,patul lui Einstein”. 

În concluzie vom vedea ce interpretare este adecvată pentru teoria mecanicii cuantice din 

perspectiva lui Putnam. 

 

                                                             
1 Tim Maudlin – The Labyrinth of Quantum Theory, p. 1. 
2 Deși avem interpretarea lui de Broglie unde particula este și undă. 



Putnam scrie două mari articole referitor la mecanica cuantică, însă dintr-o perspectivă 

filosofică, cele două articole sunt scrise la un interval de 40 de ani. Primul se numește ,,A 

philosopher looks at the quantum mechanics”, scris în anul 1965. În anul 2005, Putnam a 

completat cu diferite considerații lucrarea sa din 1965, introducând noi interpretări care au fost 

aduse mecanicii cuantice, cum ar fi cea a multiversurilor sau teoria GRW. 

Problema măsurării implică în primul rând un observator extern fenomenului cuantic, 

de pildă stările în care se află anumite particule pot fi determinate în sensul în care se pot face 

predicții pe baza informațiilor pe care le avem în legătură cu stările cuantice ale particulelor, 

dar totodată apar fenomene de colaps cuantic care reprezintă fenomenul de interferență a 

particulelor/undelor cuantice. Observatorul extern nu face altceva decât să măsoare fenomenul 

cuantic, și astfel influențează modul în care se manifestă particulele cuantice, de aici apare 

problema măsurării. Altfel spus, implicarea observatorului extern în sistemul stărilor cuantice 

produce superpoziția cuantică. 

Un fenomen interesant ce are loc în mecanica cuantică este colapsul cuantic. Particulele 

cuantice se află într-o relație care le permite să intre într-o stare de colaps, să interfereze unele 

cu celelalte, astfel realizându-se o superpoziție cuantică, cum este de exemplu experimentul 

celor două fante realizat cu fotoni de lumină.3  

Conform lui Putnam și Wüthrich, fizicianul Erwin Schrödinger a formulat o ecuație 

diferențială care ne ajută să vedem cum pot avea loc, sau mai precis cum putem determina și 

prezice stările evenimentelor cuantice a particulelor. Dată fiind o stare fizică într-un timp inițial 

și forțele implicate în sistemul cuantic, ecuația lui Schrödinger trasează modul în care această 

stare a acelui sistem care se află într-un alt timp poate fi unic determinată.4 Însă ceea ce este 

important de reținut este că în privința teoriilor despre colaps cuantic, Schrödinger dezvoltă un 

experiment imaginar în care o pisică este plasată într-un sistem izolat, iar înăuntru acelui sistem 

se află un dispozitiv care poate ucide pisica. Conform lui Schrödinger, experimentul arată că 

pisica se află în două stări cuantice, probabilitatea ca ea să fie vie este de ½, iar probabilitatea 

ca ea să fie moartă este tot de ½, cu alte cuvinte pisica este atât vie cât și moartă în același timp. 

Noi când vom observa pisica, cele două stări se suprapun și se produce colapsul cuantic. 

Problema pe care o pune Putnam din perspectiva sa realistă este următoarea: cum pot două stări 

                                                             
3 Brian Greene – Universul Elegant, trad. D. Anghel și Anamirela Paula Anghel, Humanitas București 2008, p. 

117. 
4 Christian Wüthrich – Putnam looks at quantum mechanics (again and again), Berlin, 2014, p. 10. 



macro-observabile să poată avea valori diferite?5  O altă întrebare este dacă avem două astfel 

de stări de ce nu le putem observa? 

Von Neumann oferă o interpretare și susține că stările fizice se pot modifica în două 

stări diferite, însă ele nu țin cont de ecuația lui Schrödinger, dacă se introduce funcția de 

măsurare. Axioma lui Neumann arată că stările țin cont de ecuația lui Schrödinger și se vor 

schimba în timp, doar dacă măsurarea nu va avea loc. Von Neumann susține că nu vom vedea 

niciodată pisica în forma ½ vie + ½ moartă, pentru că ceea ce facem prin observare este să 

măsurăm, iar pisica va cădea într-o stare de colaps cuantic, fie o vedem vie, fie moartă. 

Putnam ne introduce într-un exemplu oferit de Einstein cu privire la acest fenomen 

cuanic, denumit de Putnam, ,, patul lui Einstein”6. Einstein, într-o discuție cu Putnam despre 

fenomenul cuantic, îi împărtășește acestuia din urmă faptul că i se pare incredibil ca patul său 

care se află într-un colț al camerei să poată fi în toate locurile din cameră în momentul în care 

observatorul, adică Einstein iese din încăpere, iar când intră în cameră, patul să sară din nou în 

colțul camerei. Așadar, ceea ce respinge Einstein dar și Putnam este însăși postulatul lui 

Neumann al colapsului. 

O nouă interpretare pe care o precizează Putnam este denumită GRW (Ghirardi, Rimini, 

și Weber). Această interpretare elimină legea dinamicii propusă de Schrödinger cum că funcția-

undă7 are o evoluție liniar-dinamică conform ecuației. GRW propune o lege dinamică non-

lineară, și care susține că fenomenul colapsului cuantic nu este impus de măsură, ci se produce 

spontan în conformitate cu legea dinamicii care include ,,termeni non-lineari și stochastic.”8 

Cu alte cuvinte, sistemul cuantic are o probabilitate în univers, foarte mică, dar nu zero de a se 

localiza în mod spontan în regiuni mai mici din spațiu. În cazul exemplului dat de Einstein, 

patul are o poziție determinată în spațiu, chiar dacă niciun observator nu se află în încăpere. 

Această interpretare pe care o oferă GRW la problema colapsului cuantic, pare să fie 

mai posibilă și totodată realistă din perspectiva lui Putnam, deoarece probabilitatea ca patul lui 

Einstein să fie localizat în alt loc decât în cel în care se află la un moment (t), este foarte mică.  

O altă interpretare, de această dată care susține că nu este niciun colaps cuantic sau 

variabile ascunse așa cum susținea Bohm, este cea dată de Everett, a multiversului. Ceea ce 

                                                             
5 Hilary Putnam – A Philosopher looks at Quantum Mechanics, (Again), in The British Journal for the 

Philosophy of Science, Volume 56, Issue 4, December 2005, p. 620. 
6 Idem. p. 624. 
7 În engl. wavefunction. 
8 Christian Wüthrich – Putnam looks at quantum mechanics (again and again), Berlin, 2014, p. 18 



exprimă interpretarea lui Everett este că cele două stări cuantice în care se află pisica lui 

Schrödinger sunt încadrate în două lumi fizice diferite, adică într-o lume pisica este moartă, iar 

observatorul are credința determinată că pisica este moartă, și într-o lume în care pisica e vie, 

observatorul are credința determinată că ea e vie. Așadar Putnam identifică atât interpretări care 

implică problema colapsului dar și unele care surprind teoria multiversului ce elimină colapsul. 

Concluzie 

După cum am afirmat mai sus, pentru Putnam o interpretare care să corespundă cu 

realismul științific în totalitate nu poate fi printre cele menționate anterior, pentru că fiecare 

implică anumite probleme conceptuale, iar Putnam este de acord cu anumite considerații ale lui 

Bohr care susținea că o interpretare realistă a mecanicii cuantice nu poate fi posibilă9. Cu toate 

acestea, pare că GRW este o interpretare favorabilă pentru Putnam, pentru că oferă o 

perspectivă oarecum realistă a modului în care se află particulele cuantice și cum acestea intră 

într-o stare de colaps în mod spontan, iar posibilitatea de se localiza într-un alt loc un anumit 

obiect fizic, este aproximativ zero, dar nu zero. 
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