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Σειρά: Προβλήματα μεθόδου καί έξέλιξης της Επιστήμης 

Ή Δομή των 'Επιστημονικών * Επαναστάσεων του Τ. S. Kuhn είναι 
τό πρώτο βιβλίο μιας σειράς πού άποτελεΐ άπόπειρα εισαγωγής στίς 
σύγχρονες άπόψεις γιά τή μέθοδο καί τήνέξέλιξη τώνέπιστημών. Καθώς 
δμως δέ θέλουμε νά μεταφέρουμε άπόψεις μέ τρόπο πού νά δημιουργούν 
τήν έντύπωση όριστικών άπαντήσεων, δέ θά περιοριστούμε στην επισή-
μανση κάποιων καθοριστικών στιγμών (μέ τή μετάφραση βιβλίων 
σταθμών) στήν πορεία τής σύγχρονης φιλοσοφικής προσέγγισης τής 
έπιστήμης. Προκειμένου λοιπόν, νά δώσουμε μιά πιό ολοκληρωμένη 
είκόνα καί νά δημιουργήσουμε ^να κλίμα προβληματισμού, θά συμπερι-
λάβουμε στήν προσπάθεια αυτή καί συλλογές μικροτέρων κειμένων 
σημαντικών γιά τήν όλοκλήρωση μιας άποψης, δπως καί βιβλία πού 
παρουσιάζουν καί άναλύουν τίς άπόψεις αυτές ή συζητούν τίς προεκτά-
σεις τους σέ άλλους τομείς τής σκέψης. 

Στόχος μιας τέτοιας σειράς θά μπορούσε νά είναι ή γονιμοποίηση 
τής έλληνικής φιλοσοφικής καί έπιστημονικής σκέψης (πού σέ άλλους 
καιρούς, άσκούσε αύτό τό ρόλο) μέ τό σπέρμα τής άμφιβολίας γύρω άπό 
θέματα, δπως ή έπιστημονική γνώση, πού λιμνάζουν σ ' ενα βάλτο 
αυτάρεσκης βεβαιότητας· έχοντας δμως συναίσθηση τών δυνατοτήτων 
μας, θά είμαστε άπόλυτα ικανοποιημένοι, άν βοηθήσουμε τούς "Ελληνες 
σπουδαστές καί έπιστήμονες νά άναρωτηθούν: Είναι λοιπόν ή έπιστήμη 
μόνο αύτό πού μας διδάσκουν τά κάθε λογής έγχειρίδια καί πανεπιστη-
μιακά συγγράμματα ή μήπως, δπως λέει 6 Kuhn, ή είκόνα τής έπιστήμης 
πού σχηματίζεται άποκλειστικά άπό αυτά είναι τόσο άκριβής δσο καί ή 
εικόνα ένός εθνικού πολιτισμού πού σχηματίζεται άπό τουριστικά φυλ-
λάδια ή έγχειρίδια ξένων γλωσσών. 

' Η έπιλογή τού συγκεκριμένου βιβλίου ως πρώτου στή σειρά έγινε 
γιά πολλούς λόγους. Ή Δομή τών * Επιστημονικών 'Επαναστάσεων είναι 
άπό τά πιό συζητημένα βιβλία, στή μεταπολεμική ιστορία τής φιλοσο-
φίας τής έπιστήμης καί άποτελεί σημείο τομής της. Είναι τό «μανιφέ-
στο» τού νέου επιστημολογικού ρεύματος, μιά ολοκληρωμένη «έναλλα-
κτική πρόταση» στή θετικιστική έπιστημολογία. Ή έπιρροή του δμως 
έπεκτείνεται καί πέρα άπό τή φιλοσοφία* στό χώρο τών ίδιων τών έπι-
στημών (δλων τών έπιστημών καί δχι μόνο τής Φυσικής, δπως μέχρι 
τώρα συνέβαινε). Ό προβληματισμός μεταφέρεται καί σ* αύτούς πού 
άσκούν τήν έπιστημονική πρακτική, μ' άποτέλεσμα νά γίνεται άκόμα 
πιό στενή ή σχέση Φιλοσοφίας -Έπιστήμης, δπως καί ή σχέση τους 
μέ τό κοινωνικό γίγνεσθαι. 
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1. ΤΟ ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 

2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Τ S. KUHN ΚΑΙ Η «ΣΤΡΟΦΗ» ΤΗΣ ΔΕ-
ΚΑΕΉΑΣ I960 - 1970 
α. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
β. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 
γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ KUHN 
δ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΛΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΛ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ. 01 ΠΡΟ-
ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (α. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙ-
ΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, β. ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ, γ. Η Ι-
ΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, δ. Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 
1960, ε. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970). 

' Η Δομή τών * Επιστημονικών 'Επαναστάσεων αντιπροσωπεύει 
ενα σταθμό γιά την άγγλοσαξονική έπιστημολογία. "Αν καί 
έχουν περάσει πολλά χρόνια απ' την έμφάνισή του —ή πρώτη 
του έκδοση γίνεται τό 1962— θεωρείται ήδη κλασικό έργο* θά 
πρέπει νά είναι τό βιβλίο πού εχει διαβαστεί, συζητηθεί καί επη-
ρεάσει περισσότερο από κάθε άλλο στη μεταπολεμική ιστορία 

* Μιά πρώτη μορφή αύτου του κειμένου διάβασαν ό καθηγητής Νικόλαος 
Αύγελής καί οί συνάδελφοι καί φίλοι μου Αιμίλιος Μεταξόπουλος, Τάκης ΠοΟλος 
καί Σάββας Τσοχατζίδης. Τους ευχαριστώ γιά τίς ύποδείξεις τους. ' Η Εισαγωγή 
δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Πολίτης», τεύχος 41. 



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

του κλάδου. Χαρακτηρίζεται συμβολικά ώς σημείο τομής, αύτό 
πού κλείνει μιά έποχή καί εισάγει σέ μιά νέα. 

Ό Kuhn ερχεται νά προτείνει μιά νέα εικόνα της έπιστήμης, 
πού βρίσκεται σ^ λήρη άντίθεση, καί φιλοδοξεί νά άντικατα-
στήσει την κυρία^ ^ τότε άνάλυση του Λογικού Θετικισμού. Ή 
Αομή είναι, έπομένως, ενα πολεμικό κείμενο. 'Ενώ, δμως, ό 
πολεμικός τόνος τού βιβλίου είναι έμφανής, ό "Ελληνας άνα-
γνώστης κινδυνεύει νά μείνει χωρίς καθαρή εικόνα τού άντιπάλου. 
Ό πρώτος στόχος, λοιπόν, αύτής τής Είσαγωγής είναι άκριβώς 
τό πρίν τής Δομής: άπό πού ερχεται ό Kuhn καί σέ ποιόν άντιτί-
θεται. ' Ο δεύτερος τείνει, κατά λογική ακολουθία, οτομετά: ποιές 
συνέπειες προκαλεί καί τί προοπτικές άνοίγει. Θά προσπαθήσου-
με νά δώσουμε τό στίγμα τής φιλοσοφικής αύτής παράδοσης, άπό 
τό Λογικό Θετικισμό ώς τίς μέρες μας, μέσα άπό τή δίοδο πού 
προσφέρει τό εργο τού Kuhn. 

Τό κυριότερο χαρακτηριστικό τής άγγλοσαξονικής φιλοσο-
φίας —ή μεγάλη της άρετή ή τό βασικό της μειονέκτημα, άνάλογα 
μέ τήν όπτική γωνία— είναι ή αίσθηση τής συνέχειας: τό νέο δέ 
φυτρώνει δίπλα άλλά έπάνω στό παλιό. Σέ άντίθεση μέ τά ρεύματα 
τής ήπειρωτικής Εύρώπης (καί κυρίως τά γαλλικά, των όποίων 
τούς άπόηχους δεχόμαστε κατά κανόνα, στήν 'Ελλάδα, τά τε-
λευταία χρόνια) δέ συναντάμε ούτε θεωρήσεις «έφ* δλης τής 
ύλης» ούτε διάττοντες άστέρες. Προέχει ή οικοδόμηση, διάρ-
θρωση καί κριτική άποτίμηση μακρόχρονων παραδόσεων, μέ 
περιορισμένο, ίσως, βεληνεκές άλλά μέ Ιδιαίτερη έπεξεργασία των 
επιμέρους προβλημάτων. Ή Δομή των 'Επιστημονικών 'Επανα-
στάσεων διατηρεί, βέβαια, ^να σχετικά αύτόνομο χαρακτήρα —γι' 
αυτόν, άλλωστε, τό λόγο εχει καί νόημα ή έλληνική της μετά-
φραση. Δέν παύει, ώστόσο, νά άποτελεί στοιχείο μιας συγκεκρι-
μένης παράδοσης καί, κατά συνέπεια, ή άποσπασματική οίκειο-
ποίηση μερών τής ορολογίας ή τών συμπερασμάτων τού βιβλίου 
καί ή μεταφορά τους σέ ίνα έντελώς διαφορετικό πεδίο άναφοράς, 
παραμένει προβληματική. 

Καί κάτι άκόμη. Στήν 'Ελλάδα, ή στενή σχέση φιλοσοφίας 
καί φυσικών έπιστημών δέν είναι καθόλου αύτονόητη. Πολλές 
φορές, μάλιστα, ή σχέση φαίνεται νά είναι έχθρική. Ό Kuhn, 
άντίθετα, προέρχεται άπό ενα διανοητικό περιβάλλον, δπου δχι 
μόνο ή φιλοσοφία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στίς έξελίξεις τών 
έπιστημών, άλλά δπου ή γνώση καταλήγει νά ταυτίζεται μέ τήν 
έπιστήμη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 

1. TO ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΘΕΩΡΙΩΝ 

Ό δρος Λογικός θετικισμός (ή Λογικός Εμπειρισμός) χαρα-
κτηρίζει ενα φιλοσοφικό ρεύμα, πού δημιουργείται στη δεκαετία 
1920-30 στη γερμανόφωνη Ευρώπη. Ό βασικός πυρήνας των 
πρώτων θετικιστών συσπειρώνεται γύρω άπ* τό σεμινάριο Φιλο-
σοφίας των 'Επαγωγικών 'Επιστημών του Moritz Schlick στό 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης καί άποτελεί τό λεγόμενο «Κύκλο της 
Βιέννης» (Waismann, Neurath, Hahn, Carnap καί φυσικά όίδιος ό 
Schlick). Συγγενείς ομάδες, «παραρτήματα» του Κύκλου της Βιέν-
νης, δημιουργούνται τήν'ίδια εποχή στό Βερολίνο, (Reichenbach) 
καί στήν Πράγα (Frank). Τό 1930, οί Carnap καί Reichenbach εκ-
δίδουν τό περιοδικό Erkenntnis, πού γίνεται τό έπίσημο όργανο 
ένός ρεύματος, πού πολύ γρήγορα συνειδητοποιεί τήν ιδιαιτερό-
τητα, τήν ένότητα καί τό ρόλο πού εχει νά παίξει μέσα σ ' ενα 
εχθρικό φιλοσοφικό περιβάλλον. 

Τό ενοποιητικό στοιχείο τού Κύκλου της Βιέννης είναι ή 
προγραμματική αντίθεση σέ κάθε Μεταφυσική, τό αίτημα γιά τήν 
έγκαθίδρυση μιας επιστημονικής φιλοσοφίας ^ Τό κοινό σημείο 
μέ τόν κλασικό 'Εμπειρισμό (Lockc, Hume, Mill) είναι ή πεποίθηση 
δτι ή έγκυρη γνώση θεμελιώνεται, σέ τελευταία ανάλυση, στά 
δεδομένα της εμπειρίας. Πρόκειται, άλλωστε, γιά ενα νέο 
Θετικισμό γιατί, όπως ό παλιότερος θετικισμός θεωρεί δτι ή γνώση 
είναι αποκλειστικό προϊόν των ειδικών έπιστημών, περιορίζεται 
στή διερεύνηση των φυσικών νόμων καί δέν αναζητά τίς κρυφές 
αιτίες τών πραγμάτων. 'Ενώ, όμως, ό παραδοσιακός εμπειρισμός 
καί θετικισμός δέ διέθεταν παρά ενα σχετικά φτωχό σύνολο τε-
χνικών συλλογισμού, ή ανάπτυξη της συμβολικής λογικής στίς 
αρχές τού 20ού αι. (Peano, Hilbert, Frege, Russell) προσφέρει στόν 
Κύκλο τής Βιέννης ενα νέο άποτελεσματικό όργανο. 

Δέν ύπάρχει μιά καθολικά αποδεκτή ερμηνεία γιά τήν κατα-
γωγή καί τίς αιτίες γένεσης τού Λογικού Θετικισμού 2. Γιά τούς 

1. Δές V.Kraft: The Vienna Circle, New York, 1953 (μετάφραση άπ' τά Γερ-
μανικά), σ. 15. 

2. Ό Kraft δ.π., τονίζει ώς βασικό στοιχείο τήν άντι-μεταφυσική κατεύθυνση 
τοΟ Κύκλου. 'Αντίθετα ό F. Suppe (F. Suppe (ed): The Structure of Scientific Theo-
ries. Urbana, Illinois, 1974, σ. 7), θεωρεί δτι τό σημαντικότερο ρόλο έπαιξε ή έμφά-
νιση τής νέας επαναστατικής φυσικής τών άρχων του αιώνα, πού όντας άσυμ-
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Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

σκοπούς, ώστόσο, αυτής της Εισαγωγής, δέν εχει τόση σημασία ή 
γένεση, δσο ή πορεία έξέλιξής του* τό σημαντικό, λοιπόν, είναι 
δτι, ένώ ό Λογικός Θετικισμός παραμένει δνα περιθωριακό ρεϋμα 
στη γερμανόφωνη μεσοπολεμική Εύρώπη, μετά τόν πόλεμο —μέ 
τήν οριστική μετανάστευση των Γερμανών έπιστημόνων καί 
φιλοσόφων στήν 'Αμερική— γίνεται ή κυρίαρχη φιλοσοφική 
τάση στόν άγγλοσαξονικό κόσμο. Στήν πορεία αυτή έμπλουτί-
ζεται, μετασχηματίζεται καί φιλελευθεροποιείται. 

Στήν περιγραφή πού άκολουθεί δέ γίνεται άμεση άναφορά 
στό εργο ένός καθορισμένου συγγραφέα ή σέ μιά καθολικά άπο-
δεκτή κωδικοποίηση. Πρόκειται μάλλον γιά άπόψεις διάχυτες σέ 
μιά πλειάδα φιλοσόφων, πού σέ μιά δεδομένη χρονική περίοδο 
—1930-1960— αύτοπροσδιορίζονται ώς μέλη μιας παράδοσης, "Αν 
έτημέναμε, πάντως, στόν προσδιορισμό συγκεκριμένων συγγρα-
φέων, πιό κοντά στούς χαρακτηρισμούς πού θά δοθούν βρίσκο-
νται τά ώριμα εργα του Rudolf Carnap καί του Carl Hempel. 

Δύο είναι οί βασικοί στόχοι του Λογικού Θετικισμού: 

1) Ή λογική ανάλυση της έγκυρης γνώσης: Επειδή, δμως, 
στούς κόλπους της θετικιστικής παράδοσης ή έγκυρη γνώση ταυ-
τίζεται μέ τήν έπιστήμη (μιά παραδοσιακή γνωσιολογία δέν είναι 
πιά δυνατή), ό πρώτος στόχος γίνεται: ή άνάλυση της λογικής τής 
επιστήμης. 

ΙΥΗ ίμπειρική θεμελίωση τής επιστήμης, αίτημα πού ο-
δηγεί στήν οριοθέτηση (demarcation) άνάμεσα σέ έπιστήμη καί 
μεταφυσική. 

\ 

Οί δύο αυτοί στόχοι θά καθορίσουν, άντίστοιχα, τή λογική 
καί τήν εμπειρική πλευρά του Λογικού Θετικισμού. 

Μπορούμε νά ποϋμε δτι ό Κύκλος τής Βιέννης γεννιέται μέ 
τήν κριτική άφομοίωση δύο έργων, τών Principia Mathematica των 
Russell καί Whitehead (1910) καί του Tractatus του Wittgenstein 

βίβαστη μ' δλες τίς παραδοσιακές φιλοσοφίες, όδήγησε στήν «πρόκριση» τοΟ 
νεο-Θετικισμοϋ τοϋ Mach. Είναι πάντως γεγονός δτι δχουμε έλάχιστες μελέτες 
γιά τίς συνθήκες γένεσης του Κύκλου τής Βιέννης, σέ άντίθεση μέ τόν δγκο τής 
βιβλιογραφίας γιά τίς θεωρίες του Λογικού Θετικισμού (δές καί τίς βιβλιογρα-
φικές σημειώσεις). 
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(1921). Ά π ό τά Principia παίρνουν την ιδέα μιας τεχνητής, πλού-
σιας λογικής γλώσσας, μέ ιδιαίτερα άνεπτυγμένες έκφραστικές 
δυνατότητες, μέ συνέπεια καί πληρότητα. 'Ακολουθούν τόν 
Wittgenstein στη «στροφή πρός τη γλώσσα», στήν άναγνώριση 
δηλαδή δτι τά ορια του νοητού ταυτίζονται μέ τά δρια τής 
γλώσσας καί, κατά συνέπεια, τό κύριο εργο τής φιλοσοφίας είναι 
ή κριτική ανάλυση τής γ λ ώ σ σ α ς Σ τ ό ν Wittgenstein, ακόμη, 
όφείλουν τήν πεποίθηση δτι οί μόνες προτάσεις μέ γνωστικό 
περιεχόμενο είναι οί εμπειρικές προτάσεις, ένώ οί προτάσεις τής 
λογικής καί των μαθηματικών είναι απλές ταυτολογίες. 

Ά π ό τίς ιστορικές γλώσσες, ή μόνη πού πλησιάζει στήν 
πληρότητα τού μοντέλου τών Principia είναι ή γλώσσα τής έπι-
στήμης, καί ιδιαίτερα ή γλώσσα τής πιό άνεπτυγμένης καί βασι-
κής επιστήμης, τής Φυσικής. Ή θετικιστική, λοιπόν, έπιστημο-
λογία τείνει στήν άνάλυση τής γλώσσας τής Φυσικής μέ τίς τε-
χνικές τής μαθηματικής λογικής, στήν επισήμανση των πιθανών 
αντιφάσεων καί τήν τελειοποίησή της. Διαπραγματεύεται τή 
«μορφή» καί δχι τό «περιεχόμενο» τών έπιστημονικών προτά-
σεων γιά παράδειγμα, έκεϊνο πού ένδιαφέρει είναι ή λογική δομή 
κάθε δυνατόν επιστημονικού νόμου, καί δχι κάποιου συγκεκρι-
μένου έπιστημονικού νόμου* ένδιαφέρει τό νόημα τής λέξης «έπι-
στημρνική θεωρία» καί δχι ή διαδοχή, αντικατάσταση, κριτική 
τών συγκεκριμένων έπιστημονικών θεωριών. Ή έπιστήμη άντι-
μετωπίζεται ώς στατική καί ολοκληρωμένη δομή. Τά πορίσματα 
μιας παρόμοιας έπίστημολογίας μοιάζουν μέ «ιδεατούς τύπους» 
—γιά νά δανειστούμε, άπό ενα εντελώς διαφορετικό φυσικά, 
πλαίσιο, τόν δρο τού Max Weber—* ή επιστημονική πρακτική τού 
παρελθόντος καί τού παρόντος —άλλά, μέ μιά έννοια, καί τού 
μέλλοντος— καθορίζεται άπό τή συμμόρφωσή της ή τήν άπόκλι-

3 . Ό Ν. Αύγελής (εισαγωγή στήν 'Ελληνική μετάφραση του Carnap R: 
Φιλοσοφία καί λογική σύνταξη, Θεσσαλονίκη) άναλύει τό πέρασμα άπ' τό άτομικό 
δεδομένο στήν πρωταρχική πρόταση: Γιά τόν κλασικό έμπειρισμό «ή βάση τής 
άναγωγής, όπου θεμελιώνεται ή ιδια ή γνώση, είναι αυτό πού δίδεται στήν δμεση 
αισθητηριακή αντίληψη, τό έπιμέρους αισθητό δεδρμένο, τό συγκεκριμένο άτο-
μικό βίωμα. Ά λ λ ά τό δεδομένο μέ τήν έννοια του συγκεκριμένου άτομικου βιώ-
ματος δέν είναι άνακοινώσιμο, δέν εχει διυποκειμενικό χαρακτήρα καί γΓ αύτό τό 
λόγο δέν μπορεί νά λειτουργήσει ώς θεμέλιο τής γνώσης. "Ετσι, όλο τό βάρος του 
προβλήματος παύει νά είναι ό προσδιορισμός του δεδομένου στό άμεσο άτομικό 
βίωμα καί μετατοπίζεται στήν περιοχή τής γλώσσας. Γι' αύτό καί δέν άναζητοϋμε 
πιά «πρωταρχικά δεδομένα», άλλά «πρωταρχικές προτάσεις», σ. 15. 
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ση άπό αυτόν τόν «ιδεατό τύπο». Σύμφωνα μέ τό Λογικό Θετικι-
σμό, μιά έγκυρη έπιστημονική θεωρία, στό πιό έξελιγμένο, τό 
τελικό της, στάδιο μπορεί νά πάρει τη μορφή ένός άξιωματικου 
συστήματος, μέ Ιεραρχημένη δομή, αξιώματα, θεωρήματα, κανόνες 
παραγωγής καί έρμηνείας (δπως στά μετα-μαθηματικά του 
Hilbert). 

Φυσικά, οί ιδεατοί αυτοί τύποι θά επρεπε νά έλέγχονται μέ 
βάση τήν πραγματική επιστήμη. Ή άρχή αύτή, ένώ δέν άπορρί-
πτεται στή θεωρία, καταστρατηγείται συνεχώς στήν πρακτική: 
έκει τό βάρος πάντα πέφτει στήν πληρότητα της κατασκευής τών 
συστημάτων παρά στή συγκεκριμένη έφαρμογή τους. 'Ένα άπό τά 
βασικά δόγματα του Λογικού Θετικισμού είναι ή διάκριση 
πλαισίου άνακάλυψης καί πλαισίου θεμελίωσης (context of discove-
ry context of justification). Μιά άνακάλυψη μπορεί νά όφείλεται 
σέ διάφορες αιτίες: τύχη, ταλέντο του έρευνητή, κοινωνικό πλαί-
σιο κτλ. 'Ενδιαφέρει, λοιπόν, ισως τήν κοινωνιολογία ή τήν 
ψυχολογία, αλλά σέ καμιά περίπτωση τή φιλοσοφία. Δέν υπάρχει 
«λογική της άνακάλυψης», δέν υπάρχουν δηλ. όρθολογικά κρι-
τήρια —λογικού τύπου καί όχι ψυχολογικού— πού νά οδηγούν 
καί νά καθορίζουν τή νομοτέλεια μιας άνακάλυψης. Τό εργο της 
φιλοσοφίας περιορίζεται στή δικαιολόγηση, δηλαδή τήν άξιολό-
γηση της άνακάλυψης: τή σημασία καί τήν ένταξη τού νέου 
φαινομένου ή της νέας θεωρίας στό πλαίσιο της συνολικής έπι-
στήμης. Τό συμπέρασμα είναι δτι ή ιστορία της πραγματικής έπι-
στήμης δέ συνδέεται ούτε προσφέρει καμιά βοήθεια στήν έπι-
στημολογία. Ή περιγραφή τών άνακαλύψεων τού παρελθόντος 
μπορεί νά εχει κάποιο κοινωνιολογικό ή άνεκδοτολογικό ένδια-
φέρον, δέν παίζει όμως κανένα ρόλο στήν άνάλυση της λογικής 
της έπιστήμης. 

Ή εμπειρική διάσταση τού Λογικού Θετικισμού στηρίζεται 
στό άξίωμα δτι κάθε έγκυρη έπιστημονική θεωρία άπορρέει καί 
θεμελιώνεται, μέ κάποιο άκριβή καί διαγνώσιμο τρόπο, στήν 
έμπειρία. Τό σύνολο τών έμπειρικών δεδομένων καθορίζει τόσο τό 
νόημα τών επιστημονικών δρων δσο καί τήν εγκυρότητα τών 
επιστημονικών προτάσεων. Ή έπιστήμη διαφέρει άπό τή Μετα-
φυσική άκριβώς έπειδή είναι έμπειρική. Ή οριοθέτηση γίνεται 
μέ τό κριτήριο της έπαλήθευσης (verification), σύμφωνα μέ τό όποιο, 
μιά πρόταση εχει νόημα, άν έπιδέχεται έπαλήθευση μέ δρους 
άμεσης παρατήρησης. Στήν πιό άκραία του έκφραση, τό κριτήριο 
διατυπώνεται άπ' τόν Waisman μέ τή μορφή: «τό νόημα μιας 
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πρότασης είναι ή μέθοδος έπαλήθευσής της». 
Κάτω άπ' αυτό τό πρίσμα, οί προτάσεις της παραδοσιακής 

Μεταφυσικής δέν έχουν κανένα νόημα. Γιά παράδειγμα, οί προτά-
σεις «υπάρχουν αλήθειες απρόσιτες στην άνθρώπινη νόηση» ή «ό 
Θεός είναι ενας» δέν είναι οΰτε άληθεΐς οϋτε ψευδείς, άπλώς δέν 
ύπάρχει τρόπος νά έπαληθευτοϋν καί έπομένως στερούνται τιμής 
άλήθειας. 'Αντίθετα, οί επιστημονικές προτάσεις μπορούν νά 
έπιβεβαιωθοϋν ή νά άπορριφτοϋν άπό τά εμπειρικά δεδομένα, 
ίκανοποιοϋν τό κριτήριο επαλήθευσης καί έχουν μιά τιμή αλή-
θειας. 

Τό πρόβλημα, ωστόσο, κάθε εμπειρισμού είναι ό συγκεκριμέ-
νος τρόπος σύνδεσης των προτάσεων καί των άμεσων έμπειρικών 
δεδομένων. Οί θετικιστές γιά νά στηρίξουν τή δυνατότητα έπα-
λήθευσης των επιστημονικών προτάσεων εισάγουν τή διάκριση 
ανάμεσα σέ παρατηρησιακονς καί σέ θεωρητικούς δρους (καί, άντί-
στοιχα, σέ παρατηρησιακές καί θεωρητικές προτάσεις). Στήν πρώτη 
κατηγορία άνήκουν δροι όπως: κόκκινο, βάρος, μεγαλύτερο, α-
ριστερό άπό, Κ.Ο.Κ., ενώ στή δεύτερη: άτομο, μόριο, ήλεκτρόνιο, 
πεδίο κ.ο.κ. Ή διάκριση είναι, ως ενα βαθμό, προφανής, «αντι-
στοιχεί στή διάκριση άμεσης παρατήρησης καί θεωρητικού 
συμπερασμού καί άντανακλά τήν αρχική έμπειριοκρατική θεωρία, 
σύμφωνα μέ τήν οποία γνωστό είναι μόνο τό άμεσα δεδομένο στίς 
αισθήσεις ή εκείνο πού άνάγεται σ ' αυτό»! "Ανδεχτούμε —δπως 
οί Λογικοί Θετικιστές— δτι ή αλήθεια των παρατηρησιακών προ-
τάσεων είναι θεμελιωμένη στήν άμεση παρατήρηση καί άν εισά-
γουμε μιά μέθοδο ορισμού τών θεωρητικών προτάσεων μέ βάση 
τίς παρατηρησιακές προτάσεις, τότε δλο τό οίκοδόμημα της 
έμπειρικής γνώσης (= επιστήμης) γίνεται στέρεο. Ή φαινομενικά 
άπλή, ωστόσο, αύτή διάκριση έμεινε τό άδύνατο σημείο τού 
Λογικού Θετικισμού. Παρά τίς έπανειλημμένες προσπάθειες, τίς 
διαδοχικές τροποποιήσεις τών κριτηρίων καί τήν προφανή χρη-
σιμότητά της, δέν εγινε δυνατή ή αυστηρή θεμελίωσή της. Τό 
άποτέλεσμα ήταν δτι μιά εξαιρετικά συνεπής καί έκλεπτυσμένη 
άνάλυση κατέληξε νά στηρίζεται μάλλον σέ μιά διαισθητική 
παραδοχή τού κοινού νού, παρά σέ μιά στέρεα βάση 

4. π. Χριστοδουλίδη: Ή Εξήγηση στήν επιστήμη καί ή έννοια του μοντέλου. 
Θεσσαλονίκη, 1979, σ. 127. 

5. Δέν έπέμεινα στήν άνάλυση τοϋ κεφαλαιώδους προβλήματος τής διχο-
τόμησης, γιατί θά μας πήγαινε μακριά. ' Υπάρχει μιά τεράστια βιβλιογραφία πάνω 
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' Η εικόνα της επιστήμης πού προκύπτει άπ' τίς άναλύσεις των 
Λογικών Θετικιστών είναι ή έξης 

Ή έπιστήμη είναι ενα άρθρωμένο σύνολο έπιστημονικών 
θεωριών. 

— Ή έπιστημονική θεωρία είναι ενα άξιωματικό σύστημα, του 
όποιου οί δροι άνήκουν σέ τρεις δυνατές όμάδες (σέ τρία λεξι-
λόγια). 

α) τό λογικό λεξιλόγιο, πού άποτελεΐται άπ' τίς λογικές στα-
θερές καί τό μαθηματικό συμβολισμό, 

β) τό παρατηρησιακό λεξιλόγιο, πού περιέχει τούς παρατηρη-
σιακούς δρους (observation terms), 

γ) τό θεωρητικό λεξιλόγιο, πού περιέχει τούς θεωρητικούς δ-
ρους (theoretical terms). 

'Αντίστοιχα μπορούμε νά ποϋμε δτι ή γλώσσα L στην όποία 
έκφράζεται ή έπιστημονική θεωρία υποδιαιρείται (α) στήν παρα-
τηρησιακή γλώσσα Lo πού είναι μιά ύπο-γλώσσα της L, πού 
περιέχει μόνο παρατηρησιακούς δρους (β) τή θεωρητική γλώσσα 
Lt πού περιέχει μόνο θεωρητικούς δρους. 

Ή LoKai ή Lt δέν εξαντλούν τήν L, άφοϋ υπάρχει καί (γ) τό 
τμήμα της L πού περιέχει μικτές προτάσεις, δηλ. προτάσεις μέ 
παρατηρησιακούς καί θεωρητικούς δρους. 

— Οί παρατηρησιακοί δροι θεωρείται δτι άναφέρονται σέ 
άμεσα άντιληπτά φυσικά άντικείμενα ,ή σέ αμεσα άντιληπτές ι-
διότητες άντικειμένων, (δηλ. ή Lo δέχεται μιά σημασιολογική 
έρμηνεία —semantic interpretation— μέ δρους άμεσα παρατηρή-
σιμων άντικειμένων καί γεγονότων). 

— Οί θεωρητικοί δροι ορίζονται μέ δρους παρατηρησια-

στό θέμα, άφοΰ κάθε κείμενο πάνω στό Λογικό Θετικισμό, διαπραγματεύεται τό 
πρόβλημα (δές βιβλιογ.). Τό βιβλίο τοϋ Χριστοδουλίδη πού έχει ήδη άναφερθεϊ 
καί πού είναι προσιτό στόν "Ελληνα άναγνώστη, άσχολεΐται άρκετά άναλυτικά μέ 
τό θέμα. 

6.' Η εικόνα αύτη είναι αισθητά άπλοποιημένη. Μιά πλήρης διαπραγμάτευση 
θά άπαιτουσε έκθεση στή γλώσσα της συμβολικής λογικής. Βασικές άναφορέςγιά 
τό θέμα, τίς όποιες κι έγώ άκολουθώ έδώ τείνοντας στή σχετική άπλοποίηση 
είναι: 
F. Suppe (ed): The Structure of Scientific Theories, Urbana, 1974, σ. 16-53. 
JP. Achinstein: Concepts of Science, Baltimore, 1968, σ. 67-157. 
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κούς, μέσω μικτών προτάσεων, πού ονομάζονται κανόνες άντι-
στοίχησης C (correspodence rules). 

-—'Υπάρχει ^να σύνολο Τ, αποτελούμενο αποκλειστικά από 
θεωρητικές προτάσεις, πού είναι τό σύνολο των αξιωμάτων της 
θεωρίας. 

Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτό, τό μοντέλο, οί γενικοί νόμοι μιας 
έπιστημονικής θεωρίας άποτελοϋν τά άξιώματά της, ενα σύνολο 
Τ θεωρητικών προτάσεων. Οί γενικοί νόμοι της θεωρίας έχουν 
γνωστική σημασία, άφοϋ Ικανοποιούν τό κριτήριο της έπαλή-
θευσης. ' Η σύνδεσή τους μέ τά έμπειρικά δεδομένα γίνεται μέσω 
τών κανόνων άντιστοίχησης C. Μέ τούς C αναγόμαστε από τίς 
θεωρητικές στίς παρατηρησιακές προτάσεις, πού είναι άμεσα 
έπαληθεύσιμες. Ή έπιστημονική θεωρία ταυτίζεται μέ τό σύνολο 
TC, δηλ. τή σύνθεση τών αξιωμάτων καί τών κανόνων άντιστοί-
χησης. 

Ό ί καθαρά παρατηρησιακές προτάσεις, στίς όποιες καταλή-
γουμε μέσω τών κανόνων άντιστοίχησης, είναι οί προτάσεις πού 
μπορούν νά έλεγχθοϋν άμεσα άπ' τήν εμπειρία. Αύτές οί προ-
τάσεις προμηθεύουν μιά βάση γιά τήν επικύρωση της θεωρίας. 
Άποτελοϋν τίς εμπειρικές προβλέψεις της θεωρίας. "Αν μιά 
θεωρία επιβεβαιωθεί από ενα σύνολο επιτυχημένων έμπειρικών 
προβλέψεων, θεωρείται σωστά σχηματισμένη καί επικυρωμένη 
άπό τήν έμπειρία. "Αν πάλι μιά εμπειρική συνέπεια διαψευστεί 
από τήν έμπειρία, τότε κάποιο λάθος υπάρχει στή διατύπωση της 
θεωρίας (στή σύνθεση TC). "Αν δέν πρόκειται γιά κάποιο λάθος 
μέτρησης ή γιά κάποια συνέπεια ειδικών συνθηκών, τότε ή θεωρία 
είναι λανθασμένη, γιατί διαψεύδεται άπ' τά γεγονότα. 

Ή έπιστήμη είναι μιά επαγωγική διαδικασία. Οί πρώτες επι-
στημονικές διαπιστώσεις είναι απλές έμπειρικές γενικεύσεις, πού 
στηρίζονται στή ν αισθητηριακή αντίληψη καί είναι έκφρασμένες 
σέ μιά καθαρά παρατηρησιακή γλώσσα. Στή συνέχεια εισάγονται 
οί πρώτοι θεωρητικοί όροι μέ τή βοήθεια τών όρων παρατήρησης 
καί μορφοποιούνται οί πρώτες θεωρητικές γενικεύσεις (οί θεω-
ρητικοί νόμοι). ' Η γνώση λοιπόν «επάγεται» άπό τήν έμπειρία, μέ 
τόν τρόπο περίπου πού είχε περιγράψει ό Bacon, 3 αιώνες πρίν. 

' Η έπιστήμη άναπτύσσεται μέ τήν εγκαθίδρυση επικυρωμένων 
θεωριών. Ή μετάβαση άπό τή μιά έπιστημονική θεωρία στήν 
άλλη δέν άποτελεΐ πρόβλημα γιά τούς Λογικούς Θετικιστές. Τό 
φαινόμενο περιγράφεται άπό τή Θεωρία της 'Αναγωγής (Redu-
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c t i o n ) 7 , σύμφωνα μέ την οποία ή ακολουθία των έπικυρωμένων 
θεωριών έπιτυγχάνεται μέ την ένσωμάτωση της παλιότερης θεω-
ρίας στό ευρύτερο φάσμα μιας νέας θεωρίας, της οποίας εκτοτε 
αποτελεί ειδική περίπτωση. 

'Υπάρχουν δύο τύποι άναγωγής: ή «ομογενής» καί ή «ετερο-
γενής». 

Μιά αναγωγή είναι ομογενής αν οι δυό θεωρίες εκφράζονται 
στό ϊδιο περιγραφικό λεξιλόγιο. 'Ένα παράδειγμα τέτοιας άνα-
γωγής είναι ή ένσωμάτωση των νόμων του Γαλιλαίου γιά τήν 
κίνηση σέ κεκλιμένα έπίπεδα, στή θεωρία του Newton γιά τήν 
παγκόσμια βαρύτητα· οί δυό αυτές θεωρίες χρησιμοποιούν τήν 
ίδια περίπου ορολογία, έκφράζονται στήν ιδια «γλώσσα». 'Αντί-
θετα, μιά αναγωγή είναι έτερογενής, δταν οί δύο θεωρίες δέ χρη-
σιμοποιούν τό ϊδιο περιγραφικό λεξιλόγιο. Τά κλασικά παραδεί-
γματα γι* αυτήν τήν περίπτωση είναι ή άναγωγή της κλασικής 
θερμοδυναμικής στήν κινητική θεωρία τών αερίων ή ή άναγωγή 
της χημικής ανάλυσης του ατόμου στή μικροφυσική. Σ' αύτές τίς 
περιπτώσεις χρειάζεται μιά «μετάφραση» του λεξιλογίου καί τών 
σχέσεων της πρώτης θεωρίας στή γλώσσα της δεύτερης. "Ετσι, 
λ.χ., ή έννοια «θερμοκρασία» της θερμοδυναμικής γίνεται «μέση 
κινητική ενέργεια τών μορίων» του αερίου στήν κινητική θεωρία, 
κ.ο.κ. Ό στόχος μιας τέτοιας άναγωγής είναι απλός* καταλή-
γουμε σέ μιά εννοιολογική, αλλά καί «οντολογική» οικονομία, 
καί τείνουμε στήν ενοποίηση τών επιστημών, τό δικαιολογημένο 
όνειρο κάθε θετικισμού. 

Καί οί δύο τύποι άναγωγής όδηγοϋν στήνϊδια εικόνα της επι-
στημονικής προόδου. Ή πρόοδος της επιστήμης είναι μιά 
συνεχής, συσσωρευτική διαδικασία. Οί θεωρίες επεκτείνονται καί 
καλύπτουν εύρύτερα φάσματα ή ένσωματώνονται σέ σφαιρικότε-
ρες θεωρίες, πού ένοποιοϋν διακριτούς μέχρι τότε επιστημονικούς 
τομείς. Οί παλιότερες έπιτυχίες τών θεωριών δέν άπορρίπτονται, 
άλλά διατηρούνται καί επεκτείνονται. 'Υπάρχει πάντοτε δυνα-
τότητα άντικειμενικής σύγκρισης τών διαδοχικών θεωριών, μέ 
καθαρά λογικές μεθόδους —συμβιβασιμότης, έγκλεισμός, σύνθεση 
κτλ.—. Ή άντίληψη αυτή στηρίζεται στήν παραδοχή ότι οί δια-
δοχικές (ή καί άντιμαχόμενες) θεωρίες έκφράζονται στό ϊδιο 
περιγραφικό λεξιλόγιο ή σέ λεξιλόγια δυνάμενα νά «μεταφρα-

7. Ή κλασική άνάλυση τής θεωρίας της Άναγωγής βρίσκεται στό Ε. Nagel: 
The Structure of Science, New York, 1961. 
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στοϋν» στό ιδιο ιδίωμα. Τό κοινό αύτό έδαφος σύγκρισης (λεξι-
λόγιο ή ιδίωμα) είναι γιά τούς Λογικούς Θετικιστές ή παρατη-
ρησιακή γλώσσα. 

2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ TS. KUHN ΚΑΙ Η «ΣΤΡΟΦΗ» ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 
1960-1970 

α. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Ή εικοσαετία 1940-1960 είναι ή περίοδος της απόλυτης κυ-
ριαρχίας του Λογικού Θετικισμού. Στό διάστημα αύτό, βέβαια, 
ορισμένες θέσεις του αμφισβητούνται, άλλες μετασχηματίζονται, 
άλλα, παρά τίς επιμέρους άντιρρήσεις πού προβάλλονται, 6 
βασικ-όί- πιίΩτιναί: rfic θετικιστικοί: άνάλυσπί: εξακολουθεί νά ι "3 r-l'—S -·|-3 1-3 1-3 "3 · — 
αντιπροσωπεύει τη μοναδική αξιόπιστη φιλοσοφική προσέγγιση 
της επιστήμης. 

Ή κατάσταση, δμως, αλλάζει ριζικά στά πρώτα χρόνια της 
δεκαετίας του '60. Ή ήρεμία του κλάδου διαταράσσεται, τά 
«σύνορά του ανοίγουν» καί ή προβληματική του εμπλουτίζεται 
άπό ενα σύνολο συμβολών πού ξεκινούν από διαφορετικές 
άφετηρίες. Δημιουργείται ενα νέο επιστημολογικό ρεύμα, πού 
συνδέεται μέ τά ονόματα του Kuhn, του Feyerabend, του Hanson, 
του Toulmin καί πού χαρακτηρίζεται άπό μιά άκραία άντιθετικι-
στική γραμμή^. Ώ ς «σημείο καμπής» εκλαμβάνεται συμβολικά 
τό 1962, ετος έκδοσης της των * Επιστημονικών 'Επαναστά-
σεων, πού θεωρήθηκε τό «μανιφέστο» του νέου ρεύματος. Ή 
κατάσταση «κρίσης» πού δημιουργήθηκε (γιά νά προτρέξουμε 
στήν ορολογία του Kuhn) οδήγησε σέ τόσο ραγδαίες έξελίξεις, 
ώστε, στά τέλη της ίδιας δεκαετίας, ό Λογικός Θετικισμός 
θεωρούνταν καθολικά ξεπερασμένος. 

Ή στροφή αυτή στήν άγγλοσαξονική επιστημολογία είναι 

8. Ό Kuhn είναι ιστορικός της επιστήμης, ειδικός του 17ου αι. Ό Feyera-
bend είναι μαθητής του Popper καί στηρίζει τήν άνάλυσή του σέ μιά ανάλυση της 
έταστημονικής επανάστασης των άρχων του 20οϋ αί. Οί Hanson καί Toulmin επη-
ρεάζονται άπό τίς Φιλοσοφικές "Ερευνες του L. Wittgenstein. Ό Polanyi ξεκινάει 
άπό μαρξιστικές άρχές. Δέν μπορούμε νά μιλήσουμε γιά μιά ένιαία σχολή. Οί 
βασικοί άντιπρόσωποι του ρεύματος προέρχονται άπό διαφορετιΐίές παραδόσεις, 
διαφωνούν σέ πολλά σημεϊα, καί παίρνουν, στή δεκαετία πιά του ' 70, ό καθένας τό 
δικό του δρόμο. Συνήθως, ή νέα αύτη τάση χαρακτηρίζεται ώς «ίστορικισμός» ή 
«σχετικισμός» (relatinism). 
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πρώτα άπ* δλα άντίδραση στό άσφυκτικό πλαίσιο της Μαθηματι-
κής Λογικής καί του άκραίου 'Εμπειρισμού. Τό κεντρικό σημείο 
της διαμάχης είναι ή φύση καί ή εξέλιξη των έπιστημονικών 
θεωριών. Οί έκπρόσωποι του νέου ρεύματος θεωρούν δτι ή 
θετικιστική εικόνα τής έπιστήμης είναι διαστρεβλωτική, άγνοεί 
τήν άληθινή πρακτική των έπιστημόνων καί τά πορίσματα τής 
ιστορικής ερευνάς καί θυσιάζει στό βωμό ένός άπλοϊκοϋ έμπειρι-
σμοΰ τόν κυριότερο παράγοντα έπιστημονικής προόδου: τή 
δημιουργικότητα καί τή φαντασία του έρευνητή. Ή ιστορία τής 
έπιστήμης δείχνει δτι οί σημαντικότερες άνακαλύψεις δέν ήταν 
άπλές έρμηνειες νέων έμπειρικών δεδομένων, αλλά δτι, άντίθετα, 
ή δημιουργική θεωρία «ξεπερνά» πάντοτε τά διαθέσιμα στοιχεία. 
Ή έπιστήμη καί ή όρθολογικότητα δέν άποτελοϋν ^να θαύμα* 
στήν πραγματικότητα συγγενεύουν μέ τά άλλα πολιτιστικά 
φαινόμενα πολύ πιό στενά άπ' δσο άφηναν νά έννοηθεϊ οί 
θετικιστές. "Ετσι, οί έπιστημονικές θεωρίες, δπως κάθε άλλο 
άνθρώπινο κατασκεύασμα, ζΐνοχ ιστορικές όντότητες, μέ γέννηση, 
άκμή καί τέλος, καί μέ συμμετοχή δχι μόνο στήν άλήθεια, άλλά 
καί στό λάθος. 

Ή έξέλιξη τής έπιστήμης δέν είναι μιά όμαλή, γραμμική 
συσσωρευτική διαδικασία, άλλά ένα πολύ πιό σύνθετο φαινόμε-
νο, μέ περιόδους συνέχειας καί άσυνέχειας, μέ ριζικές άναθεωρή-
σεις καί βαθιά ρήγματα. 

Μπορούμε νά προσδιορίσουμε τρεις παράγοντες πού συνέβα-
λαν στή δημιουργία του νέου ρεύματος: 
\.Ή μείωση τής άξιοπιστίας του Λογικού Θετικισμού: Οί 
κριτικές πού διατυπώνονται καί συσσωρεύονται, χωρίς νά παίρ-
νουν ίκανοποιητική άπάντηση δέν όδηγοϋν, βέβαια, στή δημι-
ουργία νέας λύσης καί στήν άνατροπή του Θετικισμού, άλλά 
συντελούν στή μείωση τού κύρους του καί έξηγούν τή γρήγορη 
έπικράτηση των νέων τάσεων. 

'Αναφέρω άπλώς τίς κυριότερες κριτικές σέ έπιμέρους θέσεις 
τού Θετικισμού^: 

9. Γιά τίς συγκεκριμένες άναφορές δές βιβλιογραφία. Χρειάζεται όμως νά 
προστεθούν δυό λόγια γιά τόν Karl Popper. Μιά άνάλυση τής σύγχρονης έπιστη-
μολογίας, πού δέν άναφέρεται άναλυτικά στόν Popper, ώς ^να βαθμό έλλειπής. Τό 
κυριότερο χαρακτηριστικό του δργου του Popper είναι δτι ένώ θεμελιώνεται 
ταυτόχρονα περίπου μέ τό Λογικό Θετικισμό, έξελίσσεται συνέχεια καί έξακο-
λουθεί νά διατηρεί καί σήμερα τήν έπικαιρότητά του. Μάλιστα άπό τή «σχολή» 
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(α) ή θέση Duhem-Quine. Ό Quine (1951), έπεκτείνοντας μιά 
παλιότερη ιδέα του Duhen (1906) άπορρίπτει την άρχή της έπαλή-
θευσης του Λογικού Θετικισμού. Ή έπιστημονική θεωρία είναι 
μιά σύνθετη δομή έπιμέρους προτάσεων. "Αν, τώρα, ή θεωρία 
έρθει σέ άντίθεση μέ ενα έμπειρικό γεγονός, τό μόνο πού γνωρί-
ζουμε είναι δτι κάποια άπ* τίς έπιμέρους προτάσεις της θεωρίας 
είναι λανθασμένη· δέν ξέρουμε, όμως, ποιά ακριβώς. Ή θέση του 
Quine είναι δτι δέν εχουμε δικαίωμα νά μιλούμε γιά σημασία καί 
γιά έπαλήθευση μιας μεμονωμένης πρότασης, άφοϋ ή «μονάδα 
έμπειρικής σημασίας είναι ή όλότητα της έπιστήμης». "Αν ή 
έπαλήθευση μιας μεμονωμένης πρότασης είναι άδύνατη, καταρ-
ρέει όλόκληρο τό σύνθετο οίκοδόμημα τών Θετικιστών. 

(β) ' / / κριτική της έπαγωγής (induction) καί της έπικύρωσης 
(confirmation) άπό τόν Popper. Ά π ' τό 1934 ό Popper είχε 
προτείνει μιά διαφορετική άνάλυση τών έπιστημονικών θεωριών. 
' Η θεμελίωση της έπαγωγής είναι λογικά άδύνατη άφοΰ δέν ύπάρ-
χει καμιά προνομιακή όδός άπό τά πράγματα στή θεωρία (έπανα-
λαμβάνει τήν κριτική της αιτιότητας του Hume, χωρίς νά δέχεται 
τήν ψυχολογική λύση του). Λογικά άδύνατη είναι καί ή έπικύρω-
ση (έπαλήθευση) μιας θεωρίας: δσα τέστ κι άν περάσει, μέ έπιτυ-
χία, πάντοτε ύπάρχει ή λογική δυνατότητα νά άποτύχει στό έπό-
μενο. 'Επομένως τό μοντέλο τών θετικιστών είναι άστήρικτο. Γιά 
τόν Popper, οί θεωρίες δέν είναι έπαγωγικά, άλλά, άντίθετα παρα-
γωγικά συστήματα. ' Η άνθρώπινη φαντασία καί δημιουργικότητα 
κατασκευάζει γενικές, θεωρητικές υποθέσεις, Ή έπιστημονική 
όρθολογικότητα συνίσταται στη συνεχή, κριτική άπόρριψη 
αύτών τών υποθέσεων, πού έπιτυγχάνεται μέ άντιπαράθεση πρός 
τήν έμπειρία (falsification) καί τή θεμελίωση νέων καλύτερων 
ύποθέσεων. "Ολες, λοιπόν, οί έπιστημονικές θεωρίες είναι 
λανθασμένες. 'Υπάρχει δμως μιά άντικειμενική πρόοδος, γιατί, 
σέ τελευταία άνάλυση, άπομακρυνόμαστε άπ' τό λάθος καί 
πλησιάζουμε στήν άλήθεια. 

{y)'H διάκριση παρατήρησης - θεωρίας:"Ολο\ οί έπικριτές 
συμφωνούν δτι ή διάκριση είναι αυθαίρετη καί θά πρέπει νά 

τοϋ Popper προέρχεται ή πιό έγκυρη, ισως, τάση τής δεκαετίας του '70, ή «μεθο-
δολογία τών έρευνητικών προγραμμάτων» τοϋ Lakatos. Ό λόγος γιά τόν όποϊο 
δέν άναφέρθηκα άναλυτικά στόν Popper είναι δτι ή έπιστημολογία του, κρατών-
τας Χση άπόστάση άπό τό θετικισμό καί τόν «ίστορικισμό» δέ θίγεται ουσιαστικά 
άπό τήν έμφάνιση του νέου ρεύματος. 
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άπορριφθεί, άν δέν έπινοηθει ενα νέο άξιόπιστο κριτήριο. 
2. 01 παράλληλες εξελίξεις στόν τομέα της Φιλοσοφίας της 
Γλώσσσας: Είδαμε τό ρόλο πού επαιξε «ή στροφή πρός τή γλώσ-
σα» στά πρώτα βήματα του Λογικού Θετικισμού. Γιά μιά μεγάλη 
χρονική περίοδο (άκολουθώντας τή γραμμή πού είχε χαράξει τό 
Tractatus του Wittgenstein) ή Φιλοσοφία της Γλώσσας στόν άγ-
γλοσαξονικό χώρο έτεινε στήν κατάδειξη τών άτελειών καί τών 
άντιφάσεων της καθημερινής γλώσσας καί στήν κατασκευή τε-
χνητών, συνεπών γλωσσών. 

Στή δεκαετία δμως 1950-60 κάτω άπ' τήν έπίδραση τώρα, τών 
τελευταίων γραπτών του Wittgenstein (Φιλοσοφικές 'Έρευνες, 
1953) δημιουργείται μιά αντίστροφη τάση. 'Αμφισβητείται ή 
γνωστική σημασία τών τεχνητών γλωσσών καί προβάλλεται ώς 
πεδίο ανάλυσης ή φυσική, καθημερινή γλώσσα μέ δλες τίς ιδιο-
μορφίες της. Παύει νά ένδιαφέρει μόνο ή καταφατική μορφή προ-
τάσεων καί αναπτύσσεται ή «πραγματολογική» διάσταση της 
γλώσσας, δηλ. ή σχέση του λόγου μέ τόν ομιλητή. 

Δέν μπορούμε βέβαια νά μιλήσουμε γιά άμεση, αιτιακή 
σχέση στίς άλλαγές τών δύο τομέων (άν καί ή έπίδραση τών 
Φιλοσοφικών 'Ερευνών του Wittgenstein είναι Ικδηλη στόν 
Toulmin καί τόν Hanson). 'Υπάρχει δμως μιά εμμεση σύνδεση, ή 
δημιουργία ένός κοινού άντι-θετικιστικοϋ κλίματος πού έκδηλώ-
νεται καί στούς δύο τομείς μέ τήν τάση άπαλλαγής άπό τούς 
περιορισμούς της τυπικής λογικής καί του άγονου έμπειρισμοϋ. 
3. Ή άνάπτυξη της 'Ιστορίας τών 'Επιστημών: (ό, κατά γενική 
όμολογία, καθοριστικότερος παράγοντας). 

Τό κυριότερο χαρακτηριστικό του Λογικού Θετικισμού είναι 
ό άντι-ίστορικός του χαρακτήρας. Ή επικράτηση του Λογικού 
Θετικισμού στήν αγγλοσαξονική 'Επιστημολογία όδήγησε σέ 
μιά πλήρη άπομόνωση της Φιλοσοφίας άπ\ τήν 'Ιστορία τών 
επιστημών. Τό γεγονός αύτό άποτελεΐ ιδιομορφία αύτής της 
παράδοσης καί στοιχείο αντίθεσης μέ τίς ευρωπαϊκές «έπιστημο-
νικές φιλοσοφίες» πού άναπτύχτηκαν σέ στενή σχέση μέ τήν 
Ίστορία'ο. Ό κύριος ρόλος της 'Ιστορίας της έπιστήμης, σ ' 

ΙΟ.Άρκεϊ νά κάνει τή σύγκριση κανείς μέ τή γαλλική έπιστημονική φιλο-
σοφία τών άρχων του αιώνα γιά νά καταλάβει τή διαφορά. ' Η γαλλική σχολή 
(Comte Duhem, Tannery, Brunschvicg, Meyerson) είναι περισσότερο φιλοσοφική 
ιστορία τών 'Επιστημών παρά 'Επιστημολογία. Είναι χαpακτηpιστιkp δτι θεμε-
λιωτής της νέας άγγλοσαξονικής ιστοριογραφίας είναι ό Alexandre Koyre, πού 
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αύτό τό πλαίσιο, είναι παιδαγωγικός: τείνει στη διευκρίνηση καί 
στη βίχθύτερη κατανόηση των μεθόδων καί έννοιών της σύγχρονης 
έπιστήμης, αποκαθιστώντας την έξέλιξή τους. Στην ούσία 
ταυτίζονται, μέ τη συσσώρευση άνεκδότων καί χρονολογιών. 

Ή κατάσταση άλλάζει στη δεκαετία του '50. Ή 'Ιστορία 
των επιστημών άποκτά την αύτονομία της ώς έπιστημονικός κλά-
δος, τους δικούς της σκοπούς καί τίς δικές της μεθόδους. Σ ' αύτη 
την άλλαγή, καθοριστική είναι ή συμβολή του Alexandre Koyre 
καί του Herbert Butterfield. Μέ τό εργο καί τή διδασκαλία τους 
διαμορφώνεται μιά νέα γενιά ιστορικών πού θεωρούν δτι ό κλάδος 
τους δέν εχει άπλώς βοηθητικό χαρακτήρα, αλλά είναι ουσιαστι-
κό συνθετικό της ιστορίας των ιδεών (καί ώς ενα βαθμό της 
κοιν^ωνικής καί πολιτιστικής ιστορίας). Συντελείται, λοιπόν, μιά 
ιστοριογραφική επανάσταση, της οποίας τά πορίσματα ^ρήγορα 
έρχονται σέ αντίθεση μέ τή θετικιστική ανάλυση της έπιστήμης. 

"Ορισμένες παλιότερες καί ξεπερασμένες πιά σήμερα θεωρίες 
—ή άριστοτελική φυσική, ή «φλογιστική» χημική θεωρία κτλ. 
φωτίζονται μέ νέο φώς καί άποδεικνύεται δτι, όχι μόνο δέν ήταν 
μιά σειρά προλήψεων καί λαθών, άλλά, άπεναντίας, διέθεταν 
αξιόλογη συνοχή καί άποτελεσματικότητα. Ή νέα ιστοριογρα-
φία τείνει νά άποκαίαστήσει αύτά τά χαρακτηριστικά άδιαφο-
ρώντας γιά τίς σύγχρονες απόψεις της έπιστήμης, νά περιγράψει 
τήν παλιότερη έπιστήμη ώς αύτόνομη, σφαιρική δομή. 

Ή ιστορική έρευνα φανερώνει δτι ή έπιστήμη ούτε τόσο 
έμπειρική κάί έπαγωγική ύπηρξε, ούτε άναπτύχτηκε τόσο ευθύ-
γραμμα. Ό Γαλιλαίος καί ό Newton στηρίχτηκαν σέ ύποθέσεις, 
πού κάθε άλλο παρά έμπει^ικές γενικεύσεις ήταν, καί τό πέρασμα 
από τήν' άριστοτελική στή νευτώνια μηχανική δέν απαίτησε ένα 
νέο σύνολο έμπειρικών δεδομένων, άλλά, δπως γράφει ό Butter-
field, θεμελιώθηκε «στήν ιδια δέσμη γεγονότων, δπως πρίν, τά 
όποια ένέταξε σ' ένα' νέο σύστημα αμοιβαίων συνδέσεων, 
δίνοντας ένα διαφορετικό πλέγμα». Τά πορίσματα της ιστορίας 
των έπιστημών συμβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλον παρά-
γοντα στή στροφή της δεκαετίας του '60. 

προέρχεται άπό τήν ευρωπαϊκή παράδοση. Μπορεί βέβαια νά υποστηριχτεί, 
αντίστροφα, δτι ή ύπερβολική προσήλωση της γαλλικής επιστημολογίας στήν 
'Ιστορία εύθύνεται γιά τή σημερινή άπουσία μιας επιστημολογικής παράδοσης 
στή Γαλλία (άν έξαιρέσει κανείς τή σχετικά σύντομη παρένθεση του G. Bachelard 
καί των μαθητών του). 
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Γιά νά προσδιορίσουμε τά βασικά χαρακτηριστικά του 
νέου ρεύματος, θά χρειαστεί νά άναλύσουμε λεπτομερειαι^ά τό 
εργο του T.S.Kuhn. Τό εργο αυτό προσφέρεται γιά την έξαγωγή 
συμπερασμάτων, καί γιατί ό συγγραφέας του εϊναι κεντρική 
φυσιογνωμία στό νέο ρεϋμα καί γιατί, δπως ^να Ιργο εύαίσθητο 
στίς κριτικές καί έξελισσόμενο, άντακλα τίς κύριες τάσεις της 
δεκαετίας. 

Πρίν περάσουμε δμως στόν Kuhn, πρέπει νά τονίσουμε 'ένα 
σημείο. Ή κατάσταση κρίσης πού δημιουργείται αύτή την περίοδο 
στόν κλάδο αναδεικνύει ώς κεντρικά προβλήματα, τή δομή καί 
τήν άλλαγή των Επιστημονικών θεωριών. Θίγονται άκόμη όρισμέ-
να θέματα, πού συνδέονται στενά μ* αυτά, δπως ή έπαγωγή, 
ή έπικύρωση των θεωριών, ή φύση της έξήγησης καί της δικαιο-
λόγησης κτλ. Ή επιστημολογία δμως δέν έξαντλεϊται σ* αύτά 
τά προβλήματα. "Ετσι, οί συζητήσεις πάνω στήν αιτιότητα, στή 
μέτρηση, στήν τροπικότητα (modality), στό ρόλο των μοντέλων 
στήν έπιστήμη, στό χρόνο καί τό χώρο, γιά νά αναφέρουμε μόνο 
μερικά παραδείγματα, συνεχίζονται χωρίς νά παρουσιάζουν 
αισθητά συμπτώματα κρίσης. Ή παρατήρηση αύτή αιτιολογεί 
τό σχετικά μονομερή χαρακτήρα των άναλύσεων πού θά ακολου-
θήσουν καί τών στοιχείων πού θά δοθούν. 

β. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ^^ 

Ό Kuhn όλοκληρώνει τίς σπουδές του στή Φυσική καί, στή 
συνέχεια, στρέφεται βαθμαιαΐα πρός τήν 'Ιστορία τών 'Επιστη-
μών. Ή μελέτη της 'Ιστορίας τών 'Επιστημών τόν πείθει δτι ή 
τρέχουσα θετικιστική ανάλυση της έπιστήμης είναι άνεπαρκής 
καί παραπλανητική. Διατηρεί ενα άπλώς έρασιτεχνικό ένδιαφέ-
ρονγιά τήν 'Επιστημολογία, ώς τήν έποχή πού γράφει τή Δομή 
τών * Επιστημονικών 'Επαναστάσεων. Ή εκπληκτική δμως έπιτυ-
χία του βιβλίου, ό αντίκτυπος καί οί συζητήσεις πού προκαλεί σέ 
φιλόσοφους καί έπιστήμονες, τόν εισάγουν de facto, καί μάλιστα 
ώς κςντρική μορφή, στό πεδίο της 'Επιστημολογίας. Μετά τό 
1962 τό μεγαλύτερο μέρος τών δημοσιεύσεών του —γιατί 
ταυτόχρονα συνεχίζει τίς ιστορικές του ερευνες— άφιερώνεται 

11."Ενα κεφάλαιο τής Δομής τών 'Επιστημονικών 'Επαναστάσεων Ιχζι μετα-
φραστεί στά 'Ελληνικά άπό τόν *Αρ. Κουτοΰγκο καί δημοσιευτεί στό περιοδικό 
Δευκαλίων (τεύχος 16, 1976). 
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στην ύπεράσπιση, στην τροποποίηση καί στη «φιλοσοφικότερη» 
κωδικοποίηση των θέσεων της J τ ω ν 'Επιστημονικών 'Επανα-
στάσεων. Ό Kuhn, έπομένως, γράφει τό βασικό του βιβλίο ώς 
ιστορικός καί όχι ώς φιλόσοφος της έπιστήμης. "Ετσι έξηγειται ή 
σχετική άσάφεια της ορολογίας του, ή άπουσία των καθαρά 
φιλοσοφικών αναφορών, ή ελλειψη μιας αύστηρής δομής. 

Ώ ς ιστορικός, ό Kuhn είναι ειδικός τής «έπιστημονικής 
επανάστασης» του 17ου αι. Τής άντικατάστασης, δηλ., του 
άριστοτελικοϋ «κλειστού κόσμου» άπ' τό «άνοικτό σύμπαν» του 
Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου καί του Newton (γιά νά χρησιμοποι-
ήσουμε τίς εκφράσεις του Alexandre Koyre). Είναι χρήσιμο, 
λοιπόν, νά εχουμε στό νου μας ότι πίσω άπ' τή γενική κατηγορία 
«έπιστημονική έπανάσταση» τής Δομής βρίσκεται τό πρότυπο 
αυτής τής συγκεκριμένης έπανάστασης. Ό ίδιος άναφέρει δτι ή 
«διαφώτισή» του, ή ξαφνική ελευση τής βασικής του ιδέας, ήρθε 
όταν μελετούσε τήν Ιδιαιτερότητα τής 'Αριστοτελικής Φυσικής. 
Τότε κατάλαβε ότι ύπάρχουν πολλοί τρόποι άνάγνωσης ένός 
κειμένου του παρελθόντος καί δτι 6 χειρότερος τρόπος προσέγ-
γισης είναι αύτός πού φαίνεται φυσικότερος στό σύγχρονο 
άναγνώστη: ή προσέγγιση δηλ. πού στηρίζεται στό σύνολο τών 
τωρινών γνώσεων καί πεποιθήσεων καί προσπαθεί νά προσδιορί-
σει τίς αποκλίσεις του κειμένου άπ' αύτό τό σύνολο. Ή άδυναμία 
αύτοϋ του τρόπου άνάγνωσης όφείλεται στό γεγονός δτι άπ' τήν 
έποχή του κειμένου μέχρι σήμερα εχει μεσολαβήσει «^να είδος 
σφαιρικής άλλαγής στόν τρόπο πού οί άνθρωποι βλέπουν καί 
περιγράφουν τή φ ύ σ η ' 2 » , μιά άλλαγή πού δέν μπορεί νά άναχθεϊ 
οϋτε σέ άπλές προσθήκες στή συνολική γνώση οϋτε σέ άπλή 
διόρθρωση έπιμέρους λαθών. Ή βασική του λοιπόν ιδέα είναι δτι 
οί επιστημονικές γνώσεις κάθε έποχής άρθρώνονται σέ Ινα 
αύτόνομο σύστημα, μέ τή δική του άξία καί λειτουργικότητα, πού 
δέν μπορεί νά κριθεί μέ τά δικά μας, σημερινά κριτήρια έπιστη-
μονικότητας. Ή άνάπτυξη τής έπιστήμης είναι μιά ριζικά άσυνε-
χής διαδικασία, μιά άκολουθία βίαιων άνατροπών. 

Στ^ Δομή τών 'Επιστημονικών Τπαναστάσβων ό Kuhn εισάγει 
μιά εντελώς νέα όρολογία. 

Μέ τόν δρο Επιστημονική κοινότητα (scientific community) 
χαρακτηρίζει ϊνα σύνολο έπιστημόνων μέ συναφές πεδίο ερευνάς. 

12. Essential Tension, Chicago, 1977, Εισαγωγή, σ. xiir. 
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πού άσπάζονται τίς 'ίδιες βασικές αντιλήψεις γιά τή φύση της 
έπιστήμης καί τή μεθοδολογία της. Ζουν σέ σχετική απομόνωση 
άπ' τήν ύπόλοιπη κοινωνία καί τούς άλλους έπιστήμονες, μιλούν 
τήν ιδια «γλώσσα» βλέπουν τά πράγματα κάτω άπ' τήν ιδια 
«οπτική». Είναι ή βασική κοινωνιολογική μονάδα του Kuhn 
—δέν τόν ενδιαφέρει τόσο ό μεμονωμένος έπιστήμονας, δσο ή 
συλλογική μορφή πού παίρνει ή ερευνά στήν έπιστήμη. 

Τό βασικό χαρακτηριστικό της επιστημονικής κοινότητας 
είναι ή άποδοχή ένός κοινού Παραδείγματος ( p a r a d i g m ) Ή 
έννοια αύτή —ή πιό βασική καί πολυσυζητημένη στό σύστημα 
της Δομής— παραμένει σχετικά άσαφής στό σύνολο του βιβλίου, 
φαίνεται νά περιγράφει περισσότερα άπό ενα πράγματα, δπως 
όμολογει καί ό ίδιος ό Kuhn. ' Η πρωταρχική, πάντως, χρήση του 
δρου, ή συνδεδεμένη μέ τήν πρωτοτυπία της άνάλυσης της Δομής, 
ύποδεικνύει «τό σύνολο των πεποιθήσεων, των άναγνωρισμένων 
άξιων καί των τεχνικών πού άσπάζονται τά μέλη μιας δεδομένης 
ομάδας έπιστημόνων». Δέν ταυτίζεται λοιπόν τό παράδειγμα μέ 
μιά έπιστημονική θεωρία, εχει μιά πολύ σφαιρικότερη διάσταση. 
Περικλείει «νόμους, θεωρίες, έφαρμογές καί πειραματισμό ταυτό-
χρονα» (σ. καί άποτελεΐται «άπό ενα ισχυρό πλέγμα 
εννοιολογικών, θεωρητικών, πειραματικών καί μεθολογικών πα-
ραδοχών» άκόμη καί «σχεδόν - μεταφυσικών» (σ. 42, 41). 

'Υπάρχει μιά «κυκλικότητα» στόν όρισμό έπιστημονικής 
κοινότητας καί Παραδείγματος: ή μία έννοια φαίνεται νά όρίζεται 
μέ βάση τήν άλλη. Είναι ενα σημείο πού δέν έπεξηγειται στά 
πλαίσια του βιβλίου, άλλά δέ νομίζω δτι δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα στή γενική εικόνα. 'Εδώ θά θεωρήσουμε δτι 
έπιστημονική κοινότητα καί Παράδειγμα δημιουργούνται ταυτό-
χρονα καί άλληλοεξαρτώνται. 

' Η σύνδεση |^ας δεδομένης έπιστημονικής κοινότητας μέ;ενα, 
μοναδικό Παράδειγμα δημιουργεί μιά ιδιαίτερα αύστηρή παράδο-
ση επιστημονικής ερευνάς, πού ό Kuhn ονομάζει φυσιολογική 
έπιστήμη (normal science). Στή φυσιολογική έπιστήμη, άφιερώνε-
ται δλος σχεδόν ό χρόνος καί ή δημιουργικότητα τών περισσό-
τερων έπιστημόνων. Είναι ή έργασία στό εσωτερικό καί ύπό τήν 

13. Γιά ορισμένα προβλήματα απόδοσης όμως δές τό μεταφραστικό 
σημείωμα. 

14. Οί αναφορές παραπέμπουν στίς σελίδες της δεύτερης έκδοσης τής 
Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1970. 
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καθοδήγηση ένός Παραδείγματος, πού τείνει στην αποσαφήνιση, 
στή διάρθρωση καί τήν αύξηση της άκρίβειάς του. Τό Παράδειγ-
μα καθορίζει τή σημασία καί τή φύση των προβλημάτων πού 
πρέπει νά λυθοϋν, τίς κατάλληλες μεθόδους καί τά κριτήρια 
έπιστημονικότητας. Ή φυσιολογική έπιστήμη είναι μιά δραστη-
ριότητα έπίλυσης γρίφων (puzzle - solving activity), προορισμένη 
νά παραμείνει στό έσωτερικό ένός Παραδείγματος, πού σέ καμία 
περίπτωση δέν άμφισβητειται. Ή δημιουργία «φυσιολογικών 
επιστημονικών παραδόσεων» είναι γιά τόν Kuhn, κριτήριο 
ώριμότητας μιας έπιστήμης. 

Ή φυσιολογική έτηστήμη αντιδιαστέλλεται άπό τ^ν ιδιόρρυθ-
μη έπιστήμη (extraordinary science), στή διάρκεια της οποίας δέν 
εχουμε έπικράτηση ένός Παραδείγματος, άλλά μιά κατάσταση 
άντιδικίας ανάμεσα σέ ασυμβίβαστα ή' αντιθετικά Παραδείγματα. 
Είναι μιά κατάσταση ρευστή, όπου τά 'ίδια τά θεμέλια της 
έπιστήμης αμφισβητούνται, μιά κατάσταση κρίσης, σύμφωνα μέ 
τήν όρολογία του Kuhn. 

' Η Δομή των Επιστημονικών 'Επαναστάσεων εισάγει ^να νέο 
μοντέλο άνάπτυξης της έπιστήμης, πού μπορεί νά περιγράφει 
σχηματικά μέ τήν παρακάτω χρονική ά κ ο λ ο υ θ ί α · 5 . 

προ-επιστήμη 

i i 
Παράδειγμα έπιστημονική κοινότητα 

1 ί 
φυσιολογική έπιστήμη 

^ άνωμαλίες 

κρίση (Ιδιόρρυθμη έπιστήμη) 

έπιστημονική επανάσταση 1 1 
νέο Παράδειγμα νέα έπιστημονική κοινότητα 

1 1 
νέα φυσιολογική έπιστήμη 

/ κ.ο.κ. 

15. Τό σχήμα αυτό είναι παραλλαγή ένός σχήματος πού υιοθετεί ό A.F. Chal-
mers, στό What is this Thing Called Science. Queensland, 1976, σ. 86. 
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Ή έπιστήμη άρχίζει, γιά τόν Kuhn, μέ την έμφάνιση του 
πρώτου Παραδείγματος (καί τή δημιουργία της πρώτης έπιστημο-
νικής κοινότητας). Μέχρι τότε δέν υπάρχει έπιστήμη, άλλα μιά 
πλειάδα Αντιμαχόμενων «σχολών» καί άπόψεων^^. 

Τό Παράδειγμα κερδίζει τή γενική άποδοχή, οί έπιστήμονες 
παύουν νά θέτουν σέ συνεχή άμφισβήτηση τά θεμέλια του κλάδου 
τους καί Αφοσιώνονται στή «φυσιολογική έρευνα», πού γρήγορα 
Αποδίδει καρπούς, Οί νέες γενιές των έπιστημόνων έκπαιδεύονται 
στό φως του άποδεκτοϋ Παραδείγματος, μαθαίνουν νά έχουν τίς 
ίδιες άξίες καί τήν 'ίδια όπτική μέ τούς έκπαιδευτές τους. Ή 
εκπαιδευτική αυτή εύθυγράμμιση περνά μέσα άπό τά διδακτικά 
έγχειρίδια καί τά έργα πού θεωρούνται κλασικά, καί παίζει 
τεράστιο ρόλο στήν οίκονομία δυνάμεων καί στήν Αποδοτικότητα 
του κλάδου. 

' Η «στράτευση» σ ' ένα Παράδειγμα δέν είναι μόνο ή Αποδοχή 
μιας θεωρίας. Είναι ταυτόχρονα μιά όντολογική παραδοχή (άπό τί 
είδους όντότητες Αποτελείται 6 κόσμος), μιά μεθοδολογική 
κατεύθυνση (ποιά προβλήματα είναι σημαντικά καί τί θεωρείται 
έπιστημονική λύση) καί μιά κοινή γλώσσα. Ή στράτευση είναι 
λοιπόν τόσο όλοκληρωτική, ώστε ό Kuhn φτάνει νά μιλά γιά 
είσοδο σέ ένα νέο κόσμο. 

Ή δραστηριότητα έπίλυσης γρίφων της φυσιολογικής έπι-
στήμης δέν είναι, ώστόσο, μιά συνεχώς έπιτυχημένη διαδικασία. 
'Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, πού παρά τή θεμελιώδη 
σημασία τους καί τίς έπανειλημμένες προσπάθειες της κοινότη-
τας, έξακολουθοϋν νά παραμένουν Αλυτα. Ά π ' τήν Αλλη μεριά, 
όρισμένα πειράματα καί νέες παρατηρήσεις μπορούν νά όδηγή-
σουν σέ δεδομένα πού διαψεύδουν μιά Αποδεκτή πεποίθηση. 
Τέτοιες περιπτώσεις συνιστούν ανωμαλίες γιά τό Παράδειγμα, καί 
μιά συσσώρευση Ανωμαλιών μπορεί νά όδηγήσει σέ Ανατροπή του 
Παραδείγματος. Βέβαια, οί Ανωμαλίες είναι ως ένα βαθμό 
φυσικές· κανένα Παράδειγμα δέν είναι Απαλλαγμένο Από Ανωμα-

16. Σέ κατάσταση προ-έπιστημονική βρίσκονται, γιά τόν Kuhn, οί περισσό-
τερες κοινωνικές έπιστήμες, δπου κυριαρχεί μιά παρόμοια κατάσταση. Θά 
εΙσέλθουν στήν έπιστημονική τους περίοδο, δταν έπικρατήσει κι έκεϊ ένα 
καθολικά άποδεκτό Παράδειγμα. ' Ο Kuhn δέ δίνει περισσότερα στοιχεία γιά τήν 
έφαρμογή του σχήματός του στό πεδίο των κοινωνικών έπιστημών, άλλά είναι 
γεγονός ότι πάρα πολλοί βιάστηκαν νά έπεκτείνουν τήν άνάλυση του Kuhn στό 
πεδίο τους. Δές καί T.S. Kuhn «Comment» (on the Relation between Science and 
Art) Commparative Studies in Society and History, 1969, σ. 403-12. 
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λίες, καί τίς περισσότερες φορές, οί επιστήμονες έχουν πλήρη 
έπίγνωση αύτόϋ του γεγονότος, χωρίς νά χάνουν τήν πίστη τους 
στό Παράδειγμα. Τό έρώτημα πού γεννιέται, φυσικά, είναι σέ ποιά 
περίπτωση ή συσσώρευση των άνωμαλιών θεωρείται τόσο 
σημαντική, ώστε νά όδηγήσει στήν άνατροπή του Παραδείγμα-
τος. 

Τό έ ρώτημα είναι κρίσιμο καί δέν επιδέχεται μιά γενική 
λύση. ' Η ιστορία των έπιστημών δείχνει ότι δέν ισχύουν πάντα τά 
'ίδια κριτήρια, οΰτε εχουμε πάντα μπροστά μας όλα τά δεδομένα 
του προβλήματος. Έκεϊνο, πάντως, πού μπορούμε νά ύποστηρί-
ξουμε είναι δτι δέν εχει τόσο σημασία ό άριθμός των άνωμαλιών 
δσο ή σπουδαιότητά τους. Σημαντικότερες άνωμαλίες θεωρούνται 
έκείνες πού θίγουν τά θεμέλια ένός Παραδείγματος, τά αναπόσπα-
στα μέρη του. Βασικό άκόμη στοιχείο στή μείωση της άξιοπιστί-
ας ένός Παραδείγματος είναι ή ύπαρξη (ή ή γένεση) ένός 
άντίθετου Παραδείγματος πού καταφέρνει νά συμβιβάσει τίς 
άνωμαλίες. 

' Η συσσώρευση άνωμαλιών όδηγει στήν κατάσταση κρίσης. 
Ή έπιστημονική κοινότητα χάνει τήν εμπιστοσύνη της στό 
Παράδειγμα καί άρχίζει πάλι ή άμφισβήτηση των θεμελίων του 
κλάδου. 'Αρχίζει μιά περίοδος διαμάχης δπου διάφορα Παρα-
δείγματα, νέα καί παλιά, συνυπάρχουν καί άντιτίθενται. Είναι ή — 
σύντομη συνήθως — περίοδος της ιδιόρρυθμης έπιστήμης, πού ό 
Kuhn περιγράφει μέ ενα καθαρά πολιτικό λεξιλόγιο. Τό Παρά-
δειγμα μοιάζει μέ τήν κοινωνία, πού βρίσκεται σέ επαναστατική 
περίοδο* οί θεωρίες του καί οί μεθοδολογικές επιταγές του είναι οί 
θεσμοί πού δέν καταφέρνουν νά επιβάλουν τήν τάξη* άκολουθεϊ 
μιά περίοδος άναρχίας, όπου διάφορες κοινωνικές ομάδες διεκδι-
κούν τήν έξουσία* ή κριτική έπιχειρηματολογία δίνει προοδευτι-
κά τή θέση της στίς μεθόδους πειθαναγκασμού των μαζών ή 
έξουσία τελικά κερδίζεται όχι άπ' τό όρθότερο πρόγραμμα άλλά 
άπό τό πειστικότερο. Παρόμοια, στό πεδίο της Έπιστήμης, ή 
περίοδος της κρίσης λύνεται μέ τήν επικράτηση ένός νέου 
Παραδείγματος. ' Η επικράτηση όμως, κατά κανόνα, δέν όφείλε-
ται άποκλειστικά στήν έξηγητική πληρότητα του νέου Παραδείγ-
ματος* ό διάλογος τών έπιστημόνων φτάνει νά μοιάζει μέ διάλογο 
κουφών καί ή τελική τους επιλογή μοιάζει περισσότερο μέ 
«θρησκευτική μεταστροφή» ή ξαφνική άλλαγή οπτικής είκόνας, 
όπως στά πειράματα της μορφολογικής ψυχολογίας (gestalt 
switches). 
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' Η έπικράτηση ένός νέου Παραδείγματος, σημειώνει την 
ολοκλήρωση μιας επιστημονικής επανάστασης. Γιά τόν Kuhn, 
λοιπόν, οί έπιστημονικές έπαναστάσεις είναι εκείνα τά ασυνεχή 
αναπτυξιακά έπεισόδια, στή διάρκεια των όποιων «οί πεποιθήσεις 
των ειδικών μεταβάλλονται ριζικά» (σ. 16) καί ενα «παλιότερο 
Παράδειγμα άντικαθίσταται, έξ ολοκλήρου ή ένμέρει από ενα νέο 
καί άσυμβίβαστο Παράδειγμα» (σ. 91). Ή επιστημονική επανά-
σταση οδηγεί σέ μιά άναδιάταξη τών έπιστημονικών κοινοτήτων, 
στήν έγκαθίδρυση μιας νέας φυσιολογικής ερευνητικής παράδο-
σης, σέ μιά νέα περίοδο «ήρεμίας» κ.ο.κ. 

Έκεινο πού θεωρήθηκε ιδιαίτερα ριζοσπαστικό ή «αιρετικό» 
στή θεώρηση του Kuhn, είναι ό τρόπος πού λύνεται ή περίοδος της 
κρίσης, ή φύση της έπιστημονικής έπανάστασης. Ή άλλαγή πού 
συντελείται στή διάρκεια μιας έπανάστασης δέν είναι δυνατό, γιά 
τόν Kuhn, νά αναχθεί σέ μιά άπλή λογική συγκριτική αποτίμηση, 
μιά «έπανερμηνεία όρισμένων σταθερών καί άτομικών δεδομέ-
νων» (σ. 14). Ή ιστορική ερευνά δείχνει δτι ή εισαγωγή ένός νέου 
Παραδείγματος προκαλεί τεράστια προβλήματα έπικοινωνίας 
ανάμεσα στούς επιστήμονες. Οί έπιστήμονες διαφωνούν γιά τήν 
έπιστημονική μέθοδο, γιά τά κυριότερα τρέχοντα έπιστημονικά 
προβλήματα, γιά τό νόημα τών δρων πού χρησιμοποιούν (μιλούν 
διαφορετική γλώσσα), φαίνονται νά ζουν σέ διαφορετικούς 
κόσμους. Τά Παραδείγματα πού άσπάζονται είναι άσσύμετρα 
(incommensurable). Ό Kuhn δανείζεται αυτόν τόν δρο άπ' τά 
μαθηματικά γιά νά τονίσει δτι ή προ-έπαναστατική καί μετεπα-
ναστική έπιστήμη δέν είναι απλώς ασυμβίβαστες, αλλά δέν έχουν 
οΰτε κάν κοινό μέτρο σύγκρισης. Δέν μπορούμε λοιπόν νά 
συγκρίνουμε δύο διαδοχικά Παραδείγματα σέ αντικειμενική 
βάση, ούτε νά διατυπώσουμε αξιολογικές κρίσεις γιά τήν 
όρθότητα του καθενός. Τό μόνο πού μπορούμε νά κάνουμε είναι νά 
κατανοήσουμε τό κάθε Παράδειγμα στό εννοιολογικό καί κοινω-
νιολογικό του πλαίσιο καί νά έκτιμήσουμε κατά πόσο είναι 
συνεπές μέ τίς αρχές του καί άποτελεσματικό στά προβλήματα 
πού αυτό θέτει πρός λύση. 

y. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ KUHN 

Ή Δομή τών 'Επιστημονικών 'Επαναστάσεων βρίσκεται στό 
κέντρο τών συζητήσεων στή δεκαετία 1960-1970. Θεωρείται ώς ή 
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πρώτη ολοκληρωμένη «εναλλακτική λύση» στη θετικιστική 
επιστημολογία, έξασκει τεράστια επιρροή καί, όπως είναι φυσικό, 
δέχεται ποικίλες κριτικές. Οί κριτικές αύτές μπορούν νά κατατα-
γούν, ώς πρός τό στόχο τους, σέ δύο βασικές κατηγορίες. Ή 
πρώτη τείνει νά καταδείξει τήν εσωτερική ασυνέπεια της άνάλυσης 
του Kuhn. Τονίζει, λοιπόν, τήν άοριστία της ορολογίας του, τήν 
ελλειψη λειτουργικότητας των βασικών του έννοιών, τή χαλαρό-
τητα των βασικών του συνδέσεων. Ή δεύτερη συγκεντρώνεται 
στίς συνέπειες τών επαναστατικών επαναστάσεων. Θεωρεί αυθαίρετη 
τήν εισαγωγή της «άσυμμετρότητας» (incommensurability) τών 
Παραδειγμάτων καί κατηγορεί τόν Kuhn ότι μετατρέπει τήν 
έπιστημονική αλλαγή σέ ζήτημα προσωπικού γούστου καί 
αστάθμητων παραγόντων·^ 

Οί κριτικές αύτές θά όδηγήσουν τόν Kuhn σέ μιά μερική 
τροποποίηση τών άπόψεών του. Τείνοντας σέ μιά σταθερότερη 
βάση, θά μετατοπίσει τό κέντρο βάρους της άνάλυσής του απ' τήν 
ιστορία τών 'Επιστημών στήν 'Επιστημολογία. Τό αποτέλεσμα 
βρίσκεται σέ τρία σημαντικά κείμενα, πού γράφει, τήν 'ίδια 
περίπου εποχή, τό 1969·8, προσπαθώντας νά απαντήσει στίς 
επικρίσεις. 

'Αναγνωρίζει ότι οί βασικοί όροι παρέμειναν ασαφείς στή 
Δομή. Ειδικότερα ό δρος «Παράδειγμα», χρησιμοποιήθηκε μέ δύο 
διαφορετικές εννοιες. Ά π ' τή μιά μεριά, άντιστοιχοϋσε στό 
σύνολο τών πεποιθήσεων, μεθόδων, τεχνικών κτλ., πού ασπάζεται 
μιά έπιστημονική κοινότητα —είναι ή «σφαιρική» έννοια του 

17. Τό πρώτο είδος κριτικής είναι κοινό σ* όλους όσοι παρουσίασαν ή 
έκριναν τό βιβλίο. Τό πιό χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κριτικής είναι τό 
άρθρο: Μ. Masterman «The Nature of a Paradigm» σ. 59-90 στό Lakatos, Musgrave 
(eds): Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970, όπου ή συγγραφέας 
διακρίνει τουλάχιστο 22 διαφορετικές χρήσεις του όρου Παράδειγμα στά πλαίσια 
τής Δομής τών 'Επιστημονικών 'Επαναστάσεων. Γιά τό δεύτερο είδος κριτικής 
δές βιβλιογραφία. Είναι ένδεικτικό, δτι ^νας μεγάλος άριθμός έπιστημολόγων, 
πού άπορρίπτουν κι αυτοί τη θετικιστική άνάλυση τής έπιστήμης άρνοϋνται νά 
δεχτούν τήν «άσυμμετρότητα» τών Παραδειγμάτων (Shapere, Achinstein, Putnam, 
Hesse, Lakatos). 

18. Είναι (α) ό «Επίλογος» στή δεύτερη έκδοση τής Δομής, Chicago, 1970, σ. 
174-210 (β) τό κείμενο «Reflections on my Critics» σ. 231-278 στό Lakatos, Musgrave 
(eds): Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge, 1970, (γ) τό άρθρο «Se-
cond Thoughts on Paradigms», σ. 459-482 στό Suppe (ed): «The Structure of Scienti-
fic Therories, Urbana, Illinois, 1974. "Av καί τά κείμενα δημοσιεύονται σέ διαφορε-
τικές περιόδους, είναι ωστόσο όλα γραμμένα τό 1969. 
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δρου, αύτη πού περιγράν|ΐαμε στήνάνάλυση τής^ομης. Ά π ' την 
δλλη μεριά, δμως, παρέπεμπε σ ' 'ένα ειδικό στοιχείο αύτό του 
συνόλου: τίς παραδειγματικές λύσεις συγκεκριμένων προβλημά-
των, πού χρησιμοποιούνται ώς πρότυπα άπό την κοινότητα, —μιά 
έννοια πού πλησιάζει δηλ. στη νεοελληνική έννοια της λέξης 
«παράδειγμα». Ό Kuhn έγκαταλείπει πιά τόν όρο Παράδειγμα 
καί εισάγει ενα ζεύγος έννοιών, γιά νά έκφράσει αύτη τη διαφορά: 
όνομάζει τη σφαιρική έννοια του «Παραδείγματος» disciplinary 
matrix (άμετάφραστο στά 'Ελληνικά'ίσως «κλαδική μήτρα ») καί 
τή συμπληρωματική της, υπόδειγμα (exemplar). Ένώ στή Δομή 
των 'Επιστημονικών 'Επαναστάσεων, δπως είδαμε, καθοριστική 
ήταν ή πρώτη έννοια, τώρα τόν κύριο ρόλο παίζουν τά ύποδείγ-
ματα. 

Τά ύποδείγματα έχουν μιά θεμελιώδη παιδαγωγική λειτουργία. 
Είναι τά τυπικά προβλήματα πού συναντά ό φοιτητής στίς 
έργαστηριακές του άσκήσεις καί στή μελέτη του* τά κλασικά 
παραδείγματα πού χρησιμοποιούν δλα τά έπιστημονικά έγχειρί-
δια· οί λύσεις ιστορικών προβλημάτων πού γίνονται πασίγνωστες 
άπό τά έκλαϊκευτικά συγγράμματα κ.ο.κ. Οί επιστήμονες λύνουν 
τά προβλήματα πού συναντούν προσαρμόζοντας τίς λύσεις τους 
σέ κάποια πρότυπα, πού έχουν άποδειχτεϊ άποτελεσματικά. 
Δημιουργούνται ετσι ορισμένες θεμελιώδεις σχέσεις άναλογίας, 
πού έντυπώνονται στή σκέψη καί στήν πρακτική των έπιστημό-
νων. Ή πρακτική της φυσιολογικής έπιστήμης έξαρταται άπ' 
τήν ικανότητα —πού άποκτάται άκριβώς άπ' τή χρήση των 
ύποδειγμάτων— της κατάταξης των παρόμοιων άντικειμένων καί 
καταστάσεων σέ ομοιογενή σύνολα. 

' Ο Kuhn προσπαθεί νά δείξει τή σχέση πού ύπάρχει άνάμεσα 
στήν υιοθέτηση μιας επιστημονική οπτικής (μιας θεωρίας, ένός 
Παραδείγματος μέ τήν παλιά έννοια του δρου) καί τήν έκμάθηση 
μιας γλώσσας. Καί στήν περίπτωση της έκμάθησης μιας γλώσσας 
καί στήν περίπτωση της εισόδου σέ μιά έπιστημονική κοινότητα, 
μαθαίνουμε νά κατατάσσουμε τά άντικείμενα των αίσθήσεών μας 
σέ κατηγορίες. Αύτή ή ικανότητα ταξινόμησης βρίσκεται στή βάση 
καί των δύο διαδικασιών. Μπορούμε βέβαια νά έπιλέξουμε ^να 
σύνολο κριτηρίων, μέ βάση τά όποια παράγουμε τούς όρους μας 
(τούς γλωσσικούς ή τούς έπιστημονικούςν αύτός δμως ό ορισμός 
προϋποθέτει πάντοτε τήν ίκανότητά μας της ταξινόμησης. Μ' 
αύτη τήν έννοια, ή δυνατότητα της επίλυσης επιστημονικών 
προβλημάτων Ισοδυναμεί μέ τήν έκμάθηση της γλώσσας μιας 

32 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 

θεωρίας καί την οικειοποίηση της φυσικής γνώσης πού ένσωμα-
τώνεται σ ' αύτη τη γλώσσα'^. 

Τό σημείο αύτό είναι πολύ σημαντικό γιά τη νέα άνάλυση του 
Kuhn. Ό παραλληλισμός επιστημονική θεωρία-φυσική γλώσσα 
γίνεται τώρα 6 θεμέλιος λίθος του συστήματος. Μέ τη βοήθεια αύτοϋ 
του παραλληλισμού θά αντιμετωπίσει τό πρόβλημα τής επιστημο-
νικής άλλαγής. 

Μία άπό τίς θεμελιώδεις πλευρές κάθε επιστημονικής 
επανάστασης είναι ότι όρισμένες σχέσεις όμοιότητας άλλάζουν. 
Γεγονότα, πού είχαν ταξινομηθεί στην 'ίδια κατηγορία, πρίν άπό 
τήν έπανάσταση, τώρα μετατίθενται σέ διαφορετικές κατηγορίες. 
Ή μετατόπιση σ ' ενα σημείο του συστήματος δημιουργεί νέες 
έσωτερικές δυνάμεις μέ αποτέλεσμα τήν τροποποίηση τής γενικής 
ισορροπίας. 'Ενώ όμως εχει άλλάξει ή διάταξη των κατηγοριών 
του συστήματος, τά ονόματα των κατηγοριών μένουν συνήθως 
άναλλοίωτα, Τό γεγονός αύτό δημιουργεί τρομερά προβλήματα 
στήν έπικοινωνία τών έπιστημόνων. «Δεν είναι παράξενο δτι, 
μέ τήν εύκαιρία αύτών τών άνακατανομών, δύο άνθρωποι πού, 
μέχρι τότε, συνεννοούνταν τέλεια στίς συζητήσεις τους, άνακα-
λύπτουν ξαφνικά δτι άντιδροϋν στό ίδιο ερέθισμα μέ ασυμβίβα-
στες περιγραφές καί γενικεύσεις20». Στήν περίπτωση αύτή δέν 
ύπάρχει έδαφος γιά άντικειμενική εκτίμηση καί συνεννόηση· οί 
δύο θεωρίες παραμένουν «ασύμμετρες». 

' Η νέα συλλογιστική λοιπόν του Kuhn είναι ή έξής: ' Η κυριό-
τερη συνέπεια μιας επιστημονικής επανάστασης είναι ή άλλαγή 
τής σημασίας τών όρων τών θεωριών. Ό όρος «Γή» λ.χ., στή 
γεωκεντρική θεωρία του Πτολεμαίου παραπέμπει σ ' ενα άντικεί-
μενο, άκίνητο, πού βρίσκεται στό κέντρο του σύμπαντος. Ή 
σημασία του δ ρου «Γή» (καί τό αντικείμενο άναφοράς) άλλάζει 
δταν περνούμε στό ήλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου, μέ 
άποτέλεσμα στίς δύο θεωρίες νά περιγράφει δύο διαφορετικά 
πράγματα. Ή σημασία κάθε δρου καθορίζεται άπό μιά πλειάδα 
στοιχείων πού χαρακτηρίζουν τή θεωρία, ατύ πλαίσια τής οποίας 
χρησιμοποιείται: τή δραστηριότητα ταξινόμησης, τίς σχέσεις του 
μέ τούς άλλους δρους τής θεωρίας, τίς γενικές αντιλήψεις τών 
όπαδών τής θεωρίας κτλ. 'Έχουμε λοιπόν δικαίωμα νά πούμε δτι 
κάθε θεωρία εκφράζεται στή δική της γλώσσα. Ή θέση τής 

19. «Reflections on my Critics» σ. 272. 
20, «'Επίλογος» σ. 201. 
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«άσσυμετρότητας» των έπιστημονικών θεωριών στηρίζεται στην 
αδυναμία άντικειμενικής σύγκρισης των διαδοχικών θεωριών. Θά 
μπορούσε νά δοθεί μιά λύση στό πρόβλημα, αν ύπήρχε κάποιος 
τρόπος νά «μεταφραστεί» ή μιά θεωρία στη γλώσσα της δλλης.. Ό 
Kuhn όμως άπορρίπτει μιά τέτοια λύση. Υίοθετώντας τη θέση του 
Quine, γιά την «άπροσδιοριστία της ριζικής μετάφρασης» 
(indetermination of radical translation)^», υποστηρίζει ότι δέν 
είμαστε ποτέ σέ θέση νά αποφασίσουμε ποιά, άπό μιά σειρά 
πιθανών μεταφράσεων, είναι ή τέλεια, καί ετσι τό πρόβλημα 
παραμένει. 

Θά ήταν λάθος νά υποστηριχτεί ότι βρισκόμαστε μπροστά σέ 
μιά ριζική άναθεώρηση τής Δομής των * Επιστημονικών 'Επανα-
στάσεων. Τό βασικό σχήμα παραμένει άναλλοίωτο. * Εκείνο πού 
άλλάζει είναι ή όικωολόγηση μερικών βασικών συνεπειών καί 
ισως ό γενικός τόνος. Στή θέση μεταφορών άπό τήν πολιτική 
(έπαναστάσεις, κρίσεις, «εξουσία» κτλ.) καί τή μορφολογική 
ψυχολογία (άντιληπτικά παιχνίδια, διαφορετικοί «κόσμοι») μπαί-
νει ό θεμελιώδης παραλληλισμός τής γλώσσας πού φέρνει, κατά 
κάποιο τρόπο, τήν έπιστημολογία κάτω άπό τήν έξάρτηση τής 
φιλοσοφίας τής γλώσσας (νόημα καί αντικείμενο άναφοράς τών 
δρων, μετάφραση, έκμάθηση μητρικής γλώσσας). 'Ορισμένοι 
κριτικοί υποστήριξαν ότι, στή ν προσπάθειά του νά στηρίξει 
κάποιες αύθαίρετες θέσεις τής Δομής τών Έπιστημονικών 'Επα-
ναστάσεων, ό Kuhn έγκαταλείπει μερικά άπό τά πιό πρωτότυπα καί 
προκλητικά στοιχεία τής άνάλυσής τϋυ22. Ή γνώμη μου είναι ότι 
ή εξέλιξη αύτή επιβάλλεται άπό τίς «τριβές» τής άποδοτικής 
αύτής δεκαετίας, καί μπορεί νά θεωρηθεί άντιπροσωπευτική γιά 
τόν τρόπο άνάπτυξης τών φιλοσοφικών παραδόσεων: μετά τό σόκ 
τής άνατροπής, ή κριτική άποτίμηση καί ή τάση πρός μιά νέα 
όμοιομορφία23. 

21. Ή πολυσυζητημένη αύτή θέση του Quine βρίσκεται στό W. Quine Word 
and Object, Cambridge, Mass., 1960 καί ισοδυναμεί μέ την άνικανότητά μας νά 
μορφοποιήσουμε ένα μεταφραστικό κώδικα (ενα σύστημα «άναλυτικών ύποθέ-
σεων») πλήρως καθορισμένο άπό τά διαθέσιμα στοιχεία. Ή σχέση Kuhn-Quine 
είναι ένα θέμα πού δέν εχει καθόλου μελετηθεί. 

22. Χαρακτηριστικά κείμενα τέτοιας κριτικής είναι: Α. Musgrave: Kuhn's 
Second Thoughts, «British Journal for the Philosphy of Science, 1971 σ. 287-297 καί 
D. Shapere: «The Paradigm Concept», Science, 1971, σ. 706-709. 

2 3 / H άπόκλιση άπ' αύτόν τό γενικό κανόνα, ή έμμονή στήν άπόρριψη δλων 
τών σύγχρονων παραδόσεων, φαίνεται νά όδηγεί, άργά ή γρήγορα, στήν 
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δ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Μέ βάση την άνάλυση του έργου του Kuhn, συνοψίζουμε 
τά κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου ρεύματος (όλα άποτελοϋν 
σημεία αντίθεσης μέ τό Λογικό Θετικισμό). 

(1) ή * Ιστορία των επιστημών άποτελει τό βασικό οπλοστάσιο 
της έπιστημολογίας. Οι φιλοσοφικές αναλύσεις καί οί «ορθολο-
γικές κατασκευές» πρέπει νά αντλούνται καί νά ελέγχονται μέ 
βάση τά ιστορικά δεδομένα. 

(2) κεντρικό θέμα της έπιστημολογίας είναι ή δυναμική της 
επιστημονικής άνάπτυξης καί άλλαγής. 

(3) ή ανάπτυξη της επιστήμης είναι μιά ασυνεχής διαδικασία, 
μιά άκολουθία περισσότερο ή λιγότερο βίαιων άνατροπών. 

(4)" ή επιστήμη είναι ενα άνθρώπινο δημιούργημα, ενα 
πολιτιστικό φαινόμενο όπως όλα τά αλλα (τέχνη, θρησκεία, 
πολιτική κτλ.), καί εχει πολύ περισσότερα κοινά σημεία μ' αύτά, 
απ' όσο άφήνεται νά εννοηθεί' βρίσκεται σέ άλληλεπίδραση μ' 
όλους τούς τομείς της κοινωνικής ζωής καί ή έξέλιξή της 
έπηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες, θεωρητικά, ξένους πρός 
αυτή (μεταφυσικές πεποιθήσεις, κοινός νους, πολιτικές καί 
κοινωνικές συνθήκες). 

(5) Μονάδα άνάλυσης τής έπιστημολογίας παύει νά είναι ή 
μεμονωμένη έπιστημονική θεωρία. Τή θέση της παίρνει 'ένα εύρύ 
σφαιρικό δίκτυο θεωριών, μεθοδολογικών καί μεταφυσικών 
πεποιθήσεων, άξιών, κριτηρίων κτλ. μιά κοσμοθεωρία, ενα Παρά-
δειγμα στήν ορολογία του Kuhn. Ή σημασία τών έπιστημονικών 
όρων, ή μεθολογία, τά έπιστημονικά «γεγονότα» κτλ. είναι όλα 
«διαποτισμένα» από τό Παράδειγμα, καθορίζονται δηλ. άπό τή 

περιθωριοποίηση. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση, του Paul Feyerabend. 
' Ηγετική μορφή του νέου ρεύματος, μαζί μέ τόν Kuhn, άκολούθησε μιά πιό άργή 
άλλα πολύ περισσότερο άκραία ριζοσπαστικοποίηση. Στά τελευταία του γραπτά 
υπερασπίζει ^να «μεθοδολογικό άναρχισμό» άρνεϊται κάθε γνωστική προτεραιό-
τητα τής έπιστήμης, προτείνει λ.χ. νά διδάσκεται στά σχολεία, παράλληλα μέ τήν 
έξέλιξη τών ειδών του Darwin, ή έξελικτική θεώρηση πού προκύπτει άπ' τή Βίβλο 
(δές βιβλιογραφία). Τό άποτέλεσμα είναι δτι, στά πλαίσια τής σύγχρονης 
έπιστημολογίας, ό Feyerabend άντιμετωπίζεται ώς «είδική περίπτωση». Σπάνια 
γράφονται κριτικές στό έργο του, καί σ" αυτές άκόμη τίς σπάνιες περιπτώσεις, 
κυριαρχούν τά ρητορικά σχήματα. "Ετσι, ενώ τό έργο του γνωρίζει έπιτυχία σέ 
άλλους θεωρητικούς τομείς, παραμένει στό περιθώριο τής «έπίσημης» έπιστη-
μολογίας. 
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θέση τους μέσα στό Παράδειγμα. 
(6) ' Η έπιστημονική άλλαγή προκαλέι άλλαγή της σημασίας 

των χρησιμοποιούμενων δρων. Δύο διαδοχικές θεωρίες (Παρα-
δείγματα) έκφράζονται στή δική τους γλώσσα. Δέν ύπάρχει 
άντικειμενικός τρόπος σύγκρισης των θεωριών, οΰτε δυνατότητα 
άποκατάστασης πλήρους έπικοινωνίας μεταξύ των έπιστημόνων. 
Οί δύο θεωρίες είναι άσύμμετρες, δέν ^χουν δηλ. κοινό μέτρο 
σύγκρισης. 

(7) Στά πλαίσια του νέου ρεύματος ή Ιννοια της άντικειμενικής 
άλήθειας παύει νά είναι λειτουργική. Ή κλασική έννοια τής 
προόδου γίνεται προβληματική* όπωσδήποτε δέν μπορεί πιά νά 
νοηθεί ώς προσέγγιση σ ' ^να τελικό σκοπό, τήν πλήρη άλήθεια. 

3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕ! ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗ Σ 
01 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 

Στίς προηγούμενες σελίδες, περιγράφοντας τήν «ίστορικι-
στική» στροφή, προσπαθήσαμε νά προσδιορίσουμε τό φαινόμενο 
μέ κάποια σφαιρικότητα. Τονίσαμε τόσο τίς ρίζες του όσο καί τήν 
πορεία πού διέγραψε ώσπου νά καταλήξει σέ ορισμένες βασικές 
θέσεις. Θά πρέπει τώρα νά περιοριστούμε στίς καθαρά φιλοσοφι-
κές του συνέπειες, ώστε νά φάνουν άφενός τά σημεία τομής μέ τό 
Λογικό Θετικισμό καί άφετέρου οί προοπτικές καί τά προβλή-
ματα πού κληροδοτεί στή νέα δεκαετία. 

Είχαμε παρατηρήσει ότι τό άδύνατο σημείο του Λογικού 
Θετικισμού είναι ή διάκριση παρατήρησης-θεωρίας. Χωρίς νά 
είναι αυστηρά θεμελιωμένη, ή διχοτόμηση αύτή βρίσκεται, 
ώστόσο, στή βάση της θετικιστικής άνάλυσης. Ή γλώσσα της 
παρατήρησης καθορίζει τή σημασία των θεωρητικών δρων (μέ 
τούς κανόνες άντιστοίχησης) καί προσφέρει τό άντικειμενικό 
έδαφος γιά τήν καθαρά λογική σύγκριση τών διαδοχικών έπιστη-
μονικών θεωριών (μέ τίς έμπειρικές συνέπειες καί προβλέψεις). 

Οί έκπρόσωποι του νέου ρεύματος ξεκινούν άπ' αύτό 
άκριβώς τό σημείο. Άφοϋ ή διάκριση παρατήρησης-θεωρίας 
είναι αυθαίρετη, τό άξιωματικό μοντέλο τής δομής τών θεωριών 
μοιάζει μέ «πύργο στήν άμμο». Ή σημασία τών θεωρητικών δρων 
δχι μόνο δέν καθορίζεται άπ' τούς λεγόμενους παρατηρησιακούς 
δρους, άλλά, άφοϋ τώρα πιά δλοι οί χρησιμοποιούμενοι δροι είναι 
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«ισότιμοι», άκόμη καί οί λεγόμενοι παρατηρησιακοί δροι 
άντλοϋν τή σημασία τους άπό τή θέση τους στή θεωρία. Ή σχέση 
θεωρίας-πραγματικότητας (ό άκρατος έμπειρισμός του Λογικού 
Θετικισμού) παύει νά εχει μεγάλη σημασία καί τή θέση της 
παίρνει ή έσωτερική δομή της πλατιας θεωρίας, του Παραδείγμα-
τος. Τό βασικό άξίωμα τής νέας άντίληψης είναι ότι, τόσο ή 
σημασία των έπιστημονικών δρων, δσο καί αύτό πού έκλαμβάνε-
ται ώς παρατήρηση ή.,ώς γεγονός είναι «διαποτισμένα», «έπιβα-
ρυμένα» άπό θεωρία (theory-laden). 

Άφοϋ δμως κάθε θεωρία είναι έκφρασμένη στή γλώσσα της, 
είναι φυσικό νά μήν ύπάρχει άντικειμενική βάση σύγκρισης γιά 
τίς διαδοχικές καί άντιμαχόμενες θεωρίες. Μιά έπιστημονική 
έπανάσταση άλλάζει τή σημασία των χρησιμοποιούμενων δρων, 
μέ άποτέλεσμα τήν «άσυμμετρότητα» των θεωριών. 

Δύο είναι οί ούσιαστικές συνέπειες της νέας εικόνας της 
έπιστήμης: (α) ή προσέγγιση της έπιστημολογίας στή φιλοσοφία της 
γλώσσας. Γιά πρώτη φορά, άπό τήν έποχή των πρώτων βημάτων 
του Λογικού Θετικισμού, οί δύο φιλοσοφικοί κλάδοι βρίσκονται 
σέ τόσο στενή σχέση. "Εννοιες δπως σημασία, άναφορά, 
μετάφραση γίνονται οικείες στόν έπιστημολόγο, καί άλυτα 
προβλήματα φαίνονται νά περιμένουν τή λύση τους άπό τήν 
έπινόηση νέων γλωσσικών Θεωριών24. (β) ή Εγκατάλειψη των 

24. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης τάσης πού γεννιέται άπό μιά 
νέα γλωσσική θεωρία είναι ή «αίτιακή θεωρία τής άναφορας» των έπιστημο-
νικών δρων τοϋ Hilary Putman, μιά άπ* τίς γονιμότερες θεωρίες της τελευ-
ταίας δεκαετίας. Τό σημείο έκκίνησης, είναι ή δημιουργία μιας νέας θεωρίας 
γιά τή σημασία των κύριων όνομάτων, άπό τόν S. Kripke. Ό Kripke υποστήριξε 
δτι όταν χρησιμοποιούμε ένα κύριο όνομα, παραπέμπουμε πάντοτε στό ιδιο ύ-
ποκείμενο, άνεξάρτητα άπό τό άν αύτό πού λέμε είναι σωστό: Σέ μιά πρόταση 
δπως «ό * Αριστοτέλης ήταν ό πατέρας τοϋ Πλάτωνα» τό κύριο όνομα « Α ρ ι -
στοτέλης» συνεχίζει νά άναφέρεται στόν 'Αριστοτέλη, παρά τό γεγονός δτι ή 
πρόταση είναι λανθασμένη. Ό Putman διατείνεται δτι, μέ τόν Τδιο τρόπο πού 
λειτουργούν τά κύρια όνόματα, λειτουργεί καί τό βασικό λεξιλόγιο τής έπιστή-
μης, οί δροι δηλ. πού παραπέμπουν σέ φυσικά ειδη καί σέ φυσικά μεγέθη (νερό, 
σίδηρος, ήλεκτρόνιο, θερμότητα κ.ο.κ.). Ή σημασία ένός έπιστημονικοϋ δρου 
δέν καθορίζεται άπό ένα σύνολο Ιδιοτήτων, άλλά άπό τήν προσκόλληση του σέ 
μιά ούσία. Κανείς σχεδόν δέ γνωρίζει (ή γνωρίζει έλάχιστα) τί σημαίνει άκρι-
βώς ήλεκτρισμός, δλοι δμως χρησιμοποιούμε τόν δρο χωρίς πρόβλημα. Ή ί-
κανότητά μας αύτή είναι άποτέλεσμα, αύτού πού ό Putman όνομάζει «καταμε-
ρισμό τής γλωσσικής έργασίας»: είμαστε δηλ. δλοι συνδεδεμένοι μέσω κάποιας 
αΐτιακής αλυσίδας μέ μιά κατάσταση κατά τή διάρκεια τής όποίας δόθηκε μία πε-
ριγραφή τού ήλεκτρισμοΰ (συγκεκριμένα μέ τήν άνακάλυψη τοϋ ήλεκτρισμοΟ 
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έννοιών «αλήθεια», «άντικειμενικότητα», «πρόοδος», «όρθολογικότη-
τα» κάθε παραδοσιακής έπιστημολογίας. "Αν κάθε θεωρία 
έκφράζεται στη γλώσσα της καί ισχύει ή θέση της «άσυμμετρό-
τητας» τότε δέν ύπάρχει μέτρο σύγκρισης των θεωριών (άντικει-
μενικότητα) οϋτε δυνατότητα άξιολόγησης (πρόοδος) της άλήθει-
ας της κάθε μιας. «Δέν υπάρχει άνώτερο κριτήριο από τή 
συμφωνία τών μελών μιας κ ο ι ν ό τ η τ α ς » 2 5 , δπως λέει ό Kuhn, 
έπομένως δέν υπάρχουν κάποιες διαχρονικές άξίες πού νά 
χαρακτηρίζουν τήν ιδιομορφία τής επιστήμης, ώς θεσμού (ορθο-
λογικότητα). 

"Αν ή δεκαετία 1960-70 είναι ή περίοδος τής κρίσης, ή νέα 
δεκαετία μοιάζει νά είναι ή δεκαετία τής άνασυγκρότησης. Τό 
πρόβλημα γιά τούς σύγχρονους έπιστημολόγους είναι πώς νά 
άποφύγουν ορισμένες άκραιες συνέπειες τής «ίστορικιστικής 
στροφής», χωρίς ωστόσο νά ξαναγυρίσουν στό Θετικισμό. 
'Αναγνωρίζεται, λοιπόν, γενικά ή καθοριστική σημασία τής 
κίνησης, πού ονομάσαμε συμβατικά «νέο ρεϋμα», στήν άνατροπή 
του θετικισμού δογματισμού άλλά τό τίμημα τής ανατροπής 
φαίνεται νά είναι βαρύ. Μιά νέα έρμηνεία τής έπιστήμης όσο 
«άντιδογματική» κι άν είναι δέν μπορεί νά παραβλέψει τό γεγονός 
δτι στήν έξέλιξη τής έπιστήμης υπάρχει ενός είδους σύγκλιση-
παρά τίς επαναστάσεις καί τίς αλλαγές ή έπιστήμη προοδεύει, οι 
νέες θεωρίες είναι, σέ τελευταία ανάλυση, καλύτερες καί άποτε-
λεσματικότερες άπ' τίς παλιές. 'Υπάρχει λοιπόν κάτι τό ξεχωρι-
στό στήν έπιστημονική διαδικασία, πού δέν είναι άσχετο μέ τόν 
τρόπο πού ή έπιστήμη άναπτύσσεται. Ή νέα δεκαετία χαρακτηρί-
ζεται άπό τήν προτεραιότητα πού παίρνει τό πρόβλημα τής προόδου 
καί τής όρθολογικότητας τής έπιστήμης. 

'Αντίθετα μέ τήν πρόοδο καί τήν όρθολογικότητα, ή έννοια 
τής αλήθειας δέν ξαναβρίσκει τή χαμένη λειτουργικότητά της. Τό 

άπό τόν Β. Franklin). 
Οί έπιστημονικοί, λοιπόν, όροι εισάγονται μέ μιά πράξη «βάπτισης» καί 

εκτοτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μέ μιά ούσία. Οί επιστήμονες χρησιμοποιούν 
χωρίς πρόβλημα τούς δρους αύτούς, ακόμη κι άν ή σημασία τους βαθμιαία 
τροποποιείται. "Οταν λοιπόν οί θεωρίες άλλάζουν, δέν άλλάζει ταυτόχρονα καί τό 
άντικείμενο άναφοράς τών δρων. Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν Putnam, μπορούμε νά 
δεχτούμε καί τήν «άσυμμετρότητα» τών θεωριών (άφοΰ ή διατήρηση τής άναφοράς 
άρκεϊ γιά τήν άντικειμενική σύγκριση τών θεωριών). 

25. Δομή. σ. 94. 
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πρόβλημα είναι ότι, παρά τίς έπανειλημμένες π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς ^ ^ , ή 
έννοια της αλήθειας ώς αντιστοιχίας της γνώσης (των έπιστημο-
νικών θεωριών δηλαδή) καί της πραγματικότητας δέν είναι 
επαρκώς θεμελιωμένη. Παρ' όλα αύτά, στή δεκαετία του '70, 
σημειώνεται μιά ανανέωση του Ρεαλισμού, της θεωρίας δηλ. ότι ή 
γνώση μας ανταποκρίνεται στήν αντικειμενική κατάσταση των 
πραγμάτων. Τώρα όμως ό Ρεαλισμός παίρνει τή μορφή μεταφυσι-
κού άξιώματος, στοιχειώδους παραδοχής, πού δέν επηρεάζει τήν 
ανάλυση της έπιστημονικής ανάπτυξης. 

Ή αδρανοποίηση της έννοιας της άλήθειας, φέρνει μιά 
άντιστροφή στή σχέση πρόοδος-όρθολογικότητα. Παραδοσια-
κά, ή πρόοδος ήταν άποτέλεσμα της ορθολογικότητας* ή 
έπιστήμη προόδευε, γιατί οί επιμέρους αποφάσεις τών έπιστημό-
νων ήταν ορθολογικές. Ή σύλληψη όμως αύτή συναντούσε 
ανυπέρβλητες δυσκολίες στόν καθορισμό της όρθολογικής από-
φασης, άφοϋ θά επρεπε νά στηριχτεί είτε στήν ύποκειμενικότητα 
είτε στήν έννοια της άλήθειας. 

"Αν δμως τώρα ορίσουμε τήν ορθολογικότητα μέ βάση τήν 
πρόοδο (ή έπιστήμη εϊναι ορθολογική έπειδή προοδεύει), καταστή-
σουμε δηλαδή πρωταρχική τήν έννοια της προόδου, ή κατάσταση 
γίνεται πιό άπλή. 'Οριστική λύση, βέβαια, αύτοϋ του θεμελιακού 
προβλήματος — άνεξάρτητος καθορισμός της προόδου — δέν ε-
χει άκόμη έπιτευχθεϊ. "Εχουν δμως γίνει κάποια βήματα πρός τήν 
κατεύθυνση ένός τέτοιου καθορισμού μέ βάση είτε τήν ποσότητα 
καί ποιότητα τών προβλημάτων πού λύνει κάθε θεωρία (ή βασική 
ιδέα τών Popper, Laudan) είτε τίς εμπειρικές ενστάσεις στίς 
όποιες άπαντα ικανοποιητικά (Lakatos). 

Οί έξελίξεις είναι, βέβαια, πολύ πρόσφατες γιά νά βγουν 
γενικά συμπεράσματα. Προσπάθησα νά δώσω, απλώς, ορισμένες 
τάσεις πού φαίνονται νά πηγάζουν άμεσα από τίς εξελίξεις της 
προηγούμενης δεκαετίας καί νά τίς συνεχίζουν. Πλησιέστερα σ ' 
αύτόν τόν προβληματισμό είναι ή «μεθοδολογία τών έρευνητικών 
προγραμμάτων» του Imre Lakatos καί αντίληψη της προόδου του 
Larry Laudan (δές βιβλιογραφία). 

26. Ή πιό γνωστή περίπτωση είναι ή άπόπειρα του Popper νά έπεκτείνει τή 
θεωρία του Tarski γιά τήν άλήθεια, άπό τίς τεχνιτές γλώσσες στή φυσική, 
έπιστημονική γλώσσα. (Κ. Popper: Objective Knowledge, London, 1972). Μιά 
θαυμάσια άνάλυση του προβλήματος στό Η. Field: «Tarski's Theory of Truth», 
Journal of Philosophy, 1972, σ. 43-64. 
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9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Προτίμησα νά άποφύγω την εξαντλητική απαρίθμηση έργων, 
πού, σέ μια τόσο μεγάλη καί τόσο «άποδοτική» χρονική περίοδο, 
θά ^χανε κάθε χρησιμότητα χωρίς νά μέ άπαλλάσσει άπ' τό βάρος 
της καθαρά προσωπικής έπιλογής. Χώρισα, λοιπόν, τό υλικό σέ 
ορισμένα βασικά θέματα καί συνόδεψα τίς άναφορές μέ σύντομα 
σχόλια. Πιστεύω πώς αυτός ό τρόπος παρουσίασης της βιβλιο-
γραφίας είναι πιό λειτουργικός καί συντελεί στό ουσιαστικό της 
δέσιμο μέ τό εισαγωγικό κείμενο πού προηγήθηκε. 

Τονίζω, γιά μιά άκόμη φορά, δτι τά κείμενα πού θά 
άναφερθοϋν συνδέονται μέ εκείνους τούς τομείς της άγγλοσαξο-
νικής επιστημολογίας πού θίχτηκαν άμεσα άπό τήν «ίστορικιστι-
κή στροφή» της δεκαετίας του '60. Ή βιβλιογραφία έπομένως 
δέν έξαντλει τή συνολική παραγωγή της φιλοσοφικής αυτής πα-
ράδοσης στήν ιδια εποχή. 

Τό σύμβολο (ed) ή (eds), μετά τό δνομα (ή τά ονόματα) του 
συγγραφέα, σημαίνει δτι πρόκειται γιά συλλογή κειμένων της 
όποίας επιμελητής είναι ό όνομαζόμενος. 

Οί τίτλοι μέσα σέ εισαγωγικά παραπέμπουν σέ άρθρα πού 
βρίσκνται σέ περιοδικά ή σέ βιβλία. Οί τίτλοι μέ πλάγια γράμμα-
τα παραπέμπουν σέ βιβλία. 

Τό σύμβολο δ.π. μπαίνει στή θέση του τίτλου, του τόπου καί 
της ήμερομηνίας έκδοσης, δταν τό βιβλίο εχει ήδη άναφερθει 
άναλυτικά στήν ιδια ενότητα. 

α. Κυριότερα περιοδικά του κλάδου 
1. Philosophy of Science: 'Εκδίδεται 4 φορές τό χρόνο άπό τή 
Philosophy of Science Association. 'Αφιερωμένο άποκλειστικά σέ 
θέματα Φιλοσοφίας της 'Επιστήμης. Κάθε δύο χρόνια, ή ίδια 
"Ενωση εκδίδει τά πρακτικά του καθιερωμένου συνεδρίου της, μέ 
τίτλο: 
P.S.A: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of 
Science Association. 
2. British Journal for the Philosophy of Science: 'Εκδίδεται 4 φορές 
τό χρόνο άπό τήν 'Αγγλική "Ενωση γιά τή Φιλοσοφία της 
'Επιστήμης. 'Αφιερωμένο άποκλειστικά σέ θέματα Φιλοσοφίας 
της 'Επιστήμης. 
'Εδρα: Aberdeen University, Scotland. 
3. Synthese: 'Εκδίδεται 9 φορές τό χρόνο, μέ κατεύθυνση πρός τή 
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Γνωσιολογία καί τή Φιλοσοφία της 'Επιστήμης. 
'Έδρα: Reidel Publishing Co. Dordrecht, Holland. 
4. Studies in the History and the Philosophy of Science: * Εκδίδεται 4 
φορές τό χρόνο. Κινείται στά δρια άνάμεσα στήν 'Ιστορία καί τή 
Φιλοσοφία της 'Επιστήμης. 

"Εδρα: Pergamon Pr., New York. 
5. Erkenntnis: (έπανέκδοση του παλιού οργάνου του Κύκλου της 
Βιέννης). 4 τεύχη τό χρόνο, αφιερωμένα στήν «άναλυτική» 
φιλοσοφία. 

"Εδρα: Reidel Publishing Co. Dordrecht, Holland. 
6. Journal of Philosophy: Μηνιαίο. Τό έγκυρότερο γενικό φιλοσο-
φικό περιοδικό στόν αγγλοσαξονικό χώρο. 

"Εδρα: Columbia University, New York. 
7. Nous: 4 τεύχη τό χρόνο, Γενική φιλοσοφική κατεύθυνση. 

"Εδρα: Indiana University. 

jS, Λογικός Θετικισμός 
Γιά τόν Κύκλο της Βιέννης καί τίς πρώτες άναλύσεις του 

Λογικού Θετικισμού. 
V. Kraft: The Vienna Circle (μετ. άπό τά γερμανικά). New York, 1953. 
P. Jacob: L· empirisme logique, Paris, 1980. 

Τά βασικά πρώτα κείμενα της ίδιας περιόδου βρίσκονται 
στήν κλασική συλλογή A.J. Ayer (ed): The Logical Positivism, New 
York, 1959. 
Αυτοβιογραφικές πληροφορίες: 
R. Carnap «Intellectual Autobiography», σ. 3-84, στό Schilpp P. 
(ed): The Philosophy of Rudolf Carnap, La Salle, Illinois, 1963. 
H. Feigl: « The Wiener Kreis in America» στό Fleming D. Bailyn B. 
(eds): The Intellectual Migration, Europe and America 1939-1960, σ. 
630-673, Cambridge Mass., 1968. (Τό βιβλίο αύτό είναι βασικό γιά 
δλες τίς πλευρές της μετανάστευσης τών γερμανόφωνων έπιστη-
μόνων στήν ' Αμερική). 
Τό «ώριμο» σώμα του Λογικού Θετικισμού βρίσκεται κυρίως: 
R. Carnap: «Testability and Meaning», Philosophy of Science, 1936, 
σ. 420-468 καί 1937, σ. 1-40. 
R. Carnap: «The Methodological Character of Theoretical Con-
cepts», στό Feigl, Scriven: Minnesota Studies in the Philosophy of 
Science, vol. 1, 1956, σ. 33-76. 
R. Carnap: Philosophical Foundations of Physics, New York, 1966. 
C. Hempel: Aspects of Scientific Explanation and Other Essays, New 
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York, 1965. 
C. Hempel: Philosophy of Natural Science, NJ . , 1966. 
E. Nagel: The Structure of Science, New York, 1961. 
Βασικές άναφορές γιά την κριτική άνάλυση του Λογικού 
Θετικισμού: 
Ρ. Achinstein: Concepts of Science, Baltimore, 1968 (ή καθαρότερη 
ισως άνάλυση· απαιτεί ώστόσο μιά έξοικείωση μέ τή μαθηματική 
λογική). 
Ρ. Achinstein, S. Barker (eds): The Legacy of Logical Positivism, 
Baltimore, 1969. 
Schillp (ed) δ.π. (συλλογή κειμένων πάνω στό εργο τού R. Carnap 
καί απαντήσεις τού ίδιου τού Carnap). 
F. Suppe: «The Search for Philosophic Understanding of Scientific 
Theories», σ. 3-118 στό F. Suppe (ed): The Structure of Scientific 
Theories, Urbana, Illinois, 1974 (περιέχει τή ν πληρέστερη βιβλιο-
γραφία). 
Η. Putnam: «What Theories Are not», σ. ^240-251, στό Nagel, 
Suppes, Tarski (eds): Logic Methodology and Philosophy of Science, 
Amsterdam, 1962. 
Oi κλασικές κριτικές άπορρίψεις θέσεων τού Θετικισμού: 
Κ. Popper: Logik der Forschung, Wien, 1935 καί άγ. μετ. The Logic 
of Scientific Discovery, London, 1959. 
K. Popper: «The Aim of Science», Ratio, 1957, σ. 24-35. 
W.V.O. Quine: «Two Dogmas of Empiricism», Philosophical 
Review, 1951, σ. 20-43. 
Γιά τή διάκριση παρατήρησης-θεωρίας: 
Η. Putnam: δ.π. καί 
Ρ. Achinstein: δ.π. 
Στά έλληνικά δύο άξιόλογες άναφορές: 
Ν. Αύγελής: «Εισαγωγή», σ. 9-24, στό R. Carnap: Φιλοσοφία καί 
λογική σύνταξη, Θεσσαλονίκη. 
Π. Χριστοδουλίδη: Ή έξήγηση στήν επιστήμη καί ή έννοια του 
μοντέλου. Θεσσαλονίκη, 1979. 
καί τό τεύχος 16 τού περιοδικού Δευκαλίων ('Αθήνα, 1976) 
άφιερωμένο στήν 'Επιστημολογία μέ κείμενα των Μ. Bunge, Κ. 
Popper, C. Hempel, Τ. Kuhn, R. Suszko, μέ εισαγωγή καί έπι-
μέλεια τού Π. Χριστοδουλίδη. 

γ. Ή ιστορία των έπιστημών καί ή ίηίδρασή της 
στήν * Επιστημολογία 
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Τά βασικά εργα άπ' δπου άντλεϊται ή νέα άντίληψη γιά την 
ιστορία των 'Επιστημών είναι: 
ΑΙ. Koyre: Etudes Galileennes, Paris, 1939. 
ALKoyre: From the Closed World to the Infinite Universe, Baltimore, 
1957. 
H. Butterfield: The Origins of Modern Science 1300Ί800, New 
York, 1957. 
Γιά την κοινωνιολογία της επιστήμης: 
R.K. Merton: Science, Technology and Society in Seventeenth-
Century England, New York, 1967. 
Γιά την αύτονόμηση της 'Ιστορίας των 'Επιστημών, ώς έπιστη-
μονικοϋ κλάδου, καί τίς βασικές της κατευθύνσεις: 
T.S. Kuhn: «The History of Science», στό T.S. Kuhn: The Essential 
Tension, σ. 105-126, Chicago, 1977. 
Ar. Trackay «History of Science: Has its Present Past a Future?», 
στό R. Stuewer (ed): Historical and Philosophical Perspectives of 
Science, Minnesota Studies in Philosophy of Science, vol 5, σ. 112-
127, Mineapolis, 1970. 
M. Hesse: «Reason and Evaluation in the History of Science», στό 
Μ. Hesse: Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of 
Science, σ. 1-28, Brighton, Sussex, 1980. 
Γιά τη σχέση 'Ιστορίας καί Φιλοσοφίας τών έπιστημών βασική 
είναι ή συλλογή R. Strewer (ed): δ.π., 
ακόμη τά άρθρα: 
R. Giere: «History and Philosophy of Science: Intimate Relation-
ship or Marriage of Convenience» British Journal for the Phil, of 
Science. 1973, σ. 282-297. 
R. Burian: «More than a Marriage of Convenience: on the 
Inextricability of History and Philosophy of SciQnct», Philosophy of 
Science, 1977, σ. 1-42. 
Im. Lakatos: «History of Science and its Rational Reconstruction», 
στό Buck, Cohen (eds): P.S.A. 1970, σ. 91-136, Dordrecht, 1972. 

δ. Ή στροφή τών ετών I960 
Τά κύρια γραπτά τών εκπροσώπων του νέου ρεύματος είναι: 
Τ. S. Kuhn: «The Structure of Scientific Revolutions»,Chicdigo, 1962 
καί δεύτερη έκδοση 1970, μέ ενα σημαντικό «Επίλογο». 
T.S. Kuhn: «Logic of Discovery or Psycology of Research», σ. 1-24 
καί «Reflexions on my Critics», σ. 231-278, στό Lakatos, Musgrave 
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(eds): Critisism and the Growth of Knowledge, Cambridge, 1970. 
T.S. Kuhn: «The Essential Tension», Chicago, 1977 (συλλογή 
άρθρων μέ κυριότερα γιά την έξέλιξή του τά «Second Thoughts on 
Paradigms», σ. 293-319 καί «Objectivity, Value Judgment and 
Theory Choice», σ. 320-339). 
P. Feyerabend: «Explanation, Reduction and Empiricism», σ. 28-
97, στό Feigl, Maxwell (eds): Minnesota Studies in the Philosophy of 
Science, vol III, Mineapolis, 1962. 
P. Feyerabendf: «Problems of Empiricism», σ. 145-260, στό 
Colodny (ed): Beyond the Edge of Certainty, N.J., 1965. 
P. Feyerabend: «Against Method», London, 1975. 
N.R. Hanson: «Patterns of Discovery», Cambridge, 1958. 
S. Toulmin: «Philosophy of Science, An Introduction», London, 
1953. 
S. Toulmin: «Foresight and Understanding», London, 1963. 
M. Polanyi: «Personal Knowledge», Chicago, 1958. 

' Υπάρχει μιά άπειρία, κυριολεκτικά, κριτικών μελετών γιά τό 
νέο ρεϋμα. 'Ωστόσο δέν υπάρχει, άπ' δσο ξέρω, καμιά σημαντική 
μελέτη γιά την καταγωγή καί τίς συνθήκες γέννησής του. Κάποια 
στοιχεία μπορεί νά βρει κανείς στά αυτοβιογραφικά σημεία τών 
γραπτών του Kuhn (κυρίως στήν είσαγωγή του Essential Tension) 
καί στό δρθρο: D. Shapere «Meaning and Scientific Change», στό 
Colodny (ed): Mind and Cosmos, Pittsbourg, 1965, πού είναι καί μιά 
άπό τίς καλύτερες κριτικές συνοπτικές μελέτες. 

Ή καλύτερη βιβλιογραφία βρίσκεται στό: 
F. Suppe (ed): The Structure of Scientific Theories, Urbana, Illinois, 
1974, βιβλίο πολύτιμο γιά τό συγκεκριμένο θέμα, άφοϋ είναι 
άφιερωμένο στήν κρίση τών έτών '60-'70 καί ^χει καί μιά πελώ-
ρια χρήσιμη είσαγωγή. 
«Κλασικές» κριτικές άναφορές στό θέμα θεωρούνται άκόμη: 
L Lakatos, Α. Musgrave: δ.π., πρακτικό συνεδρίου άφιερωμένο 
στή «διαμάχη Kuhn-Popper» (ή άξία ώστόσο του πασίγνωστου 
αύτοϋ βιβλίου εγκειται περισσότερο, κατά τή γνώμη μου, στό 
δρθρο του Lakatos, πού δέν άναφέρεται στή «διαμάχη»). 
L Scheffler: Science and Subjectivity, Indianapolis, 1967. 
D. Shapere: «The Structure of Scientific Revolutions», Philosophi-
cal Review, 1964, σ. 383-394. < 
D. Shapere: «The Paradigms Concept» Science, 1971 σ. 706-709 
(θαυμάσιο σύντομο άρθρο γιά τήν έξέλιξη της Μννοιας Παράδειγ-
μα). 
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Μιά ένδιαφέρουσα συζήτηση γιά τό πρόβλημα της άλλαγής 
σημασίας των έπιστημονικών δρων βρίσκεται σέ 4 συνδεόμενα 
άρθρα, στό Journal of Philosophy. 
P. Achinstein: «On the Meaning of Scientific Terms»,/.P., 1964, σ. 
495-510. 
P. Feyerabend: «On the Meaning of Scientific Terms»,/. P., 1965, 
σ. 266-274. 
A. Fine: «Consistensy, Derivability and Scientific Change, /.P., 
1967, σ. 231-240. 
Μ. Hesse: «Fine's Criteria of Meaning Change», /P . , 1969, σ. 46-
52. Στό'ίδιο θέμα δυό δρθρα στό British Journal for the Philosophy of 
Science. 
J. Leplin: «Meaning Change and the Comparability of Theories», 
B.J.P.S.. 1969, σ. 69-75. 
J. Giedymin: «The Paradox of Meaning Variance»^./.P.5., 1971, 
σ. 30-48 καί ή συλλογή άρθρων. 
G. Pearce, P. Maynard (eds) : «Conceptual Change», Dordrecht, 
1973. 

ε. Oi σύγχρονες τάσεις της δεκαετίας 1970 
Βασική συλλογή γιά τό «στίγμα» της σημερινής 'Επιστημο-

λογίας, μέ πολύτιμες βιβλιογραφικές άναφορές γιά κάθε συγκε-
κριμένο πρόβλημα: 
Ρ. Asquith, Η. Kyburg (eds): Current Research in Philosophy of 
Science, East Lansing, Michigan, 1979. 
Χρήσιμη άκόμη ή συλλογή: 
G. Radnisky, G. Anderson (eds): The Structure and Development 
of Science, Dordrecht, 1979. 
Μιά τάση «φορμαλιστικής τυποποίησης της άνάλυσης του Kuhn 
στά: 
J. Sneed: The Logical Structure of Mathematical Physics, Dordrecht, 
1971. 
W. Stegmiiller: The Structure and Dynamics of Theories, New York, 
1976, καί 6 σχολιασμός του ίδιου του Kuhn. 
T.S. Kuhn: «Theory Change as Structure Change: Comments on 
the Sneed Formalism», Erkenntnis, 1976, σ. 179-199. 

Ή «Μεθοδολογία των έρευνητικών προγραμμάτων» του Lakatos 
βρίσκεται στά: 
I. Lakatos: «Falsification and the Methodology of Scientific 
Research Programmes», σ. 91-196, στό Lakatos, Musgrave (eds): 
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Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge, 1970. 
I. Lakatos: «History of Science and its Rational Recontruction», σ. 
91-135, στό Buck, Cohen (eds): P.S,A, 797ft Dordrecht, 1971. 
'Εφαρμογή της «Μεθοδολογίας» του Lakatos στίς φυσικές έπι-
στήμες στη συλλογή: 
C. Howson (ed): Method and Appraisal in the Physical Sciences, 
Cambridge, 1976. 
Κριτικές στά: 
T.S. Kuhn: «Notes on Lakatos», σ. 137-146, στό Buck, Cohen (eds): 
δ.π. 
Ν. Koertge: «Inter-theoretic Criticism and the Growth of Science», 
σ. 160-73, στό Buck, Cohen, δ.π. 
καί κυρίως στίς συλλογές: 
R. Cohen, P. Feyerabend, Μ. Wartofsky (eds): Essays in Memory of 
Imre Lakatos, Dordrecht, 1976. 
G. Radnisky, G. Anderson (eds): Progres and Rationality in Science, 
Dordrecht, 1978 (πρακτικά συνέδριου πάνω στή θέση των 
φιλοσόφων του «London School of Economics», δηλ. της σχολής 
του Popper καί του Lakatos). Γιά τή σχέση Lakatos-Feyerabend 
δές άντίστοιχα στά: 
Α. Chalmers: What is this Thing Science, Queensland, 1976. 
P. Feyerabend: Against Method, London, 1975. 
Γιά τήν άνανέωση του Ρεαλισμού, τήν «αιτιακή θεωρία της 
Άναφορας» (Causal Theory of Reference) καί τήν έφαρμογή της 
στή ν έπιστήμη τά βασικά κείμενα είναι: 
S. Kripke: «Naming and Necessity», σ. 254-355, στό Davidson, 
Harman (eds): Semantics of Natural Language, Dordrecht, 1972. 
H. Putnam: Philosophical Papers, vol. II, Cambridge, 1975. 
H. Putnam: «What is Realism?» Proceedings of the Aristotelian 
Society, 1976, σ. 177-94. 
Η. Putnam: Meaning and the Moral Sciences, London, 1978. 
S. Schwartz Naming, Necessity and Natural Kinds, Ithaca, 1977, 
(ή συλλογή των βασικών κειμένων της νέας θεωρίας, μέ θαυμάσια 
εισαγωγή). 
Κριτική άποτίμηση της νέας θεωρίας στά: 
Η. Field: «Theory Change and the Indeterminacy of Reference», 
Journal of Philosophy, 1973, σ. 462-481. 
A. Fine: «How to Compare Theories», 1975, σ. 17-32. 
Μ. Hesse: «Truth and the Growth of Scientific Knowledge», σ. 
261-280, στό Suppe, Asquith (eds): P.S.A. 1976 East Lausing, 

46 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 

Michigan, 1977, vol. II. 
Ν. Jardine: «Realistic Realism and the Progress of Science», σ. 107-
125, στό Hookway, Petit {tds)\ Action and Interpretation, CsLmbri-
dge, 1978. 
Μιά νέα δημοφιλής θεωρία της έπιστημονικής προόδου στό: 
L. Laudan: Progress and its Problems^ Berkeley & London, 1977 καί 
ή κριτική της: 
Α. Musgrave: «Problems with Progress», Synthese, 1979, σ. 443-464. 

"Εργα, τέλος, πού θεωρήθηκαν σημαντικές συμβολές στήν ιδια 
περίοδο: 
Κ. Popper: Objective Knowledge, Oxford, 1972. 
Μ. Hesse: The Structure of Scientific Inference, Berkeley& Lon-
don, 1977. 
D. Shapere: «Scientific Theories and their Domains», σ. 518-566, 
στό F. Suppe (ed): The Structure of Scientific Theories, Urbana, 
Illinois, 1974. 
J. Habermas: Knowledge and Human Interests (μετ. άπό τά γερμα-
νικά), London, 1972. 
G. Holton: Thematic Origins of Scientific Thought, Cambridge 
Mass., 1973. 

Βασίλης Κάλφας 

47 





Μεταφραστικό σημείωμα 

Ή μετάφραση εγινε από τή δεύτερη έκδοση του βιβλίου (T.S. 
Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions, Chicago Univ. Pr., 
Chicago, 19702). Στη νέα αυτή έκδοση ό Kuhn εχει προσθέσει έ-
ναν «Επίλογο», όπου προσπαθεί νά απαντήσει στίς κριτικές πού 
εχει δεχτεί ή Δομή, Θεωρήσαμε σωστό νά μήν περιλάβουμε στήν 
ελληνική μετάφραση αυτόν τόν «' Επίλογο», άφοϋ τά κριτικά κεί-
μενα, στά όποια αναφέρεται εκεί ό Kuhn, είναι αγνωστα στόν 
"Ελληνα αναγνώστη. 

Στίς σημειώσεις του συγγραφέα προστέθηκαν καί όρισμένες 
σημειώσεις του επιμελητή, γιά νά διευκολυνθεί ή κατανόηση 
φιλοσοφικών ή έπιστημονικών δρων. Οι σημειώσεις αυτές καθώς 
καί κάθε έπεξηγηματική παρέμβαση του επιμελητή μπαίνουν 
σέ αγκύλες. Οί παρενθέσεις όμως, όπου ύπάρχουν, είναι του ίδιου 
του συγγραφέα. 

'Όταν εισάγεται ενας ειδικός όρος (φιλοσοφικός, έπιστημο-
νικός ή «ιδιωτικός») δίνεται σέ αγκύλη καί ή άγγλική λέξη. 

'Από τούς επιστημονικούς όρους, έκεινοι πού δημιουργούν 
περισσότερα προβλήματα είναι αυτοί πού αναφέρονται στίς ξε-
περασμένες πιά επιστημονικές θεωρίες. "Ετσι δέν εχει ιδιαίτερη 
σημασία αν ό αναγνώστης δέν ξέρει τί σημαίνει ακριβώς, λ.χ. 
σπίν του ηλεκτρονίου. 'Έχει όμως μεγάλη σημασία νά γνωρίζει τί 
σημαίνουν όροι όπως «φλογιστόν», «θεωρία των καλορί», «όρμή» 
(impetus), πού άναφέρονται σ ' όλο τό μήκος του βιβλίου καί 
στηρίζουν τήν επιχειρηματολογία του συγγραφέα. Οί όροι αυτοί 
λοιπόν, όταν δέ διαφαίνεται ή σημασία τους από τά συμφραζόμε-
να, έπεξηγοϋνται στίς σημειώσεις του επιμελητή. 

Ή απόδοση των φιλοσοφικών όρων ήταν πιό εύκολη, καθώς 
σιγά σιγά αρχίζει νά καθιερώνεται μιά ειδική ελληνική όρολογία. 
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Δίνεται ^νας πίνακας των κυριότερων δρων πού συναντώνται στό 
βιβλίο. 

confirmation: έπικύρωση 
falsification: διάψευση 
refutation: άπόρριψη 
context of discovery: πλαίσιο άνακάλυψης 
context of justification: πλαίσιο θεμελίωσης 
observation language (termes): παρατηρησιακή γλώσσα (δροι) 
operational definition: διεργασιακός ορισμός 
manipulation: χειρισμός 
standard: κριτήριο (συνήθως) 
crucial experiment: αποφασιστικό πείραμα 
rationalization: λογική άνασυγκρότηση 
puzzle: γρίφος 
esoteric data: συντεχνιακά δεδομένα 
epistemological: γνωσιολογικός (συνήθως) 

Ό Kuhn χρησιμοποιεί δμως καί τή δική του, «ιδιωματική» 
ορολογία. Οί σημασίες τών δρων αύτών έπεξηγοϋνται στά 
πλαίσια του βιβλίου (δές καί Εισαγωγή). 01 δροι αυτοί καί ή 
ελληνική τους απόδοση είναι: 

normal - extraordinary science: φυσιολογική - ιδιόρρυθμη 
έπιστήμη 
crisis: κρίση 
anomaly: άνωμαλία 
paradigm: παράδειγμα 
revolution: έπανάσταση 
incommensurable - incommensurability: ασύμμετρος - άσυμμε-
τρότης 

Χρειάζονται δυό λόγια γιά τίς άποδόσεις τών δρων paradigm 
καί incommensurability. 

'Επιλέγεται ή απόδοση Παράδειγμα (μέ κεφαλαίο Π) καί 
δχι υπόδειγμα, πού προτείνει ό Ά ρ . Κουτοϋγκος (μετάφραση ένός 
κεφ. της Δομής, Δευκαλίων 16, 'Αθήνα, 1977) γιά τούς έξης 
λόγους: (α) Πιστεύω δτι δταν ένας έλληνικός δρος έπαναεισάγε-
ται, έστω καί έλαφρά παραλλαγμένος, στήν έλληνική τεχνική 
ορολογία πρέπει νά διατηρείται* δχι, βέβαια, γιά λόγους σωβινι-
στικούς άλλά γιατί άντί νά λύνουμε, προσθέτουμε προβλήματα 
άπόδοσης καί σύγχυσης. Γι ' αύτόν τό λόγο διατηρούνται στά 
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ελληνικά οί όροι: Σημαντική, Πραγματισμός, Ρεαλισμός (παρ' 
ότι ή πρωταρχική ρίζα δέν είναι ελληνική), Κυβερνητική κ.ο.κ., 
άν καί ή καθημερινή τους χρήση είναι διαφορετική, (β) Ό δρος 
«υπόδειγμα» είναι τουλάχιστο εξίσου παραπλανητικός μέ τόν όρο 
«παράδειγμα» στή Δομή. (γ) Ό όρος «ύπόδειγμα» αποδίδει 
πλήρως τόν δρο exemplar του ζεύγους disciplinary matrix-exem-
plar, μέ τό όποιο ό Kuhn αντικαθιστά αργότερα τόν δρο 
paradigm. 

Τόν δρο «incommensurable» τόν δανείζεται ό Kuhn άπ' τά 
μαθηματικά, γιά νά περιγράψει δύο μεγέθη χωρίς κοινό μέτρο 
σύγκρισης. Τό incommensurable γίνεται λοιπόν «ά-σύμ-μετρος» 
καί τό incommensurability «άσυμμετρότητα», λέξη, ίσως, δχι 
ιδιαίτερα δόκιμη αλλά αρκετά ακριβής. Οί αποδόσεις «μή-συμ-
μετρικός» καί «ασυμμετρία» θά ήταν εντελώς λανθασμένες. 

Ό Kuhn χρησιμοποιεί ακόμη αρκετά συχνά τή σύμφυση δύο 
έννοιών σέ μία, ένώνοντάς τες μέ παύλα (λ.χ. fact-gathering, 
puzzle-solving). Τίς περισσότερες φορές διατήρησα αύτόν τόν 
τρόπο γραφής, πού δέν είναι βέβαια ιδιαίτερα συνηθισμένος στά 
ελληνικά, είναι δμως σαφής. 

Στίς παραπομπές των σημειώσεων υιοθετήθηκαν οί καθιε-
ρωμένοι ελληνικοί κώδικες έκτός άπό τό ed, πού στίς αγγλοσα-
ξονικές χώρες παραπέμπει στόν επιμελητή μιας συλλογικής 
συνήθως έκδοσης καί δχι στόν έκδότη. 

Εύχαριστώ, τέλος, τή Λίνα Έλεγμίτου, πού έπιμελήθηκε τή 
γλωσσική καί τεχνική όμοιογένεια του ελληνικού κειμένου. 
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Τό δοκίμιο πού άκολουθεϊ είναι τό πρώτο πλήρες δημο-
σίευμα ένός σχεδίου, πού πρωτοσχηματίστηκε έδώ καί 15 περί-
που χρόνια. 'Εκείνη την έποχή, ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής 
στή θεωρητική φυσική καί πλησίαζα ήδη στό τέλος τής διατρι-
βής μου. "Ετυχε τότε νά συμμετάσχω σ ' εναν πειραματικό κύκλο 
παραδόσεων φυσικής γιά μή έπιστήμονες καί μ' αυτή τήν 
ευκαιρία ήρθα γιά πρώτη φορά σέ έπαφή μέ τήν ιστορία τών 
έπιστημών. Διαπίστωσα μέ μεγάλη έκπληξη δτι αύτή ή έπαφή μέ 
τήν έπιστημονική θεωρία καί πρακτική άλλων καιρών, κλόνισε 
ριζικά μερικές από τίς βασικές μου άντιλήψεις γύρω άπό τή φύση 
τής έπιστήμης καί τούς λόγους τής ιδιαίτερης έπιτυχίας της. 

Οί άντιλήψεις αύτές οφείλονταν ένμέρει στήν ίδια τήν 
έπιστημονική μου παιδεία καί ένμέρει σέ ενα μακρόχρονο έρα-
σιτεχνικό ένδιαφέρον γιά τή φιλοσοφία τής έπιστήμης. 'Ωστόσο, 
παρά τήν παιδαγωγική τους χρησιμότητα καί τήν άφηρημένη 
τους αληθοφάνεια, αύτές οί έννοιες βρίσκονταν σέ πλήρη δυ-
σαρμονία μέ τήν εικόνα πού άποκάλυπτε ή ιστορική μελέτη. 
Καθώς όμως, έπαιζαν καί έξακολούθοϋν νά παίζουν ένα θεμε-
λιώδη ρόλο σέ πολλές προσεγγίσεις τής έπιστήμης, φαινόταν νά 
αξίζει τόν κόπο νά διερευνηθεί αύτή ή δυσαρμονία. Τό άποτέλε-
σμα ήταν νά τροποποιήσω ριζικά τά σχέδια γιά τήν καριέρα μου: 
μετάβαση άπό τή φυσική στήν ιστορία τών έπιστημών καί, στή 
συνέχεια, βαθμιαία, άπό τά καθαρά Ιστορικά προβλήματα πίσω 
σ ' έκεινες τίς περισσότερο φιλοσοφικές ένασχολήσεις, πού μέ 
είχαν άρχικά οδηγήσει στήν ιστορία. 'Εκτός άπό λίγα άρθρα, 
αύτό τό δοκίμιο είναι ή πρώτη δημοσιευμένη μου δουλειά δπου 
κυριαρχούν αύτές οί πρώιμες ένασχολήσεις. Κατά κάποιο τρόπο, 
είναι μιά προσπάθεια νά έξηγήσω στόν έαυτό μου καί σέ φίλους 
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πώς συνέβη νά ξεκινήσω άπό την έτηστήμη καί νά περάσω κατά 
κύριο λόγο στην ίστορία της. 

Ή πρώτη ευκαιρία νά έρευνήσω σέ βάθος όρισμένες άπό τίς 
ίδέες πού θά έκτεθοϋν στη συνέχεια, μου δόθηκε στά τρία χρόνια 
πού ήμουν Junior Fellow στό Πανεπιστήμιο Harvard. Χωρίς αύτή 
τήν περίοδο της έλευθερίας, ή μετάβαση σ ' δνα νέο πεδίο 
σπουδών θά ήταν πολύ πιό δύσκολη καί ισως νά μήν εϊχε πραγμα-
τοποιηθεί. Αύτή τήν έποχή, άφιέρωνα ενα μέρος του χρόνου μου 
άποκλειστικά στήν ίστορία τών έπιστημών. Ειδικότερα, συνέ-
χισα νά μελετώ τά γραπτά του Alexandre Koyre καί γνώρισα τά 
κείμενα τών Emile Meyerson, H61ene Metzger καί Anneliese 
Maier^ Ή όμάδα αύτή εχει δείξει, καθαρότερα άπ' τούς πε-
ρισσότερους σύγχρονους μελετητές, τί σημαίνει νά σκέφτεται 
κανείς έτηστημονικά σέ μιά περίοδο κατά τήν όποία οί κανόνες 
της έπιστημονικής σκέψης ήταν πολύ διαφορετικοί άπ' τούς 
σημερινούς. "Αν καί μερικές έπιμέρους ιστορικές έρμηνειες τους 
μου φαίνονται δλο καί περισσότερο συζητήσιμες, τά Ιργα τους, 
δπως καί τό Great Chain of Being του Α. Ο. Lovejoy, έχουν παίξει 
σπουδαίο ρόλο — τό σημαντικότερο άμέσως μετά τά δεδομένα 
τών αυθεντικών πηγών — στή διαμόρφωση τών άντιλήψεών μου 
γύρω άπ' τήν ίστορία τών έπιστημονικών ιδεών. Τόν'ίδιο καιρό, 
άφιέρωνα δνα μεγάλο μέρος του χρόνου μου στή διερεύνηση 
πεδίων χωρίς έκδηλη σχέση μέ τήν ίστορία τών έπιστημών, άλλά 
δπου σήμερα ή δρευνα άποκαλύπτει προβλήματα παρόμοια μ ' 
αυτά πού μου φανέρωσε ή ίστορία. Μιά υποσημείωση, πού 
συνάντησα τυχαία, μέ όδήγησε στά πειράματα του Jean Piaget 
πάνω στούς διαφορετικούς κόσμους του άναπτυσσόμενου παιδιού 
καί στή διαδικασία μετάβασης άπ' τόν ενα στόν έπόμενο^. "Ενας 
συνάδελφος μέ ώθησε νά διαβάσω κείμενα ψυχολογίας της άντί-
ληψης, ιδιαίτερα τούς ψυχολόγους τών Gestalf κάποιος άλλος μέ 

1.'Ιδιαίτερα μέ έπηρέασαν τά: Alexandre Koyr6. Etudes Galileennes (3 τόμοι, 
Paris, 1939)· Emile Meyerson, Identity and Reality, μετ. Κ. Loewenberg (New York, 
1930)· Helfene Metzger, Les doctrines chimiques en France du dibut du XVIV a la fin 
du ΧνΐΐΓ siecle (Paris, 1923) καί Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique 
(Paris, 1930)· Anneliese Maier, Die Vorlaifer Galileis im 14. Jahrhundert («Studien 
zur Naturphilosophie der SpStscholastik», Rome, 1949). 

2. Δυό σύνολα έρευνών του Piaget άποδείχτηκαν ιδιαίτερα σημαντικά, άκρι-
βϋδς έπειδή άποκάλυψαν δννοιες καί διαδικασίες πού έμφανίζονται άμεσα καί στήν 
ίστορία τών έταστημών: The Child's Conception of Causality (London, 1930) KaiLes 
notions de mouvement et de Vitesse chez Γ enfant (Paris, 1946). 
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εισήγαγε στίς θεωρήσεις του B.L. Whorf γύρω άπ' τήν έπίδραση 
της γλώσσας στόν τρόπο θέασης του κόσμου· καί ό W.V.O Quine 
μου φανέρωσε τούς φιλοσοφικούς γρίφους της διάκρισης άναλυ-
τικοϋ-συνθετικοϋ^. Αύτό τό είδος της τυχαίας έρευνας μου έπέ-
τρεψε ή Society of Fellows, καί χωρίς αύτή δέ θά μπορούσα νά 
είχα βρει τή σχεδόν άγνωστη μονογραφία του Ludwik Fleck 
Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache 
(Basel, 1935), §va δοκίμιο πού περιέχει ήδη πολλές άπό τίς Ιδέες 
μου. Ή δουλειά του Fleck, δπως καί μιά παρατήρηση ένός άλλου 
Junior Fellow, του Francis Χ. Sutton, μ' εκανε νά συνειδητο-
ποιήσω δτι οί ιδέες αύτές μάλλον θά άπρεπε νά ένταχθοϋν στήν 
κοινωνιολογία της έπιστημονικής κοινότητας. "Αν καί οί άνα-
γνώστες θά βρουν στή συνέχεια λίγες άναφορές σ ' όλα αότά τά 
Ipya καί τίς συζητήσεις, τούς όφείλω πολύ περισσότερα άπ* 
όσα θά μπορούσα τώρα νά άναφέρω ή νά έκτιμήσω. 

Τήν τελευταία χρονιά πού ήμουν Junior Fellow, μιά πρό-
σκληση γιά διαλέξεις στό Lowell Institute της Βοστώνης, μου 
εδωσε μιά πρώτη ευκαιρία νά δοκιμάσω αυτήν τήν έξελισσόμενη 
άκόμη σύλληψη της έπιστήμης. Τό άποτέλεσμα ήταν μιά σειρά 
οκτώ διαλέξεων, μέ θέμα « Ή άναζήτηση γιά μιά Φυσική 
Θεωρία», πού δόθηκαν τό Μάρτιο του 1951. Τόν έπόμενο χρό-
νο άρχισα νά διδάσκω καθαρή ιστορία έπιστημών, καί, γιά δέ-
κα περίπου χρόνια, τά προβλήματα πού μου δημιούργησε ή 
διδασκαλία ένός τομέα, πού δέν είχα ποτέ μελετήσει συστημα-
τικά, δέ μου άφησαν παρά έλάχιστο χρόνο γιά νά σταθώ καί νά 
όργανώσω τίς ιδέες πού μέ είχαν οδηγήσει σ ' αυτόν. Εύτυχώς, 
δμως, αύτές οί ιδέες άποδείχτηκαν πηγές βαθύτερου προσανατο-
λισμού καί επέδρασαν σημαντικά στή δόμηση της προβλημα-
τικής ένός μεγάλου μέρους της πιό έξειδικευμένης διδασκαλίας 
μου. Πρέπει επομένως νά εύχαριστήσω τούς φοιτητές μου γιά τήν 
ανεκτίμητη συνεισφορά τους τόσο στό βιώσιμο των άπόψεών μου 
δσο καί στήν επιλογή των κατάλληλων τεχνικών γιά τήν 
άποτελεσματική διάδοσή τους. Τά 'ίδια προβλήματα καί ό ίδιος 
προσανατολισμός δίνουν ένότητα στίς περισσότερες άπό τίς 
καθαρά ιστορικές καί φαινομενικά άποκλίνουσες μελέτες πού εχω 

3. Τά άρθρα τοϋ Whorf Ιχουν τώρα συγκεντρωθεί άπό τόν John Β. Carroll στό 
Language, Thought, and Reality - Selected Writings of Benjamin Lee Whorf (New 
York, 1956). Ό Quine παρουσίασε τίς άπόψεις του στό «Two Dogmas of Empi-
ricism», πού άναδημοσιεύτηκε στό βιβλίο του, From α Logical Point of View 
(Cambridge, Mass., 1953), σ. 20-46. 
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δημοσιεύσει άπό τότε. Μερικές άπό αυτές άσχολοΰνται μέ τόν 
ένοποιητικό ρόλο πού έπαιξε κάποια μεταφυσική θεωρία στη 
δημιουργική έπιστημονική ερευνά. "Αλλες πάλι έξετάζουν μέ 
ποιό τρόπο οί πειραματικές βάσεις μιας νέας θεωρίας συσσω-
ρεύονται καί άφομοιώνονται άπό τούς όπαδούς μιας παλιότερης 
καί άσυμβίβαστης θεωρίας. Οί ίδιες μελέτες περιγράφουν τή 
μορφή αύτή άνάπτυξης, πού θά όνομάσω άργότερα «άνάδυση» 
μιας νέας θεωρίας ή άνακάλυψης. 'Υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες 
διασυνδέσεις. 

Τό τελικό στάδιο γιά τήν όλοκλήρωση αύτοϋ του δοκίμιου 
άρχίζει, όταν δέχομαι μιά πρόσκληση νά περάσω τή χρονιά 1958-
59 στό Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences. Γιά 
μιά άκόμη φορά ήμουν σέ θέση νά δώσω δλη μου τήν προσοχή 
στά προβλήματα πού θά δούμε στή συνέχεια. Πιό σημαντικό 
όμως ήταν τό γεγονός ότι ή παραμονή μου σέ μιά κοινότητα ει-
δικών τών κοινωνικών έπιστημών μέ εφερε μπροστά σέ άπρό-
βλεπτα προβλήματα* άφορούσαν τίς διαφορές άνάμεσα σέ αυτές 
τίς κοινότητες καί τίς κοινότητες ειδικών τών φυσικών έπι-
στημών όπου είχα έκπαιδευτεΐ. Ειδικότερα, έντυπωσιάστηκα άπό 
τό πλήθος καί τήν έκταση τών άνοιχτών διαφωνιών πάνω στή 
φύση τών έγκυρων έπιστημονικών προβλημάτων καί μεθόδων, 
πού συναντά κανείς άνάμεσα σέ είδικούς τών κοινωνικών έπι-
στημών. Τόσο ή ιστορία δσο καί ή προσωπική μου έμπειρία μέ 
έκαναν νά άμφιβάλλω άν οί άσχολούμενοι μέ τίς φυσικές 
έπιστήμες είναι σέ θέση νά δώσουν κάποιες άκριβέστερες ή 
οριστικότερες άπαντήσεις σέ τέτοιες έρωτήσεις άπ' τούς συνα-
δέλφους τους τών κοινωνικών έπιστημών. Είναι, βέβαια, άλήθεια 
δτι ή πρακτική της άστρονομίας, της φυσικής, τής χημείας ή της 
βιολογίας δέν προκαλεί τίς άντιδικίες πάνω στά θεμέλια τής 
έπιστήμης, πού, στήν έποχή μας, μοιάζουν συχνά σύμφυτες μέ 
τήν κοινωνιολογία ή τήν ψυχολογία. Ή προσπάθεια νά άνα-
καλύψω τή ν πηγή αύτή ς τής διαφοράς μέ όδήγησε νά άναγνωρίσω 
τό ρόλο πού παίζουν στήν έπιστημονική ερευνά, αυτά πού εχω 
εκτοτε ονομάσει «Παραδείγματα». Μ' αυτόν τόν δρο χαρακτη-
ρίζω καθολικά αναγνωρισμένες έπιστημονικές επιτεύξεις, οί 
όποιες, γιά ενα χρονικό διάστημα, παρέχουν πρότυπα προβλη-
μάτων καί λύσεων σέ μιά κοινότητα ειδικών. Ά π ' τή στιγμή πού 
αύτό τό στοιχείο στό γρίφο μου λύθηκε, γρήγορα σχηματίστηκε 
^να προσχέδιο του κειμένου. 

Δέν υπάρχει λόγος νά αναφερθεί έδώ ή συνέχεια τής ίστο-
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ρίας αύτοϋ του προσχέδιου* θά πρέπει μόνο νά ποϋμε λίγα λόγια 
γιά τή μορφή πού διατήρησε παρά τίς άναθεωρήσεις. Μέχρι νά 
τελειώσει καί νά άναθεωρηθεϊ σέ μεγάλο βαθμό μιά πρώτη πα-
ραλλαγή, ύπολόγιζα δτι τό κείμενο θά έβγαινε μέ τή μορφή ένός 
τόμου της 'Εγκυκλοπαίδειας της 'Ενοποιημένης 'Επιστήμης [Ency-
clopedia of Unified Science]. Οί ύπεύθυνοι αύτοϋ του πρωτοπο-
ριακού Ιργου, στήν άρχή μέ παρακάλεσαν, στή συνέχεια μέ 
δέσμευσαν μέ αύστηρότητα καί τελικά περίμεναν μέ άσυνήθιστη 
διακριτικότητα καί ύπομονή γιά κάποιο άποτέλεσμα. Τούς 
οφείλω πολλά, ιδιαίτερα στόν Charles Morris, γιά τήν έπιδέξια 
πς^ρακίνηση καί τίς συμβουλές τους στό τελικό χειρόγραφο. Οί 
περιορισμοί χώρου όμως της 'Εγκυκλοπαίδειας μέ άνάγκασαν νά 
παρουσιάσω τίς άντιλήψεις μου έξαιρετικά συμπυκνωμένα καί 
σχηματικά. Στή συνέχεια, χαλάρωσαν σχετικά αυτοί οί περιο-
ρισμοί καί εγινε δυνατή ή παράλληλη αύτόνομη δημοσίευση του 
κειμένου* ώστόσο τό άποτέλεσμα παραμένει μάλλον ^να δοκίμιο 
παρά ^να πλήρες βιβλίο, δπως θά άπαιτοϋσε τελικά τό θέμα μου. 

Βέβαια, καθώς 6 κύριος στόχος μου είναι νά προτείνω μιά 
αλλαγή στή σύλληψη καί αποτίμηση οικείων δεδομένων, ό 
σχηματικός χαρακτήρας αύτης της πρώτης παρουσίασης δέν 
άποτελεί άναγκαστικά μειονέκτημα. 'Αντίθετα μάλιστα, οί 
αναγνώστες πού είναι προετοιμασμένοι, άπ' τή δική τους ερευνά, 
νά δεχτούν αύτό τό είδος νέου προσανατολισμού πού προτείνω, 
ισως βρουν τήν τελική μορφή του κειμένου καί πιό κατάλληλη 
καί πιό εύκολα άφομοιώσιμη. 'Οπωσδήποτε όμως εχει καί μειο-
νεκτήματα καί γι ' αύτό θά δηλώσω άπό τώρα τί είδους προσθήκες 
σέ έκταση καί σέ βάθος έλπίζω νά περιλάβει μιά προσεχής εύρύ-
τερη έκδοση. Πολύ περισσότερο ιστορικό υλικό είναι διαθέσιμο 
άπό αύτό πού μπόρεσα νά έκθέσω στό χώρο πού είχα. Τό ύλικό 
αύτό μάλιστα, προέρχεται τόσο άπό τήν ιστορία των βιολογικών 
όσο καί των φυσικών έπιστημών. "Αν άποφάσισα νά άσχοληθώ 
έδώ άποκλειστικά μέ τίς φυσικές έπιστήμες, τό έκανα γιά νά δώσω 
μεγαλύτερη συνοχή στό κείμενο άλλά καί γιατί περιορίστηκα 
στίς τωρινές μου δυνατότητες. 

Ή εΙκόνα της έπιστήμης, πού πρόκειται νά άναπτυχτεί έδώ, 
ύποδεικνύει τή γονιμότητα όρισμένων νέων μορφών ιστορικής 
καί κοινωνιολογικής ερευνάς. Γιά παράδειγμα, χρειάζεται νά 
μελετηθεί μέ κάθε λεπτομέρεια ό τρόπος μέ τόν όποιο οί «άνω-
μαλίες» — οί παραβιάσεις του άναμενόμενου — προκαλούν δλο 
καί περισσότερο τήν προσοχή μιας έπιστημονικής κοινότητας* θά 

57 



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

πρέπει άκόμη νά μελετηθεί τό φαινόμενο της άνάδυσης των 
κρίσεων, πού μπορούν νά προκύψουν μετά άπό έπανειλημμένες 
άποτυχίες νά δοθεί μιά έξήγηση στίς άνωμαλίες. "Η άκόμη, fiv 
είναι σωστό, όπως υποστηρίζω, δτι κάθε έπιστημονική έπανά-
σταση τροποποιεί την Ιστορική προοπτική της κοινότητας πού 
τήν πραγματοποιεί, τότε αυτή ή άλλαγή προοπτικής θά πρέπει νά 
έπιδρά στή δομή των μεταεπαναστατικών έγχειριδίων καί έρευ-
νητικών δημοσιεύσεων. 'Ένα άνάλογο σύμπτωμα — μιά άλλαγή 
στή ν κατανομή των είδικών κειμένων πού άναφέρονται στίς 
υποσημειώσεις των έρευνητικών άρθρων — θά πρέπει νά μελε-
τηθεί ώς πιθανή Ινδειξη δτι έπίκειται κάποια έπανάσταση. 

Ή άνάγκη γιά μεγάλη συμπύκνωση μου έπέβαλε άκόμη νά 
προσπεράσω χωρίς συζήτηση όρισμένα κεφαλαιώδη προβλή-
ματα. Στήν άνάπτυξη της έπιστήμης, π.χ. ή διάκριση της περιόδου 
πού προηγείται ένός Παραδείγματος άπό αυτήν πού επεται, 
γίνεται μέ πολύ σχηματικό τρόπο. Καθεμιά άπό τίς σχολές, των 
οποίων ό άνταγωνισμός χαρακτηρίζει τήν πρώτη περίοδο, 
όδηγείται άπό κάτι πού μοιάζει μέ Παράδειγμα* ύπάρχουν περι-
πτώσεις, αν καί σπάνιες πιστεύω, δπου δυό Παραδείγματα μπο-
ρούν νά συνυπάρχουν ειρηνικά καί στή δεύτερη περίοδο. Ή άπλή 
κατοχή ένός Παραδείγματος δέν είναι έπαρκές κριτήριο γιά τήν 
άναπτυξιακή μετάβαση πού θά άναλυθεί στό κεφάλαιο II. Κάτι 
άκόμη πιό σημαντικό. "Αν έξαιρεθοϋν κάποιες περιστασιακές 
σύντομες νύξεις, δέν άναφέρομαι καθόλου στό ρόλο της τεχνο-
λογικής προόδου ή των έξωτερικών — κοινωνικών, οίκονομικών 
καί διανοητικών — συνθηκών στήν άνάπτυξη της έπιστήμης. 
"Ομως, καί μόνο ή περίπτωση του Κοπέρνικου καί του ήμερολό-
γιου θά άρκοϋσε γιά νά δείξει δτι οί εξωτερικές συνθήκες μπορούν 
νά συμβάλλουν στή μετατροπή μιας άπλής άνωμαλίας σέ πηγή 
όξείας κρίσης. Ή ιδια περίπτωση θά έδειχνε μέ ποιό τρόπο οί 
έξωτερικές πρός τήν έπιστήμη συνθήκες μπορούν νά επηρεάσουν 
τό φάσμα τών έναλλακτικών λύσεων, πού προσφέρονται σ ' 
έκεϊνον πού ζητά νά θέσει τέλος σέ μιά κρίση προτείνοντας 
κάποια έπαναστατική μεταρρύθμιση^. Ή άμεση μελέτη τέτοιων 

4. Αυτά τά στοιχεία άναλύονται <ϊτό: T.S. Kuhn, The Qopernican Revolution: 
Planetary Astronomy in the Development of Western ΓΛομ^Λ/(Cambridge, Mass., 1957), 
σ. 122-132, 270-271. "Αλλες έπιπτώσεις έξωτερικών διανοητικών καί οίκονομι-
κών συνθηκών στήν άνάπτυξη τής έπιστήμης συζητιούνται στά άρθρα μου: 
«Conservation of Energy as an Example of Simultaneous Discovery», Cn7/ca/ 
Problems in the History of Science, ed. Marshall Clagett (Madison Wis., 1959), σ. 321-
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έτηδράσεων, δέ νομίζω δτι θά τροποποιούσε τίς κύριες θέσεις 
αύτού τού κειμένου* σίγουρα ώστόσο θά πρόσθετε μιά κορυφαίας 
σημασίας διάσταση γιά την κατανόηση της επιστημονικής 
προόδου. 

Τέλος, καί ισως τό πιό σημαντικό, οί περιορισμοί διαθέσιμου 
χώρου έπέδρασαν σημαντικά στόν τρόπο μέ τόν όποιο θίχτηκαν 
οί φιλοσοφικές έτηπτώσεις της ιστορικά προσανατολισμένης 
είκόνας της έπιστήμης πού προκύπτει άπ' αυτό τό δοκίμιο. Είναι 
έμφανές δτι ύπάρχουν τέτοιες έπιπτώσεις, καί προσπάθησα τόσο 
νά τίς έπισημάνω δσο καί νά τεκμηριώσω τίς κυριότερες. "Ομως, 
δταν δκανα κάτι τέτοιο, συνήθως άπέφυγα νά προχωρήσω σέ 
λεπτομερή συζήτηση των άπόψεων των σύγχρονων έπιστημο-
λόγων στούς άντίστοίχους τομείς. Στά σημεία, δπου άμφισβητώ 
τίς καθιερωμένες έρμηνειες, άπευθύνομαι σέ μιά γενική φιλοσο-
φική στάση καί δχι σέ κάποια συγκεκριμένη σχολή. "Ετσι, 
ορισμένοι πού υποστηρίζουν καί έντάσσονται σέ μιά άπ* αύτές τίς 
όργανωμένες σχολές, μπορεί νά μείνουν μέ τήν έντύπωση δτι 
παρανόησα τήν άποψή τους. Θά §χουν άδικο, άλλά δυστυχώς αυτό 
τό δοκίμιο δέ σχεδιάστηκε γιά νά τούς πείσει. Γιά κάτι τέτοιο θά 
χρειαζόταν ενα πολύ μεγαλύτερο καί πολύ διαφορετικό βιβλίο. 

Οί αυτοβιογραφικές άναφορές, μέ τίς όποιες ξεκινά αύτός ό 
πρόλογος, έχουν σκοπό νά έπισημάνουν τίς κυριότερες όφειλές 
μου τόσο στά έμπεριστατωμένα εργα δσο καί στά ιδρύματα πού μέ 
βοήθησαν νά μορφοποιήσω τή σκέψη μου. Τό υπόλοιπο αύτής 
της όφειλής θά προσπαθήσω νά έκπληρώσω μέ συγκεκριμένες 
άναφορές στίς σελίδες πού θά άκολουθήσουν. "Ολα δμως δσα 
άνέφερα ήδη καί θά άναφέρω καί στή συνέχεια παραμένουν μία 
άπλή νύξη γιά τό πλήθος καί τή φύση των προσωπικών μου 
ύποχρεώσεων σέ άτομα πού σέ κάποια στιγμή, μέ ύποδείξεις ή 
κριτικές, βοήθησαν ή κατεύθυναν τή διανοητική μου άνάπτυξη. 
"Εχει περάσει πολύς χρόνος άπό τότε πού οί ιδέες αύτοϋ του 
κειμένου άρχισαν νά παίρνουν σχήμα* άν καταρτιζόταν μιά λίστα 
μέ τά όνόματα δλων έκείνων, πού δικαιολογημένα θά εύρισκαν 
κάποια ιχνη της δικής τους έπίδρασης σ* αύτές τίς σελίδες, θά 
είχε σχεδόν τήν ϊδια έκταση μέ τή λίστα τών φίλων καί τών 

356, «Sadi Camot and the Cagnard Engine»,/m, LII (1961),σ. 567-574 καί «Engi-
neering Precedent for the Work of Sadi Camot», Archives Internationales d' histoire 
des sciences. XIII (1960), σ. 247-251. 'Επομένως, μόνο σέ σχέση μέ τά προβλή-
ματα αύτου του δοκιμίου, θεωρώ δευτερεύοντα τό ρόλο τών έξωτερικών παραγό-
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γνωστών μου. Είμαι άναγκασμένος λοιπόν νά περιοριστώ στίς 
λίγες πιό σημαντικές έπιδράσεις, πού δέ θά μπορούσαν ποτέ νά 
έξαλειφθοϋν ολοκληρωτικά, άκόμη καί από την πιό άσθενή 
μνήμη. 

Ό James Β. Conant, πρύτανης τότε του Πανεπιστημίου 
Harvard, πρώτος μέ εισήγαγε στήν ιστορία τών έπιστημών καί 
Ιτσι συνέβαλε στό μετασχηματισμό τών άντιλήψεών μου γιά τή 
φύση της έπιστημονικής άνάπτυξης. 'Από τότε ύπήρξε πάντα 
γενναιόδωρος στίς Ιδέες του, στίς κριτικές του καί στό χρόνο του 
— συμπεριλαμβανομένου καί του χρόνου πού χρειάστηκε γιά νά 
διαβάσει καί νά προτείνει σημαντικές άλλαγές στό προσχέδιο του 
κειμένου μου. Ό Leonard Κ. Nash, μαζί μέ τόν όποιο δίδασκα γιά 
πέντε χρόνια, στό ιστορικά προσανατολισμένο σεμινάριο πού 
-είχε ιδρύσει ό Dr Conant, ήταν ενας άκόμη πιό δραστήριος συ-
νεργάτης στή διάρκεια έκείνων τών χρόνων, πού οί ιδέες μου 
άρχισαν νά μορφοποιούνται καί ελειψε πολύ στά τελευταία στά-
δια της άνάπτυξής τους. Γιά καλή μου τύχη, δμως, δταν έφυγα άπ' 
τό Cambridge, τή θέση του, σάν κάτι περισσότερο άπό δημιουρ-
γικό άντηχειο τήν πήρε ό συνάδελφός μου στό Berkeley, Stanley 
Cavell. Τό δτι ό Cavell, ^νας φιλόσοφος κυρίως προσανατολι-
σμένος στήν ήθική καί τήν αισθητική, είχε φτάσει σέ συμπερά-
σματα τόσο σύμφωνα μέ τά δικά μου, ήταν μιά σταθερή πηγή 
υποκίνησης καί ένθάρρυνσης γιά μένα. Άκόμη, ήταν ό μόνος μέ 
τόν όποιον μπόρεσα ποτέ νά συζητήσω τίς ιδέες μου, μιλώντας 
χωρίς πλήρεις προτάσεις άλλά συνθηματικά. Αύτός ό τρόπος 
έπικοινωνίας πιστοποιεί μιά τόσο πλήρη κατανόηση πού του έπέ-
τρεψε νά μου υποδείξει τό σωστό δρόμο, άνάμεσα ή δίπλα άπό 
μεγάλα έμπόδια, πού είχα συναντήσει, δταν έτοίμαζα τό πρώτο 
μου χε]ΐρόγραφο. 

"Οταν τελείωσε αυτή ή πρώτη μορφή, πολλοί άλλοι φίλοι μέ 
βοήθησαν, στήν έπανεξέτασή της. Πιστεύω δτι θά μου συγχωρή-
σουν τό δτι αναφέρω μόνον τούς τέσσερις, τών οποίων οί συνει-
σφορές άποδείχτηκαν πιό βαθιές καί πιό άποφασιστικές: Paul Κ. 
Feyerabend του Berkeley, Ernest Nagel του Columbia, Η. Pierre 
Noyes του Lawrence Radiation Laboratory καί τό μαθητή μου, 
John L. Heilborn, πού συχνά δούλεψε σέ στενή έπαφή μαζί μου 
γιά τήν προετοιμασία της τελικής μορφής γιά τήν έκτύπωση. 
Βρήκα δλες τους τίς επιφυλάξεις καί ύποδείξεις εξαιρετικά 
χρήσιμες, άλλά δέν ^χω λόγους νά πιστέψώ (ένώ εχω λόγους γιά 
νά άμφιβάλλω) δτι είτε αύτοί είτε άλλοι πού άνέφερα νωρίτερα 
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έγκρίνουν στην όλότητά του τό κείμενο πού τελικά προέκυψε. 
Οί τελευταίες μου ευχαριστίες στούς γονείς, στη γυναίκα καί 

τά παιδιά μου ταιριάζει νά είναι άλλης μορφής. Μέ τρόπους, πού 
πιθανό νά είμαι ό τελευταίος πού θά τούς άναγνωρίσει, ό καθένας 
τους προσέφερε μέχρι και διανοητικό ύλικό στη δουλειά μου. 
'Αλλά έχουν, σέ διάφορους βαθμούς, κάνει κάτι ακόμη πιό 
σπουδαίο. "Οχι μόνο έπέτρεψαν στη δουλειά νά προχωρήσει άλλά 
καί παρακίνησαν τήν άφοσίωσή μου σ ' αυτή. "Οποιος εχει άνα-
μετρηθεί μ' ^να σχέδιο σάν τό δικό μου, θά καταλάβει πόσο θά 
πρέπει, κατά καιρούς, νά τούς εχει στοιχίσει. Δέν ξέρω πώς νά 
τούς ευχαριστήσω. 

T.S.K. 
Berkeley, California 
Φεβρουάριος, 1962 
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Ι. Εισαγωγή: 'Ένας ρόλος 
γιά την ιστορία των επιστημών 

Ή ιστορία, αν δέ θεωρηθεί απλώς ^να σύνολο άνεκδότων fj 
χρονολογιών, θά μπορούσε νά μετασχηματίσει ριζικά την τρέ-
χουσα εικόνα της έπιστήμης. Ή εικόνα αύτη σχηματίστηκε μέ 
τόν καιρό, άκόμη καί άπ' τούς ίδιους τούς έπιστήμονες, κυρίως 
μέ τη μελέτη τών όλοκληρωμένων έπιστημονικών έπιτεύξεων, 
όπως καταγράφονται στά κλασικά εργα καί, πιό πρόσφατα, στά 
εγχειρίδια μέσα άπ' τά όποια κάθε νέα έπιστημονική γενιά 
μαθαίνει νά άσκεί τη δουλειά της. 'Αναπόφευκτα, δμως, ό 
σκοπός αύτών τών βιβλίων είναι νά πείσουν καί νά διαπαιδαγω-
γήσουν. Ή έννοια της έπιστήμης πού προκύπτει άπό αύτά 
μπορεί νά συγκριθεί μέ τήν εικόνα ένός έθνικοϋ πολιτισμού πού 
σχηματίζεται άπό τουριστικά φυλλάδια ή άπό έγχειρίδια ξένων 
γλωσσών. Αύτό τό δοκίμιο προσπαθεί νά δείξει δτι τέτοια βιβλία 
μας έχουν παραπλανήσει σέ θεμελιώδη σημεία. Ό στόχος του 
είναι νά χαράξει μιά πολύ διαφορετική εικόνα της έπιστήμης, 
πού μπορεί νά άναδυθεί άπό τήν Ιστορική καταγραφή της ίδιας 
της έρευνητικής δραστηριότητας. 

'Ωστόσο, οϋτε καί ή ιδια ή ιστορία δέ θά μπορέσει νά μας 
δώσει αύτήν τή νέα είκόνα, άν συνεχίσουμε νά άναζητοϋμε καί νά 
έξετάζουμε έξονυχιστικά τά ιστορικά δεδομένα μέ κύριο στόχο νά 
άπαντήσουμε σέ έρωτήματα πού θέτει τό άνιστορικό στερεότυπο 
περιεχόμενο τών έπιστημονικών έγχειριδίων. Τά βιβλία αύτά, γιά 
παράδειγμα, μοιάζουν συχνά νά υπονοούν δτι τό περιεχόμενο της 
έπιστήμης περιορίζεται άποκλειστικά στίς παρατηρήσεις, τούς 
νόμους καί τίς θεωρίες πού περιγράφονται στίς σελίδες τους. 
"Εξίσου συχνά, δίνουν τήν εντύπωση δτι οί έπιστημονικές μέθο-
δοι απλούστατα ταυτίζονται άφενός μέ τίς διαχειριστικές τεχνικές 
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πού χρησιμοποιούνται γιά τή συλλογή των δεδομένων του 
έγχειριδίου καί, άφετέρου, μέ τίς λογικές διεργασίες πού συνδέουν 
αύτά τά δεδομένα καί τίς θεωρητικές γενικεύσεις του έγχειριδίου. 
Τό άποτέλεσμα είναι μιά εικόνα μέ σοβαρές έπιπτώσεις στη φύση 
καί την άνάπτυξη της έπιστήμης. 

"Αν ή έπιστήμη είναι ό άστερισμός των γεγονότων, των 
θεωριών καί των μεθόδων πού συναντώνται στά τρέχοντα 
έγχειρίδια, τότε οί έπιστήμονες είναι οί άνθρωποι πού, μέ έπιτυ-
χία ή δχι, προσπάθησαν νά συνεισφέρουν κάποιο στοιχείο σ ' 
αυτόν τόν άστερισμό. Ή έπιστημονική άνάπτυξη γίνεται ή τμη-
ματική διαδικασία άθροισης αυτών τών στοιχείων, 'ένα μετά τό 
άλλο καί σέ συνδυασμούς, στό διαρκώς αύξανόμενο σωρό της 
έπιστημονικής τεχνικής καί γνώσης. Καί ή ίστορία τών έπι-
στημών γίνεται ό κλάδος πού έξιστορεϊ τίς διαδοχικές προσθή-
κες καί τά εμπόδια πού παρουσιάστηκαν στή συσσώρευσή τους. 
' Ο ιστορικός άσχολειται μέ τήν έπιστημονική άνάπτυξη καί έπο-
μένως έμφανίζεται νά εχει δύο κύριους στόχους. Ά π ' τή μιά 
μεριά, πρέπει νά προσδιορίζει ποιοι άνθρωποι καί σέ ποιό σημείο 
του χρόνου άνακάλυψαν ή έπινόησαν κάθε σύγχρονο έπιστημο-
νικό γεγονός, νόμο ή θεωρία. Ά π ' τήν άλλη, πρέπει νά περι-
γράφει καί νά έξηγει τό πλήθος τών λαθών, τών μύθων καί τών 
προλήψεων πού έμπόδισαν τήν ταχύτερη συσσώρευση τών συ-
στατικών στοιχείων τών κειμένων τής σύγχρονης έπιστήμης. 
Πολλές ερευνες έχουν γίνει σ ' αυτή τήν κατεύθυνση καί 
ορισμένες συνεχίζονται άκόμη. 

Στά τελευταία όμως χρόνια, κάποιοι ιστορικοί τής έπιστήμης 
άρχισαν νά βρίσκουν δλο καί πιό δύσκολη τήν έκπλήρωση τών 
λειτουργιών πού τούς άναθέτει ή Ιννοια τής άνάπτυξης-μέ-
συσσώρευση. Ώ ς ύπεύθυνοι του χρονικού μιας προσθετικής 
διαδικασίας, άνακαλύπτουν δτι δσο βαθαίνει ή ερευνά, τόσο 
δυσκολότερη γίνεται ή άπάντηση σέ έρωτήσεις δπως, λ.χ.: Πότε 
άνακαλύφτηκε τό όξυγόνο; Ποιός συνέλαβε πρώτος τήν άρχή τής 
διατήρησης τής ένέργειας; 'Ορισμένοι άπ' τούς ιστορικούς 
αυτούς, άρχίζουν σιγά σιγά νά ύποψιάζονται δτι άπλούστατα 
βρισκόμαστε μπροστά σέ λανθασμένες έρωτήσεις. "Ισως ή έπι-
στήμη νά μήν άναπτύσσεται μέ συσσώρευση μεμονωμένων άνα-
καλύψεων καί έφευρέσεων. Ταυτόχρονα, οί ίδιοι ιστορικοί άντι-
μετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες, δταν προσπαθούν νά διακρί-
νουν τήν «έπιστημονική» συνιστώσα τών παρατηρήσεων καί 
πεποιθήσεων του παρελθόντος, άπό αυτό πού οί παλιότεροι 
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ίστορικοί είχαν χωρίς δισταγμό άποκαλέσει «λάθος» καί «πρό-
ληψη». "Οσο προσεκτικότερα έξετάζουν, π.χ., την Αριστοτελική 
δυναμική, τή χημεία του φλογιστοϋ ή τή θερμοδυναμική των 
καλορί^ τόσο περισσότερο πείθονται ότι έκεΐνες οί οικείες τότε 
φυσικές άντιλήψεις, ως ολοκληρωμένα σύνολα, δέν ήταν οϋτε 
λιγότερο έπιστημονικές οϋτε περισσότερο προϊόντα της Ανθρώ-
πινης ιδιοσυγκρασίας άπ' 6 ,τι οί σημερινές άντιλήψεις. "Αν 
αυτές οί ξεπερασμένες σήμερα πεποιθήσεις πρέπει νά Απο-
κληθούν μύθοι, τότε λοιπόν οί μύθοι μπορούν νά παραχθούν 
μέσα άπ' τίς ίδιες μεθόδους καί νά θεωρηθούν έγκυροι γιά τούς 
ίδιους λόγους, πού όδηγούν σήμερα στήν έπιστημονική γνώση. 
"Αν δμως, Αντίθετα, πρέπει νά Αποκληθούν έπιστήμη, τότε ή 
έπιστήμη έμπεριεΐχε κάποτε σύνολα πεποιθήσεων Ασυμβίβαστα 
μέ αύτά πού ισχύουν τώρα. 'Από τίς δύο αυτές έναλλακτικές 
λύσεις, ό ίστορικός πρέπει νά διαλέξει τή δεύτερη. Οί ξεπερα-
σμένες πιά θεωρίες δέν είναι κατ' Ανάγκη Αντιεπιστημονικές, 
έπειδή έχουν έγκαταλειφθει. Αυτή ή έπιλογή, ώστόσο, καθίστα 
δύσκολη τή θέαση της έπιστημονικής Ανάπτυξης ως διαδικασία 
προσαύξησης. Ή ιδια ιστορική ερευνά, πού Αποκαλύπτει τό 
πόσο δύσκολη είναι ή Απομόνωση συγκεκριμένων έφευρέσεων 
καί Ανακαλύψεων, μας κάνει νά Αμφιβάλλουμε σοβαρά γιά τή 
συσσωρευτική διαδικασία, μέσα Απ' τήν όποία ύποτίθεται δτι οί 
μεμονωμένες συνεισφορές στήν έπιστήμη συντίθενται. 

Τό Αποτέλεσμα όλων αυτών των Αμφιβολιών καί δυσκολιών 
είναι μιά ίστοριογραφική έπανάσταση στή μελέτη της έπιστήμης 
— αν καί Ακόμη στά πρώιμα στάδιά της. Βαθμιαία, καί συχνά 
χωρίς νά τό συνειδητοποιούν, οί ιστορικοί της έπιστήμης Αρχί-
ζουν νά θέτουν νέας τάξης έρωτήσεις καί νά χαράσσουν διαφο-
ρετικές, όχι πιά συσσωρευτικές. Αναπτυξιακές πορείες γιά τίς 
έπιστήμες. 'Αντί νά άναζητοϋν τίς ισχύουσες συνεισφορές μιας 
παλιότερης έπιστήμης στή σημερινή πλεονεκτική μας σκοπιά, 
προσπαθούν νά σκιαγραφήσουν τήν ίστορική όλότητα αυτής της 
έπιστήμης στόν καιρό της. Ρωτούν, γιά παράδειγμα, δχι γιά τή 
σχέση τών Απόψεων του Γαλιλαίου μέ τή σύγχρονη έπιστήμη. 

1. [Οί άντιλήψεις αύτές θά άναλυθοϋν λεπτομερειακά στή συνέχεια. Γιά τήν 
ώρα, άρκεϊ ή παρατήρηση δτι οί τρεις αύτές σφαιρικές θεωρίες άντιπροσωπεύουν 
τίς γνωστότερες περιπτώσεις «προ-έπιστημονικών» συνόλων άντιλήψεων, πού 
άπορρίπτονται μετά τόν ερχομό άντίστοιχα της νευτώνιας μηχανικής,της χημικής 
θεωρίας του Lavoisier καί τής κλασικής θερμοδυναμικής] σ.τ.έ. 
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άλλα περισσότερο γιά τή σχέση των άπόψεών του μέ τίς άπόψεις 
της ομάδας του, δηλαδή των δασκάλων, των συγχρόνων καί των 
άμέσων διαδόχων του στίς έπιστήμες. Μάλιστα, έπιμένουν στη 
μελέτη των άπόψεων έκείνης της όμάδας καί άλλων παρόμοιων 
όμάδων μέ σκοπό — κατά κανόνα πολύ διαφορετικό άπ' ό,τι στη 
σύγχρονη έπιστήμη — νά προσδώσουν τή μεγαλύτερη εσωτερική 
συνοχή σ* αυτές τίς άπόψεις καί τήν άκριβέστερη δυνατή προ-
σαρμογή τους στά φυσικά φαινόμενα. Μέσα άπ' τά ^ργα αυτών 
τών Ιστορικών — τό πληρέστερο ύπόδειγμά τους είναι ίσως τά 
γραπτά του Alexandre Koyre — ή έπιστήμη δέ φαίνεται νά εχει 
πολλά κοινά σημεία μέ αυτή πού έρευνοϋν οί συγγραφείς της 
παλαιότερης ιστοριογραφικής παράδοσης. Τουλάχιστο στίς συ-
νέπειές τους, αυτές οί ιστορικές σπουδές ύπονοοϋν τή δυνατότητα 
μιας νέας είκόνας της επιστήμης. Αυτή τήν εικόνα τείνει νά 
σκιαγραφήσει τό κείμενο αυτό, τονίζοντας μερικές άπ' τίς συνέ-
πειες της νέας ιστοριογραφίας. 

Ποιές πλευρές της έπιστήμης θά έξεταστοϋν ιδιαίτερα στήν 
πορεία αύτής της εργασίας; Πρώτα, τουλάχιστο μέ τή σειρά 
παρουσίασης, θά σταθούμε στήν άνεπάρκεια τών 'ίδιων τών μεθο-
δολογικών οδηγιών νά έπιβάλουν ενα μοναδικό ούσιαστικό 
συμπέρασμα στά διάφορα είδη τών έπιστημονικών έρωτήσεων. 
"Αν κάποιος, πού γενικά εχει κάποια έξοικείωση μέ τήν 
έπιστήμη, άποπειραθει νά έξετάσει τά ήλεκτρικά ή τά χημικά 
φαινόμενα χωρίς νά εχει καμιά είδική γνώση γι ' αύτά τά πεδία, 
είναι δυνατό νά φτάσει μέ έγκυρο τρόπο σέ όποιοδήποτε άπό 
ορισμένα άσυμβίβαστα μεταξύ τους συμπεράσματα. 'Ανάμεσα σ ' 
αύτές τίς έγκυρες πιθανότητες, τά ειδικά συμπεράσματα στά όποια 
τελικά θά καταλήξει καθορίζονται ενδεχομένως άπό τήν προηγού-
μενη έμπειρία του σέ άλλα πεδία, άπό συμπτώσεις στήν ερευνά 
του καί άπό τήν 'ίδια τήν προσωπική του συγκρότηση. Τί 
πεποιθήσεις γύρω άπό τήν άστρονομία, λ.χ., μεταφέρει στή 
μελέτη της χημείας ή του ήλεκτρισμοϋ; Ποιό άπό τά πολλά 
δυνατά πειράματα τά κατάλληλα γιά τό νέο πεδίο θά διαλέξει νά 
έκτελέσει πρώτο; Καί ποιές πλευρές του σύνθετου φαινόμενου 
πού τότε προκύπτει, θά του έντυπωθοϋν ώς οί πιό άρμόζουσες γιά 
τή διερεύνηση της φύσης της χημικής άλλαγής ή της ήλεκτρικής 
συγγένειας; Γιά τό μεμονωμένο έπιστήμονα, άλλά καί μερικές 
φορές γιά ολόκληρη τήν επιστημονική κοινότητα, άπαντήσεις σ ' 
αύτές τίς ερωτήσεις είναι συχνά καθοριστικές γιά τήν έπιστημο-
νική άνάπτυξη. Θά έπισημάνουμε, γιά παράδειγμα, στό κεφάλαιο 

5 65 



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

II, δτι οί πρώιμες άναπτυξιακές φάσεις των περισσότερων έπι-
στημών χαρακτηρίστηκαν άπό συνεχή ανταγωνισμό διαφορετι-
κών φυσικών άντιλήψεων, πού ή καθεμιά, ως ενα βαθμό, έπιβαλ-
λόταν άπό τίς επιταγές της επιστημονικής παρατήρησης καί 
μεθόδου καί πού όλες ήταν σέ γενικές γραμμές συμβιβαστές μέ τίς 
έτηταγές αύτές. Αυτό πού διαφοροποιούσε αύτές τίς ποικίλες 
σχολές δέν ήταν κάποιο λάθος στή μέθοδο — ήταν δλες 
«έπιστημονικές» —, άλλά αυτό πού θά ονομάσουμε αργότερα 
άσύμμετρους [incommensurables] τρόπους θέασης του κόσμου καί 
άσκησης της έπιστήμης. Ή παρατήρηση καί ή εμπειρία μπορούν 
καί πρέπει νά περιορίσουν δραστικά τό πεδίο τών αποδεκτών 
επιστημονικών πεποιθήσεων άλλιώς δέ θά μπορούσε νά ύπάρξει 
έπιστήμη. Ά λ λ ά δέν είναι σέ θέση, αύτές μόνο, νά καθορίσουν 
ενα ειδικό σύνολο τέτοιων πεποιθήσεων. Μία φαινομενικά 
αυθαίρετη συνιστώσα, πού προκύπτει άπό προσωπικές καί ίστο-
ρικές συμπτώσεις, είναι πάντοτε ενα άπό τά στοιχεία πού διαμορ-
φώνουν τίς πεποιθήσεις μιας δεδομένης επιστημονικής κοινό-
τητας σ ' ενα δεδομένο χρονικό σημείο. 

Αυτό τό στοιχείο αύθαιρεσίας, όμως, δέ σημαίνει ότι κάποια 
ομάδα επιστημόνων θά μπορούσε νά άσκεϊ τή δουλειά της χωρίς 
ενα σύνολο άποδεκτών πεποιθήσεων. Οΰτε πάλι μειώνει τίς συνέ-
πειες της ούσιαστικής σύνδεσης της ομάδας μέ εναν ιδιαίτερο 
άστερισμό πεποιθήσεων, σέ κάποια δεδομένη στιγμή. Μιά έπι-
στημονική κοινότητα σπάνια άρχίζει άποτελεσματική ερευνά, 
πρίν θεωρήσει ότι κατέχει σταθερές άπαντήσεις σέ έρωτήσεις 
όπως αύτές: Ποιές είναι οί θεμελιακές οντότητες άπό τίς όποιες 
άποτελεϊται τό σύμπαν; Μέ ποιό τρόπο έπιδρά ή μία πάνω στήν 
άλλη καί στίς άνθρώπινες αισθήσεις; Ποιές έρωτήσεις πάνω σ ' 
αύτές τίς οντότητες θά θεωρηθούν εγκυρες καί ποιές τεχνικές 
επιτρέπεται νά χρησιμοποιηθούν στήν άναζήτηση λύσεων; Στήν 
περίπτωση τών ώριμων, τουλάχιστο, επιστημών, άπαντήσεις (ή 
πλήρη ύποκατάστατα άπαντήσεων) σέ παρόμοιες έρωτήσεις είναι 
σταθερά ένσωματωμένες στήν έκπαιδευτική μύηση, πού προετοι-
μάζει καί έξασκεϊ τό σπουδαστή γιά τήν πρακτική της δουλειάς 
του. Καθώς αύτή ή έκπαίδευση είναι αύστηρή καί άκαμπτη, 
τέτοιες άπαντήσεις καταλήγουν νά έπηρεάζουν βαθιά τήν έπιστη-
μονική συνείδηση. Αύτή ή έπίδραση βρίσκεται στή βάση της 
ιδιόμορφης άποτελεσματικότητας της «φυσιολογικής» έρευνη-
τικής δραστηριότητας καί της κατεύθυνσης πού παίρνει κάθε 
φορά. "Οταν θά έξετάσουμε τή φυσιολογική έπιστήμη [normal 
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science], στά κεφάλαια III, IV καί V, θά καταλήξουμε τελικά νά 
περιγράψουμε αύτη την ερευνά ώς έπίμονη καί έντατική προσπά-
θεια νά εξαναγκαστεί ή φυσική πραγματικότητα νά προσαρμοστεί 
στά έννοιολογικά πλαίσια πού παρέχει ή έπαγγελματική έκπαί-
δευση. Ταυτόχρονα θά θέσουμε τό ερώτημα άν ή ερευνά θά 
μπορούσε νά προχωρήσει χωρίς τέτοια πλαίσια, όποιο κι άν είναι 
τό στοιχείο αύθαιρεσίας πού ύπεισέρχεται στήν ιστορική κατα-
γωγή καί, εύκαιριακά, στή μετέπειτα άνάπτυξή τους. 

Πράγματι, αύτό τό στοιχείο αυθαιρεσίας ύπάρχει, καί 
μάλιστα εχει σημαντική έπίδραση στήν έπιστημονική ανάπτυξη 
— πού θά εξετάσουμε στά κεφάλαια VI, VII καί VIII. ' Η φυσιο-
λογική επιστήμη, ή δραστηριότητα δηλ. πού καλύπτει αναπό-
φευκτα όλο σχεδόν τό χρόνο των περισσότερων έπιστημόνων, 
βασίζεται στήν ύπόθεση δτι ή έπιστημονική κοινότητα γνωρίζει 
τό πώς είναι φτιαγμένος ό κόσμος. Μεγάλο μέρος της έπιτυχίας 
της φυσιολογικής έπιστήμης οφείλεται στήν έπιθυμία της κοινό-
τητας νά υπερασπιστεί αύτή τήν ύπόθεση, άκόμη καί δταν τό 
αναγκαίο κόστος είναι σημαντικό. Γιά παράδειγμα, συχνά θεμε-
λιώδεις καινοτομίες καταπνίγονται, γιατί είναι αδύνατο νά συμβι-
βαστούν μέ βασικές συμβάσεις της φυσιολογικής έπιστήμης. 
'Ωστόσο, άπ' τή στιγμή πού αύτές οι συμβάσεις διατηρούν ενα 
στοιχείο αύθαιρεσίας, ή 'ίδια ή φύση της φυσιολογικής ερευνάς 
εγγυάται δτι ή καινοτομία δέ θά καταπνίγεται γιά πολύ καιρό. 
Κάποτε συμβαίνει ενα φυσιολογικό πρόβλημα, δηλ. ενα πρό-
βλημα πού θά επρεπε νά μπορεί νά λυθεί μέ τούς δοκιμασμένους 
κανόνες καί διαδικασίες, νά άνθίσταται στίς επανειλημμένες 
έπιθέσεις τών πιό προικισμένων μελών της άρμόδιας όμάδας. 
"Αλλοτε πάλι, μιά συσκευή σχεδιασμένη καί κατασκευασμένη γιά 
σκοπούς φυσιολογικής ερευνάς δέν καταφέρνει νά λειτουργήσει 
μέ τόν προβλεπόμενο τρόπο, αποκαλύπτοντας μιά άνωμαλία πού, 
παρά τίς έπίμονες προσπάθειες, είναι αδύνατο νά εύθυγραμμιστεί 
μέ τίς προβλέψεις τών έπιστημόνων. Σ' αύτές, αλλά καί σ ' άλλες 
παρόμοιες περιπτώσεις, ή φυσιολογική επιστήμη ξεστρατίζει. 
Καί δταν συμβαίνει αύτό — δταν δηλαδή ό κλάδος δέν μπορεί 
πιά νά παρακάμψει άνωμαλίες πού υπονομεύουν τήν ύπάρχουσα 
παράδοση έπιστημονικής πρακτικής — τότε αρχίζουν έκείνες οί 
«Ιδιόρρυθμες» ερευνες [extraordinary investigations] πού όδηγοϋν 
τόν κλάδο τελικά σ ' ενα νέο σύνολο συμβάσεων, σέ μιά νέα 
βάση γιά τήν έπιστημονική πρακτική. Τά ιδιόρρυθμα επεισόδια, 
στή διάρκεια τών οποίων συντελείται αύτή ή τροποποίηση τών 
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έπαγγελματικών συμβάσεων, θά ονομαστούν σ ' αυτό τό βιβλίο 
έπιστημονικές έπαναστάσεις. Είναι τά ρήγματα στην παράδοση 
πού συμπληρώνουν την παραδοσιακή δραστηριότητα της φυσιο-
λογικής έπιστήμης. 

Οί εμφανέστερες περιπτώσεις έπιστημονικών έπαναστάσεων 
είναι εκείνα τά πασίγνωστα έπεισόδια στήν άνάπτυξη της 
έπιστήμης πού, καί στό παρελθόν, συχνά έχουν όνομαστεΐ 
έπαναστάσεις. Στά κεφάλαια IX καί Χ, δπου θά έξετάσουμε 
λεπτομερειακά τή φύση των έπιστημονικών έπαναστάσεων, θά 
αναφερθούμε έπανειλημμένα στά κυριότερα σημεία καμπής τής 
έπιστημονικής άνάπτυξης, τά συνδεδεμένα μέ τά ονόματα του 
Κοπέρνικου, του Newton, του Lavoisier καί του Einstein. 'Εδώ 
φαίνεται, καθαρότερα άπό ό,τι σέ κάθε άλλο έπεισόδιο τής 
ιστορίας τών φυσικών τουλάχιστο έπιστημών, τί συμβαίνει στή 
διάρκεια τών έπιστημονικών έπαναστάσεων. Καί στίς τέσσερις 
περιπτώσεις πού άναφέραμε, ή έπιστημονική κοινότητα όδηγή-
θηκε στήν άπόρριψη μιας καταξιωμένης έπιστημονικής θεωρίας 
γιά χάρη κάποιας άλλης άσυμβίβαστης πρός αύτήν. Προκλήθηκε 
μιά άνάλογη μετατόπιση τόσο στά προβλήματα πού συγκέντρω-
ναν τό έπιστημονικό ένδιαφέρον, όσο καί στά καθιερωμένα 
κριτήρια του κλάδου, πού καθόριζαν ποιό θά μπορούσε νά είναι 
ενα αποδεκτό πρόβλημα ή μιά έγκυρη έπίλυση-προβλήματος. 
Καί άκόμη, τροποποιήθηκε ή έπιστημονική φαντασία σέ τέτοιο 
βαθμό, ώστε τελικά θά χρειαστεί νά μιλήσουμε γιά μετασχημα-
τισμό του κόσμου, μέσα στόν όποιο συντελείται τό έπιστημονικό 
έργο. Τέτοιες άλλαγές, καί οί διενέξεις πού σχεδόν πάντοτε τίς 
συνοδεύουν, εϊναι τά καθοριστικά χαρακτηριστικά τών έπιστη-
μονικών έπαναστάσεων. 

Αύτά τά χαρακτηριστικά έμφανίζονται, μέ ιδιαίτερη καθα-
ρότητα, δταν μελετούμε, π.χ., τή νευτώνια ή τή χημική έπανά-
σταση. "Ομως, θεμελιακή θέση αυτού του βιβλίου είναι ότι ή 
μελέτη καί πολλών άλλων έπεισοδίων, όχι έκδηλα έπαναστατι-
κών, μπορεί νά φανερώσει τά ιδια χαρακτηριστικά. Οί εξισώσεις 
του Maxwell, γιά τήν πολύ μικρότερη έπαγγελματική όμάδα πού 
έπηρέασαν άμεσα, θεωρήθηκαν έξίσου επαναστατικές μέ του 
Einstein καί συνάντησαν παρόμοια άντίδραση. Ή έπινόηση νέων 
θεωριών προκαλεί, κατά καιρούς καί δικαιολογημένα, παρόμοιες 
άντιδράσεις σέ όρισμένους ειδικούς, τών οποίων ό τομέας θίγεται 
άπό αυτές. Γιά τούς ειδικούς αυτούς, ή νέα θεωρία έπιφέρει άλλα-
γές στούς κανόνες πού διέπουν τήν πρακτική τής φυσιολογικής 
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έταστήμης. 'Αναπόφευκτα, λοιπόν, θίγεται ίνα μεγάλο μέρος 
έπιστημονικοϋ έργου, πού είχε ήδη μέ έπιτυχία συντελεστεί. Νά 
λοιπόν, γιατί μιά νέα θεωρία, όσο περιορισμένο κι άν είναι τό 
φάσμα έφαρμογής της, σπάνια άν όχι ποτέ, είναι άπλώς μιά 
προσθήκη σ ' αότό πού μας είναι ήδη γνωστό. Ή άφομοίωσή της 
άπαιτεϊ την άνασυγκρότηση της προηγούμενης θεωρίας καί την 
έπανεκτίμηση των προηγούμενων δεδομένων, μιά ούσιαστικά 
έπανασΐατική διαδικασία, πού σπάνια ολοκληρώνεται άπό 'ένα 
μόνο άνθρωπο, καί ποτέ άπό τή μιά μέρα στήν αλλη. Δέν είναι 
λοιπόν περίεργο τό γεγονός δτι οί ιστορικοί είχαν δυσκολίες νά 
χρονολογήσουν μέ άκρίβεια αύτή τήν παρατεταμένη διαδικασία, 
πού ή καθιερωμένη ορολογία τούς παρακινούσε νά θεωρήσουν ώς 
μεμονωμένο συμβάν. 

Ουτε πάλι, οί νέες έπινοήσεις θεωριών είναι τά μοναδικά έ-
πιστημονικά γεγονότα πού ίχουν έπαναστατική έπίδράση στούς 
θιγόμενους άμεσά ειδικούς. Οί συμβάσεις, πού διέπουν τή φυσιο-
λογική έπιστήμη, προσδιορίζουν δχι μόνο τί είδους όντότητες 
περιέχει τό σύμπαν άλλά καί τί, κατά λογική συνέπεια, δέν περιέ-
χει. "Επεται λοιπόν, fiv καί τό σημείο αύτό άπαιτεί έκτεταμένη 
συζήτηση, δτι μιά άνακάλυψη δπως του όξυγόνου ή τών άκτίνων 
Χ δέν προσθέτει άπλώς μιά άκόμη μονάδα στόν πληθυσμό του 
κόσμου του έπιστήμονα. Τελικά θά φτάσει νά ^χει αύτό τό 
άποτέλεσμα, άλλά άφοΰ προηγουμένως ή έπαγγελματική κοινό-
τητα έπανεκτιμήσει παραδοσιακές πειραματικές διατάξεις, δια-
φοροποιήσει τίς άντιλήψεις της πάνω στίς οίκειες άπό παλιά 
όντότητες καί βαθμιαία τροποποιήσει τό θεωρητικό πλέγμα μέσα 
άπ' τό όποιο συλλαμβάνει τόν κόσμο. Τό γεγονός καί ή έπιστη-
μονική θεωρία δέν μπορούν νά άποτελέσουν δύο ξεχωριστές 
κατηγορίες, παρά μόνο 'ίσως σέ μιά μεμονωμένη παράδοση φυ-
σιολογικής-έπιστημονικής ερευνάς. Νά, γιατί ή άπροσδόκητη 
άνακάλυψη δέν είναι άπλώς μιά προσφορά στόν τομέα τών γεγο-
νότων ό κόσμος τοϋ έπιστήμονα μετασχηματίζεται ποιοτικά άλλά 
καί έμπλουτίζεται ποσοτικά άπό θεμελιώδεις καινοτομίες στόν 
τομέα είτε τών γεγονότων είτε τών θεωριών. 

Αύτή ή διευρυμένη άντίληψη της φύσης τών έπιστημονικών 
έπαναστάσεων θά άναπτυχθεϊ στίς σελίδες πού θά άκολουθήσουν. 
Πρέπει νά ομολογήσω δτι αύτή ή διευρυμένη χρήση έρχεται σέ 
άντίθεση μέ τή συνηθισμένη όρολογία. Θά συνεχίσω δμως νά 
χαρακτηρίζω άκόμη καί τίς άνακαλύψεις έπαναστατικές, γιατί, 
έκεΐνο πού κάνει τή διευρυμένη άντίληψη νά μου φαίνεται τόσο 
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σημαντική, είναι άκριβώς ή δυνατότητα συσχετισμού της δομής 
των έπιμέρους άνακαλύψεων μέ τή δομή, γιά παράδειγμα τής 
κοπερνίκειας έπανάστασης. 

'Όσα είπαμε μέχρι τώρα δείχνουν μέ ποιό τρόπο θά άναπτυ-
χτοϋν οί συμπληρωματικές έννοιες τής φυσιολογικής έπιστήμης 
καί των έπιστημονικών έπαναστάσεων στά έννέα κεφάλαια πού 
έπονται. Τό υπόλοιπο μέρος αυτού τού βιβλίου διαπραγματεύεται 
τρία προβλήματα πού παραμένουν κεντρικά. Στό κεφ. XI, μελε-
τώντας τά έπιστημονικά εγχειρίδια, τίθεται τό έρώτημα, γιατί 
στάθηκε τόσο δύσκολο στό παρελθόν νά γίνουν αντιληπτές οί 
έπιστημονικές έπαναστάσεις. Τό κεφάλαιο XII περιγράφει τόν 
άνταγωνισμό ανάμεσα στούς όπαδούς τής παλαιάς φυσιολογικής-
έπιστημονικής παράδοσης καί τούς έκφραστές τής νέας. 'Επομέ-
νως έξετάζει τή διαδικασία, πού θά επρεπε κάποτε νά αντικατα-
στήσει, τίς μεθόδους τής έπικύρωσης [confirmation] ή τής διάψευ-
σης [falsification], μεθόδους οικείες στήν τρέχουσα εικόνα τής 
έπιστήμης2. Ό άνταγωνισμός άνάμεσα σέ τμήματα τής έπιστη-
μονικής κοινότητας είναι ή μοναδική ιστορική διαδικασία πού 
πραγματικά μπορεί νά όδηγήσει στήν άπόρριψη μιας κάποτε 
άποδεκτής θεωρίας ή στήν υίοθέτηση κάποιας άλλης. Τέλος, στό 
κεφάλαιο XIII, θά άναζητήσουμε μέ ποιό τρόπο ή ανάπτυξη διά 
μέσου έπαναστάσεων μπορεί νά συμβιβαστεί μέ τό φαινομενικά 
γραμμικό χαρακτήρα τής έπιστημονικής προόδου. Σ' αύτό τό 
έρώτημα όμως, τό δοκίμιο δέ θά μπορέσει νά δώσει τίποτε 
περισσότερο από τίς κύριες γραμμές μιας άπάντησης· ή οριστική 
απάντηση έξαρτάται άπό χαρακτηριστικά τής έπιστημονικής 
κοινότητας πού άπαιτοϋν πολλές ακόμη συμπληρωματικές ερευ-
νες. 

Είμαι σίγουρος δτι ορισμένοι άναγνώστες θά έχουν ήδη 
άναρωτηθει αν ή ιστορική μελέτη είναι πραγματικά σέ θέση νά 
έπιφέρει εναν παρόμοιο εννοιολογικό μετασχηματισμό. "Ενα 

2. [' Η «έτηκύρωση» καί ή «διάψευση» είναι μέθοδος έλέγχου τής ορθότητας 
των έτΓίστημονικών θεωριών. Ή πρώτη συναντάται στά κείμενα των νεο-θετικι-
στών, ενώ ή δεύτερη στόν Κ. Popper καί τούς μαθητές του. Σύμφωνα μέ τούς λογι-
κούς θετικιστές μιά θεωρία είναι έπικυρωμένη, δταν ^νας σημαντικός αριθμός 
εμπειρικών προβλέψεών της έχει έπιβεβαιωθεΐ. Γιά τόν Popper, άντίθετα, μιά 
θεωρία δέν είναι ποτέ έπικυρωμένη, άφοϋ πάντοτε υπάρχει ή δυνατότητα μελλον-
τικής της διάψευσης. Ή έπιστημονικότητα μιας θεωρίας έξαρτάται όχι άπό την 
έπιτυχία μέ την όποία ξεπερνά τά έμπειρικά τέστ, άλλά άκριβώς άπό τή 
δυνατότητα διάψευσής της] σ.τ.έ. 
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ολόκληρο οπλοστάσιο διχοτομιών προσφέρεται γιά νά βεβαιώσει 
τό άντίθετο. Λέγεται συχνά, ότι ή ιστορία είναι μιά καθαρά περι-
γραφική έπιστήμη, ένώ όί θέσεις πού ήδη ύποστηρίξαμε είναι 
συχνά έρμηνευτικές καί μερικές φορές κανονιστικές [normatives]. 
'Ακόμη, όρισμένες γενικεύσεις μου άναφέρονται στήν κοινω-
νιολογία ή τήν κοινωνική ψυχολογία των έπιστημόνων, ένώ 
ορισμένα τουλάχιστο άπ' τά συμπεράσματα πού βγάζω άνήκουν 
παραδοσιακά στή λογική ή στήν έπιστημολογία. Στήν προηγού-
μενη πάλι παράγραφο, θά μπορούσε νά φανεί δτι παραβιάζω 
άκόμη καί τήν τόσο διαδεδομένη σύγχρονη διάκριση άνάμεσα 
στό «πλαίσιο της ανακάλυψης» καί τό «πλαίσιο της θεμελίωσης» 
[context of discovery Φ context of justification]^. Εϊναι λοιπόν 
δυνατό νά βγεϊ τίποτε περισσότερο άπό βαθιά σύγχυση, μέσα άπ* 
αύτή τήν άνάμιξη διαφορετικών πεδίων καί τάσεων; 

"Εχω βέβαια πλήρη έπίγνωση της σημασίας καί της δύναμης 
αυτών τών συγκεκριμένων διχοτομήσεων καί άλλων παρόμοιων, 
άκριβώς έπειδή κατάφερα νά άπαλλαγώ άπό τήν έπίδρασή τους. 
Γιά πολλά χρόνια, τίς θεωρούσα σύμφυτες μέ τήν ούσία της 
γνώσης καί εξακολουθώ νά πιστεύω δτι, κατάλληλα προσαρμο-
σμένες, ^χουν κάτι σημαντικό νά μας πουν. 'Όποτε, δμως, 
προσπάθησα νά τίς εφαρμόσω, άκόμη καί προσεγγιστικά, στίς 
πραγματικές καταστάσεις, δπου ή γνώση παράγεται, γίνεται 
άποδεκτή καί άφομοιώνεται, άποδείχτηκαν έξαιρετικά προβλη-
ματικές. Ένώ ύποτίθεται δτι είναι στοιχειώδεις λογικές ή 
μεθοδολογικές διακρίσεις καί, κατά συνέπεια, άνεξάρτητες άπό 
τήν άνάλυση της έπιστημονικής γνώσης, τώρα παρουσιάζονται 
νά άνήκουν οργανικά, δχι τόσο στίς ίδιες τίς έρωτήσεις δπου 
έχουν χρησιμοποιηθεί, άλλά μάλλον στό παραδοσιακό σύνολο 
τών άπαντήσεων πού δίνονται σ ' αυτές τίς ερωτήσεις. Αύτή ή 
«κυκλικότητα» δέν τούς στερεί βέβαια τήν έγκυρότητα. Τίς 
μεταβάλλει δμως σέ τμήματα μιας θεωρίας, καί, μ* αύτόν τόν 
τρόπο, τίς θέτει κάτω άπό τόν ιδιο λεπτομερειακό ελεγχο πού. 

3. [«Πλαίσιο θεμελίωσης» είναι τό σύνολο τών τεχνικών γιά τήν κριτική άπο-
τίμηση της ορθότητας μιας θεωρίας καί άνήκει στή λογική ή τήν έπιστημολογία. 
'Αντίθετα τό «πλαίσιο άνακάλυψης» άφορα οτιδήποτε εχει σχέση μέ τήν εμφάνι-
ση μιας νέας θεωρίας ή ένός νέου φαινομένου καί άνήκει στή δικαιοδοσία της 
ψυχολογίας ή της κοινωνιολογίας. Ή διάκριση αύτή ήταν πολύ διαδεδομένη 
στούς λογικούς θετικιστές καί συμπληρώνεται άπό τή θέση: «δέν ύπάρχει λογική 
της άνακάλυψης», δέν υπάρχουν δηλ. κριτήρια λογικής φύσης πού νά υποδεικ-
νύουν τήν άναγκαιότητα μιας άνακάλυψης] σ.τ.έ. 
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κατά κανόνα, έφαρμόζεται σέ κάθε αλλη θεωρία. "Αν λοιπόν τό 
περιεχόμενό τους είναι κάτι περισσότερο άπό καθαρή άφαίρεση, 
τότε θά πρέπει νά άνακαλύψουμε αύτό τό ακριβές περιεχόμενο 
παρατηρώντας την έφαρμογή τους στά δεδομένα πού ύ^ποτίθεται 
δτι διαφωτίζουν. Πώς λοιπόν θά μπορούσε ή Ιστορία των έπιστη-
μών νά πάψει νά άποτελεΐ μιά πηγή φαινομένων, μέ βάση τά όποια 
θά πρέπει νά έλέγχεται κάθε θεωρία της γνώσης; 
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Σ' αύτό τό δοκίμιο, «φυσιολογική έπιστήμη» σημαίνει 
ερευνά αυστηρά στηριγμένη σέ μιά ή περισσότερες προγενέ-
στερες έπιστημονικές έπιτεύξεις, οί όποιες, σέ κάποια χρονική 
στιγμή, άναγνωρίζονται άπό μιά συγκεκριμένη έπιστημονική 
κοινότητα ώς βάσεις γιά τή θεμελίωση της πρακτικής της. Στίς 
μέρες μας, τέτοιες έπιτεύξεις καταγράφονται — σπάνια ώστόσο 
στήν πρωταρχική τους μορφή — άπό τά στοιχειώδη καί τά 
ειδικευμένα έπιστημονικά έγχειρίδια. Τά έγχειρίδια αύτά έκθέ-
τουν τό περιεχόμενο της άποδεκτής θεωρίας, παρουσιάζουν 
πολλές ή καί όλες τίς έπιτυχημένες έφαρμογές της καί συγκρίνουν 
αύτές τίς έφαρμογές μέ ύποδειγματικές παρατηρήσεις καί πειρά-
ματα. Πρίν νά γίνουν δημοφιλή τά τέτοιου είδους έγχειρίδια, — 
στίς άρχές του 19ου αι. ή καί άκόμη άργότερα στήν περίπτωση 
των έπιστημίον πού άναπτύχτηκαν πρόσφατα — πολλά άπ' τά 
φημισμένα κλασικά εργα της έπιστήμης έκπλήρωναν μιά παρό-
μοια λειτουργία. Τά Φυσικά του 'Αριστοτέλη, ή «Almagest» του 
Πτολεμαίου*, τά Principia καί ή 'Οπτική του Newton, ό 'Ηλεκ-
τρισμός του Franklin, ή Χημεία του Lavoisier καί ή Γεωλογία του 
Lyell καί άλλα τέτοια συγγράμματα καθόριζαν εμμεσα τά έγκυρα 
προβλήματα καί τίς μεθόδους ένός πεδίου έρευνας, γιά διαδοχικές 
γενιές έρευνητών. ^Ηταν σέ θέση νά πετύχουν κάτι τέτοιο, γιατί 
δλα είχαν δύο βασικά χαρακτηριστικά: άπ' τή μιά μεριά, 
άντιπροσώπευαν έπιτεύξεις τόσο πρωτότυπες ώστε νά κρατούν μιά 

* [Μέ τήν άραβική αυτή όνομασία έμεινε γνωστό τό βασικό σύγγραμμα τοϋ 
Πτολεμαίου. 'Αρχικά τό έργο όνομαζόταν «Μαθηματική Σύνταξις», στή συνέχεια 
ή έπιτυχία του τό δκανε «Μεγάλη Σύνθεσις», γιά νά έπικρατήσει τελικά ό άραβικός 
δρος «Almagesti» πού σημαίνει απλώς «Πολύ Μεγάλη»] σ.τ.έ. 

73 



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

μόνιμη όμάδα πιστών μακριά άπό άνταγωνιστικούς τρόπους 
έπιστημονικής δραστηριότητας* άπ' την άλλη, οι έπιτεύξεις 
αύτές ήταν άρκετά άτελεΐς ώστε νά προσφέρουν στην άνασχημα-
τιζόμενη όμάδα των έρευνητών ποικίλα προβλήματα γιά λύση. 

Τίς έπιτεύξεις πού έχουν αυτά τά δύο χαρακτηριστικά, άπό δώ 
καί πέρα θά τίς άποκαλώ «Παραδείγματα», δρος πού συνδέεται 
στενά μέ τή «φυσιολογική έπιστήμη». Επιλέγω αύτόν τόν δρο 
θέλοντας νά υποδείξω δτι όρισμένα άποδεκτά παραδείγματα έπι-
στημονικής πρακτικής — παραδείγματα πού έμπεριέχουν νόμους, 
θεωρίες, έφαρμογές καί πειραματικές διατάξεις ταυτόχρονα — 
μετατρέπονται σέ πρότυπα, άπ' δπου πηγάζουν συγκεκριμένες 
συμπαγείς παραδόσεις έπιστημονικής έρευνας. Πρόκειται γιά τίς 
παραδόσεις, πού οί ιστορικοί περιγράφουν μέ τίτλους δπως 
«πτολεμαϊκή άστρονομία» (ή «κοπερνίκεια»), «άριστοτελική δυ-
ναμική» (ή «νευτώνια»), «σωματιδιακή όπτική» (ή «κυματική 
οπτική») κ.ο.κ. Ή μελέτη Παραδειγμάτων, άνάμεσα στά όποια 
περιλαμβάνονται καί άλλα μέ πολύ πιό περιορισμένο βεληνεκές 
άπ* αύτά πού αναφέραμε ένδεικτικά πρίν, είναι ή διαδικασία πού 
κατά κύριο λόγο προετοιμάζει τό σπουδαστή γιά νά γίνει μέλος 
μιας συγκεκριμένης έπιστημονικής κοινότητας, μέσα στήν όποία 
στό μέλλον θά έργαστει. Θά συναντήσει έκεϊ άνθρώπους πού 
διδάχτηκαν τά θεμέλια του έπίστημονικοϋ τους πεδίου άπό τά'ίδια 
συγκεκριμένα πρότυπα καί έπομένως ή μεταγενέστερη πρακτική 
του είναι άπίθανο νά τόν οδηγήσει σέ άσυμφωνία πάνω σέ βασικά 
σημεία. "Οσοι στηρίζουν τήν ερευνά τους σέ κοινά Παραδείγμα-
τα, αναγνωρίζουν τούς ίδιους κανόνες καί τά ίδια κριτήρια 
έπιστημονικής πρακτικής. Αυτή ή άναγνώριση καί ή φαινομενική 
όμοφωνία πού προκαλείται είναι βασικές προϋποθέσεις γιά τή 
φυσιολογική έπιστήμη, δηλαδή γιά τή γένεση καί τή συνέχιση 
μιας συγκεκριμένης έρευνητικής παράδοσης. 

'Επειδή ή έννοια του Παραδείγματος θά ύποκαταστήσει σ ' 
αυτό τό δοκίμιο μιά πλειάδα οικείων έννοιών, θά χρειαστεί νά 
έπιμείνουμε λίγο περισσότερο στούς λόγους πού έπιβάλλουν τήν 
υίοθέτησή της. Γιά ποιό λόγο θά πρέπει ή συγκεκριμένη έπιστη-
μονική έπίτευξη, μέ τήν έννοια μιας βάσης της έπαγγελματικής 
άφοσίωσης, νά προηγείται των διαφόρων έννοιών, νόμων, θεω-
ριών καί άπόψεων πού τή συνθέτουν; Μέ ποιά έννοια τό κοινό 
Παράδειγμα άποτελει τή θεμελιώδη ένότητα γιά τό μελετητή τής 
έπιστημονικής άνάπτυξης, μιά ένότητα πού δέν άνάγεται μέ 
πληρότητα σέ λογικά άνεξάρτητες άτομικές συνιστώσες, ικανές 
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νά λειτουργήσουν στη θέση της; "Οταν θά φτάσουμε σ ' αύτές τίς 
έρωτήσεις, στό κεφ. V, θά δοϋμε ότι οι σχετικές απαντήσεις θά 
αποδειχτούν βασικές γιά τήν κατανόηση καί της φυσιολογικής 
επιστήμης καί της συναφοϋς έννοιας του Παραδείγματος. 'Όμως 
αύτή ή περισσότερο αφηρημένη συζήτηση θά στηριχτεί σέ μιά 
εκθεση συγκεκριμένων Ιστορικών περιπτώσεων φυσιολογικής 
έπιστήμης καί Παραδειγμάτων, πού θά προηγηθεί. Ειδικότερα, θά 
βοηθήσει στή διασάφηση τών δύο αύτών συναφών έννοιών ή 
παρατήρηση, ότι μπορεί νά υπάρξει ενα είδος επιστημονικής 
ερευνάς χωρίς Παραδείγματα ή τουλάχιστο χωρίς τόσο σαφή καί 
δεσμευτικά Παραδείγματα, όπως αυτά πού εχουμε ήδη άναφέρει. 
Ή υιοθέτηση ενός Παραδείγματος καί τής πιό συντεχνιακά 
οργανωμένης ερευνάς πού επιτρέπει, είναι μιά ενδειξη ωριμότητας 
στήν ανάπτυξη οποιουδήποτε επιστημονικού πεδίου. 

"Αν ενας Ιστορικός αποκαταστήσει τήν επιστημονική γνώση 
σ* ενα τυχαίο πεδίο συναφών φαινομένων, πηγαίνοντας πρός τά 
πίσω χρονικά, είναι πολύ πιθανό νά συναντήσει μιά παραλλαγή 
του σχήματος πού θά περιγράψουμε τώρα, αναφερόμενοι στήν 
ιστορία τής φυσικής οπτικής. Τά σημερινά έγχειρίδια διδάσκουν 
στό φοιτητή ότι τό φώς είναι φωτόνια, δηλ. κβαντο-μηχανικές 
οντότητες πού παρουσιάζουν όρισμένα χαρακτηριστικά τών 
κυμάτων καί όρισμένα τών σωματιδίων. Ή σύγχρονη ερευνά 
στηρίζεται σέ άνάλογες εκτιμήσεις ή μάλλον θεμελιώνεται στήν 
πιό έπεξεργασμένη μαθηματική διατύπωση, άπ' τήν όποία 
προέκυψε αύτή ή οικεία περιγραφική μεταφορά. Αύτή ή περι-
γραφή όμως του φωτός εχει καθιερωθεί μόλις πρίν 50 χρόνια. 
Πρίν διατυπωθεί από τόν Plank, τόν Einstein καί κάποιους άλλους 
στίς αρχές του αιώνα, τά έγχειρίδια τής φυσικής δίδασκαν ότι τό 
φώς ήταν μιά εγκάρσια κίνηση κυμάτων, μιά αντίληψη στηριγμέ-
νη σ' ενα Παράδειγμα πού προέκυψε από τά συγγράμματα 
οπτικής του Young καί του Fresnel, στίς άρχές του 19ου αι. Οΰτε 
πάλι ή κυματική θεωρία του φωτός ύπήρξε ή πρώτη καθολικά 
αποδεκτή θεωρία στήν οπτική έπιστήμη. Κατά τή διάρκεια του 
18ου αι., τό Παράδειγμα σ ' αύτό τό πεδίο όφειλόταν στήν 'Οπτική 
του Newton, πού δίδασκε ότι τό φώς ήταν υλικά σωματίδια. Οί 
φυσικοί εκείνου του καιρού, σέ αντίθεση μέ τούς πρώτους 
θεωρητικούς τών κυμάτων, αναζητούσαν μαρτυρίες γιά τήν πίεση 
πού εξασκούν τά σωματίδια του φωτός πάνω στά στερεά σώματα·. 

I. Joseph Priestley, The History and Present State of Discoveries Relating to 
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Αύτοί οί μετασχηματισμοί των Παραδειγμάτων της φυσικής 
όπτικής είναι έπιστημονικές έπαναστάσεις καί οί διαδοχικές 
μεταβάσεις άπ' τό 'ένα Παράδειγμα στό άλλο διαμέσου έπανα-
στάσεων είναι ή συνηθισμένη άναπτυξιακή δομή τής ώριμης 
έταστήμης. 'Ωστόσο, αυτή ή δομή δέν παρουσιάζεται πρίν άπό 
τήν έποχή του Newton καί αυτή άκριβώς ή άντίθεση είναι πού μας 
ένδιαφέρει. Σέ καμιά περίοδο, άπ' τήν πιό βαθιά άρχαιότητα ώς 
τό τέλος του Που αί., δέν δχουμε μιά μοναδική γενικά άποδεκτή 
άποψη γιά τή φύση του φωτός. 'Αντίθετα, ύπάρχουν άρκετές 
άντιμαχόμενες σχολές καί ομάδες, πού κατά κανόνα άσπάζονται 
κάποια παραλλαγή τής έπικουρικής, άριστοτελικής ή πλατω-
νικής θεωρίας. Ή μιά σχολή θεωρεί τό φως σωματίδια πού 
έκπέμπονται άπό υλικά σώματα* σύμφωνα μέ κάποια δλλη, τό φως 
είναι μιά άλλοίωση του μέσου πού παρεμβάλλεται άνάμεσα στό 
σώμα καί τό μάτι* ή μιά τρίτη έξηγεϊ τό φως ώς άλληλεπίδραση 
του μέσου καί μιας έκροής του ματιού* καί ύπάρχουν πολλοί 
άλλοι συνδυασμοί καί τροποποιήσεις. Κάθε μιά άπ' τίς άντίστοι-
χες σχολές άντλεί τή δύναμή της άπ' τή σύνδεσή της μέ κάποια 
συγκεκριμένη μεταφυσική καί κάθε μιά τονίζει, ώς ιδανικές πα-
ρατηρήσεις, έκεϊνο τό ειδικό τμήμα των όπτικών φαινομένων, πού 
ή θεωρία της καταφέρνει νά έξηγήσει καλύτερα. Οί ύπόλοιπες 
παρατηρήσεις άντιμετωπίζονται μέ συλλογισμούς ad hoc ή πα-
ραμένουν έκκρεμή προβλήματα γιά τή μεταγενέστερη δρευνα^. 

Κατά καιρούς, δλες αύτές οί σχολές συνεισέφεραν σημαν-
τικά στό σύνολο των έννοιών, των φαινομένων καί των τεχνικών, 
άπ* όπου ό Newton άντλησε τό πρώτο σχεδόν καθολικά άποδεκτό 
Παράδειγμα τής φυσικής όπτικής. 'Ένας ορισμός του τί είναι 
έπιστήμονάς πού θά άπέκλειε τουλάχιστο τά πιό δημιουργικά 
μέλη αυτών τών σχολών, θά άπρεπε νά άποκλείσει μέ τήν ιδια 
λογική καί τούς σύγχρονους διαδόχους τους. Αύτοί οί άνθρωποι 
ήταν έπιστήμονες. Κι δμως, όποιος κάνει μιά έπισκόπηση τής 
φυσικής όπτικής πρίν άπό τόν Newton, θά συμπεράνει δτι, ένώ οί 
έρευνητές του πεδίου ήταν όντως έπιστήμονες, τό τελικό άποτέ-
λεσμα τής δράστηριότητάς τους δέν ήταν άκριβώς μιά έπιστήμη. 
Μή μπορώντας νά θεωρήσει ενα κοινό σώμα δοξασιών ώς 
δεδομένο, κάθε συγγραφέας στή φυσική όπτική αισθανόταν 
ύποχρεωμένος νά οίκοδομήσει τό πεδίο του ξανά άπ' τά θεμέλια. 
"Ετσι, ήταν σχετικά έλεύθερος νά διαλέξει τίς παρατηρήσεις καί 

Vision, Light, and Colours (London, 1772), σ. 385-90. 
2. Vasco Ronchi, Histoire de la lumiere, μετ. Jean Taton (Paris, 1956), κεφ. i-iv. 
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τά πειράματα πού θά στήριζαν την άποψη του, άφου δέν ύπήρχε 
κανένα δεδομένο σύνολο μεθόδων ή φαινομένων, πού δλοι οί 
συγγραφείς θά ήταν ύποχρεωμένοι νά χρησιμοποιήσουν καί νά 
εξηγήσουν. Σ ' αύτές τίς περιστάσεις, ή έπιχειρηματολογία των 
συγγραμμάτων άπευθυνόταν συχνά όχι τόσο στή φυσική πραγμα-
τικότητα δσο στά μέλη των Άλλων σχολών. Βέβαια, μιά τέτοια 
διαδικασία δέν είναι έντελώς ξένη καί σέ ορισμένους<τύγχρονους 
τομείς ερευνάς οΰτε είναι άσυμβίβαστη μέ τίς σημαντικές ανα-
καλύψεις καί έπινοήσεις. 'Ωστόσο, είναι οπωσδήποτε ξένη μέ τή 
διαδικασία ανάπτυξης πού πήρε ή φυσική οπτική μετά τόνNewton 
καί, γενικότερα, μέ τή σημερινή οικεία πρακτική των φυσικών 
έπιστημών. 

Ή ιστορία του ήλεκτρισμοϋ, στό πρώτο τέταρτο του 18ου αι., 
προσφέρει μιά ακόμη πιό γνωστή καί πιό συγκεκριμένη περίπτω-
ση γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιον άναπτύσσεται μιά έπιστήμη, πρίν 
άποκτήσει τό πρώτο της καθολικά άποδεκτό Παράδειγμα. Στή 
διάρκεια αύτής της περιόδου, ύπήρχαν τόσες περίπου άπόψεις γιά 
τή φύση του ήλεκτρισμοϋ δσοι καί οί υπάρχοντες σημαντικοί 
ερευνητές του ήλεκτρισμοϋ — όπως οί Hauksbee, Gray, Desagu-
liers, Du Fay, Nollett, Watson, Franklin κ.ά. Οί πολυάριθμες αύτές 
αντιλήψεις είχαν κάτι κοινό — προέρχονταν ένμέρει άπό κάποια 
παραλλαγή της μηχανικο-σωματιδιακής φιλοσοφίας πού καθο-
δηγούσε όλη τήν έπιστημονική ερευνά της έποχής. 'Επιπλέον, 
άνηκαν όλες σέ πραγματικές επιστημονικές θεωρίες: δηλ. σέ 
θεωρίες πού είχαν, σέ μεγάλο βαθμό, έξαχθει άπό παρατηρήσεις 
καί πειράματα, γεγονός πού καθόριζε, κατά κάποιο τρόπο, καί τήν 
εκλογή καί τήν έρμηνεία τών μεταγενέστερων προβλημάτων της 
ερευνάς. Καί όμως, ένώ όλα τά πειράματα ήταν πειράματα ήλεκ-
τρισμοϋ καί ένώ οί περισσότεροι άπ' τούς έρευνητές διάβαζαν τίς 
εργασίες τών ύπολοίπων, ή μοναδική όμοιότητα τών θεωριών 
τους ήταν τό ότι άνηκαν στήν ιδια οικογένεια^. 

3. Duane Roller καί Duane H.D. — Roller, The Development of the Concept of 
Electric Charge: Electricity from the Greeks to Coulomb («Harvard Case Histories in 
Experimental Science» Case 8; Cambridge, Mass., 1954) καί I.B. Cohen: Franklin and 
Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's 
Work in Electricity as an Example Thereof, (Philadelphia, 1956), κεφ. vii-xii. Μερικές 
άπό τίς άναλυτικές λεπτομέρειες της παραγράφου πού άκολουθεΐ στό κείμενο τίς 
όφείλω σ ' ενα αδημοσίευτο άκόμη δοκίμιο του μαθητή μου John L. Heilbron. 
'Αναμένοντας τή δημοσίευσή του, μιά πιό έκτενής καί άκριβής έξήγηση τής 
έμφάνισης του ύποδείγματος του Franklin βρίσκεται στό T.S. Kuhn «The 
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Μιά πρώιμη ομάδα θεωριών, άκολουθώντας την πρακτική 
του Που αι., θεωρούσε δτι ή ελξη καί ή ηλέκτριση μέ τριβή ήταν 
τά θεμελιώδη ήλεκτρικά φαινόμενα. Αυτή ή ομάδα είχε τήν τάση 
να διαπραγματεύεται τήν άπωση ώς δευτερεύον φαινόμενο, 
όφειλόμενο σέ κάποιο είδος μηχανικής αναπήδησης καί, άκόμη, 
άνέβαλε όσο ήταν δυνατό τή συζήτηση καί τή συστηματική 
ερευνά της πρόσφατης άνακάλυψης τού Gray, δηλ. της ήλεκτρι-
κής αγωγιμότητας. "Αλλοι «ήλεκτρο-λόγοι» (ό όρος είναι δικός 
τους) θεώρησαν ότι ή ελξη καί ή άπωση είναι εξίσου στοιχειώδεις 
έκδηλώσεις τού ήλεκτρισμού καί τροποποίησαν ανάλογα τίς 
θεωρίες καί τίς ερευνές τους. (Στήν πραγματικότητα, ή ομάδα 
αυτή ήταν ιδιαίτερα μικρή — άκόμη καί ή θεωρία τού Franklin 
δέν εξήγησε ποτέ πλήρως τήν άμοιβαία άπωση δύο άρνητικά 
φορτισμένων σωμάτων)ν Καί αύτοί όμως είχαν τίς 'ίδιες δυσκολίες 
μέ τήν πρώτη όμάδα, δταν προσπαθούσαν νά έξηγήσουν τό 
παραμικρό φαινόμενο άγωγιμότητας. Τά φαινόμενα άγωγιμότη-
τας άποτέλεσαν όμως άφετηρία γιά μιά άκόμη, τρίτη ομάδα* αύτή 
είχε τήν τάση νά παρομοιάζει τόν ήλεκτρισμό μέ ^να «ρευστό» 
πού μπορούσε νά διατρέχει τούς άγωγούς καί όχι μέ μιά «έκρροή» 
πού πηγάζει άπ' τούς κακούς άγωγούς τού ήλεκτρισμού. Αύτή ή 
όμάδα, μέ τή σειρά της, δυσκολευόταν νά εναρμονίσει τή θεωρία 
της μέ ορισμένα φαινόμενα έλξης καί άπωσης. Μόνο μέσα άπ' 
τήν έργασία τού Franklin καί των άμεσων διαδόχων του άναδύθη-
κε μιά θεωρία πού μπόρεσε νά διαπραγματευτεί μέ τήν ιδια 
περίπου εύκολία όλα σχεδόν αύτά τά φαινόμενα καί πού, κατά 
συνέπεια, κατάφερε νά έφοδιάσει τήν έπόμενη γενιά «ήλεκτρο-
λόγων» μ' ενα κοινό Παράδειγμα γιά τήν ερευνά της. 

Μέ τήν έξαίρεση τομέων, όπως τά μαθηματικά καί ή άστρο-
νομία, όπου τά πρώτα στέρεα Παραδείγματα άνάγονται στήν 
προϊστορία, καί άκόμη έκείνων, όπως ή βιοχημεία, πού προκύ-
πτουν άπό διαιρέσεις καί συνδυασμούς ώριμων ήδη ειδικοτήτων, 
οί διαδικασίες πού σκιαγραφήσαμε παραπάνω, είναι ιστορικά 
τυπικές. Συνεχίζοντας νά χρησιμοποιώ τήν άπαράδεκτη ύπερα-
πλούστευση, σύμφωνα μέ τήν όποία ενα έκτεταμένο ιστορικό 
έπεισόδιο άντικαθίσταται μέ ενα μοναδικό καί κάποτε αύθάίρετα 
επιλεγμένο όνομα (π.χ. Newton ή Franklin), ισχυρίζομαι ότι 

Function of Dogma in Scientific Research», στό A.C. Crombie (ed) «Symposium on 
the History of Science, University of Oxford, July 9-15, 1961», πού πρόκειται νά 
δημοσιευτεί άπό τόν Heinemann Educational Books, Ltd. 
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παρόμοιες θεμελιώδεις ασυμφωνίες χαρακτήριζαν, λ.χ. τή μελέτη 
της κίνησης πρίν από τόν 'Αριστοτέλη, της στατικής πρίν άπό 
τόν 'Αρχιμήδη, της θερμότητας πρίν άπό τόν Black, της χημείας 
πρίν άπό τόν Boyle καί τόν Boerhaave καί της ιστορικής γεω-
λογίας πρίν άπό τό Hutton. Σέ τμήματα τής βιολογίας —• τή 
μελέτη τής κληρονομικότητας λ.χ. — τά πρώτα καθολικά αποδε-
κτά Παραδείγματα είναι άκόμη πιό πρόσφατα* καί παραμένει 
άνοικτό τό ζήτημα, ποιοί τομείς τών κοινωνικών έπιστημών 
έχουν γιά τήν ώρα άποκτήσει εστω καί ^να τέτοιο Παράδειγμα. 
Ή ιστορία δείχνει ότι ό δρόμος πρός τή σταθερή έρευνητική 
ομοφωνία είναι υπερβολικά δύσβατος. / 

Ή ιστορία, δμως, υποδεικνύει καί ορισμένες αιτίες γιά τίς 
δυσκολίες αύτοΰ του δρόμου. "Οταν λείπει ενα Παράδειγμα ή 
κάποιο ύποψήφιο Παράδειγμα, τότε όλα τά γεγονότα πού θά μπο-
ρούσαν νά παίξουν κάποιο ρόλο στήν άνάπτυξη μιας δεδομένης 
έπιστήμης είναι φυσικό νά φαίνονται έξίσου κατάλληλα. "Ετσι 
λοιπόν, στίς άρχές ή επιλογή γεγονότων είναι πολύ περισσότερο 
συμπτωματική άπ' δ,τι συμβαίνει στή μεταγενέστερη άνάπτυξη 
τής έπιστήμης. Μάλιστα, όταν δέν ύπάρχει κάποιος λόγος γιά τήν 
άναζήτηση ειδικής μορφής πληροφοριών, περισσότερο έξειδι-
κευμένων, τότε ή πρώιμη έπιλογή γεγονότων συνήθως περιορί-
ζεται στά πολυάριθμα δεδομένα πού εχουμε ήδη στά χέρια μας. 
Ή προκύπτουσα συλλογή περιέχει, άπ' τή μιά, γεγονότα προσι-
τά στήν τυχαία παρατήρηση καί τά πειράματα καί, άπ' τήν άλλη, 
μερικά πιό συντεχνιακά δεδομένα πού διασώζονται άπό καθιε-
ρωμένες πρακτικές τέχνες, όπως ή Ιατρική, ή κατασκευή ήμερο-
λογίων καί ή μεταλλουργία. 'Ακριβώς έπειδή οί πρακτικές τέχνες 
είναι μιά άμεσα προσιτή πηγή γεγονότων, πού δέ θά μπορούσαν 
νά άνακαλυφτοϋν τυχαία, επεται δτι ή τεχνολογία εχει συχνά 
παίξει ενα ζωτικό ρόλο στήν άνάδυση τών νέων έπιστημών. 

Αύτός ό τύπος συλλογής γεγονότων ύπήρξε ούσιώδης στό 
ξεκίνημα πολλών σημαντικών έπιστημών άν ωστόσο, κάποιος 
μελετήσει, λ.χ. τά εγκυκλοπαιδικά γραπτά του Pliny ή τίς φυσικές 
ιστορίες του 17ου αι. πού γράφηκαν ύπό τήν έπίδραση του Bacon, 
θά άνακαλύψει δτι τό άποτέλεσμά τους είναι χαώδες. Καταλή-
γουμε νά διστάζουμε νά ονομάσουμε τά εργα αύτά έπιστημονικά. 
01 κατά Bacon «ιστορίες» τής θερμότητας, του χρώματος, του ά-
έρα, τών μεταλλευμάτων κ.ο.κ. είναι γεμάτες άπό πληροφορίες, 
μερικές άπ' τίς όποιες είναι ιδιαίτερα έξειδικευμένες. "Ομως 
άντιπαραθέτουν γεγονότα πού στή συνέχεια θά άποδειχτοϋν 
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γόνιμα (π.χ. θέρμανση άπό άνάμιξη) μέ άλλα (δπως ή θερμότητα 
των σωρών κοπριάς) πού είναι τόσο πολύπλοκα καί είναι αδύνατο 
νά ένσωματωθοϋν σέ μιά οποιαδήποτε θεωρία^. 'Επιπλέον, άπ' τη 
στιγμή πού κάθε περιγραφή παραμένει έλλειπής, ή τυπική φυσική 
ιστορία συχνά παραλείπει άπ' τό σύνολο των έντελώς ασύνδετων 
άναφορών της, άκριβώς έκεΐνες τίς λεπτομέρειες πού στή 
συνέχεια θά φάνουν ιδιαίτερα διαφωτιστικές στούς έπιστήμονές. 
"Ετσι, σχεδόν καμιά άπό τίς πρώιμες «Ιστορίες» του ήλεκτρισμοϋ 
δέν άναφέρει δτι ^να άχυρο, πού ελκεται άπό μιά γυάλινη ράβδο 
ύστερα άπό τριβή, στό τέλος άναπηδά άπό τή ράβδο. Αυτό τό 
φαινόμενο είχε φάνει μηχανικό καί όχι ήλεκτρικό^. "Η πάλι, 
έπειδή ή περιστασιακή συλλογή γεγονότων σπάνια εχει τό χρόνο 
ή' τά μέσα ώστε νά είναι κριτική, οί φυσικές ιστορίες άντιπαραθέ-
τουν περιγραφές σάν τήν προηγούμενη μέ άλλες, δπως ή θέρ-
μανση/«δι' άντιπεριστάσεως» (ή μέ ψύξη), πού δέν είμαστε σή-
μ ε ^ σέ θέση νά επιβεβαιώσουμεΜόνο σέ σπάνιες περιπτώ-
σΑς — άρχαία στατική, δυναμική ή γεωμετρική οπτική — τά 
γεγονότα, πού έχουν μαζευτεί μέ τόσο έλάχιστη θεωρητική καθο-
Ιδήγηση, τυχαίνει νά μιλούν άρκετά καθαρά ώστε νά έπιτρέπουν 

/τήν άνάδυση ένός πρώτου Παραδείγματος. 
Μ' αύτόν τόν τρόπο δημιουργούνται οί σχολές πού χαρα-

κτηρίζουν τά πρώτα στάδια άνάπτυξης μιας έπιστήμης. Καμιά 
φυσική ιστορία δέν μπορεί νά έρμηνευτεΐ χωρίς τή βοήθεια του-
λάχιστο ένός ύπονοούμενου συνόλου συνυφασμένων θεωρητι-
κών καί μεθοδολογικών πεποιθήσεων, πού έπιτρέπει τήνέπιλογή, 
τήν άξιολόγηση καί τήν κριτική. "Αν ή έπιλογή τών γεγονότων 
γίνεται άκόμη χωρίς τήν εμμεση παρουσία αύτοϋ του συνόλου τών 
πεποιθήσεων — όπότε καταλήγουμε νά εχουμε στά χέρια μας κάτι 
περισσότερο άπό «σκέτα γεγονότα» — τότε ή έπιλογή στηρίζεται 
σέ κάποιο έξωτερικό παράγοντα: σέ μιά τρέχουσα μεταφυσική, σέ 

4. Παράβαλε τό σχέδιο γιά μιά φυσική ίστορία της θερμότητας του Bacon, 
Novum Orgamm, vol. VII του The Works of Francis Bacon, ed. J. Spedding, R.L. Ellis 
καί D.D. Heath (New York, 1869), σ. 179-203. 

5. Roller καί Roller δ.π., σ. 14, 22, 28, 43. Μόνο μετά τή δουλειά πού περιγρά-
φεται στήν τελευταία άπό αύτές τίς παραπομπές τά φαινόμενα άπωσης άναγνω-
ρίστηκε δτι ήταν άναμφίβολα ήλεκτρικής φύσης. 

6. Ό Bacon δ.π., σ. 235, 337 λέει: «Νερό έλαφρά χλιαρό παγώνει πιό εύκολα 
άπό δτι τό άρκετά κρύο». Γιά μιά μερική περιγραφή της πρώιμης ιστορίας αύτής 
της παράξενης παρατήρησης δές Marshall Clagett, Giovanni Marliani and Late 
Medieval Physics, (New York, 1941), κεφ. iv. 
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κάποια όίλλη έπιστήμη ή σέ προσωπικές καί ιστορικές συμπτώ-
σεις. Δεν είναι λοιπόν περίεργο, δτι, στά πρώιμα στάδια ανάπτυ-
ξης μιας έπιστήμης, δύο άνθρωποι πού διαπραγματεύονται τόΐδιο 
φάσμα φαινομένων, — σπάνια δμως τά 'ίδια συγκεκριμένα φαινό-
μενα — καταλήγουν νά τά περιγράφουν καί νά τά έρμηνεύουν 
διαφορετικά. Αύτό δμως πού είναι δντως έκπληκτικό, καί ισως 
άκόμη, σ ' αύτόν τό βαθμό, παρατηρείται άποκλειστικά σ* αυτά τά 
πεδία πού ονομάζουμε έπιστήμη, είναι τό γεγονός δτι αυτές οί 
άρχικές διαφορές πρόκειται στή συνέχεια νά άπαλειφθουν. 

Πράγματι, εξαφανίζονται σχεδόν όλοκληρωτικά, καί τότε 
φαίνεται δτι εξαφανίστηκαν μιά γιά πάντα. Τό γεγονός αύτό 
συνήθως προκαλείται από τό θρίαμβο μιας από τίς προ-Παρα-
δειγματικές σχολές, ή οποία, έξαιτίας των δικών της χαρακτηρι-
στικών πεποιθήσεων καί προκαταλήψεων, τονίζει μόνο κάποια 
ειδική πλευρά της τόσο τεράστιας καί χαώδους ποσότητας 
πληροφορίας. Μιά διαφωτιστική σχετική περίπτωση άποτελοϋν 
εκείνοι οί έρευνητές πού θεώρησαν δτι ό ήλεκτρισμός είναι ^να 
ρευστό καί, έπομένως, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στήν αγωγιμό-
τητα. Ξεκινώντας άπ' αύτήν τήν Ιδέα, πού μέ πολλή δυσκολία 
άνταπεξερχόταν στή γνωστή ποικιλία των φαινομένων ^λξης καί 
άπωσης, όρισμένοι άπ' αύτούς σκέφτηκαν νά κλείσουν σέ φιάλη 
τό ήλεκτρικό ρευστό. Τό άμεσο άποτέλεσμα των προσπαθειών 
τους ήταν ή φιάλη Leyden, μιά συσκευή πού θά μπορούσε νά μήν 
είχε άνακαλυφτει ποτέ, άπό κάποιον πού ερευνούσε τή φύση μέ 
τρόπο περιστασιακό ή έντελώς τυχαίο, αλλά πού τελικά εφτασε νά 
επινοηθεί άπό δύο τουλάχιστο έρευνητές, τό 1740, οί όποιοι 
δούλευαν χωρίς καμία σύνδεση μεταξύ τους^ Ό Franklin, άπ' 
τήν έναρξη σχεδόν των ήλεκτρικών του έρευνών, ένδιαφέρθηκε 
ιδιαίτερα νά έξηγήσει αύτήν τήν παράξενη ειδικευμένη συσκευή, 
πού άποδείχτηκε τελικά ιδιαίτερα άποκαλυπτική. Τό δτι πέτυχε 
νά δώσει μιά τέτοια εξήγηση, θεωρήθηκε τό πιό άποφασιστικό 
άπό τά επιχειρήματα πού μετέτρεψαν τή θεωρία του σέ Παρά-
δειγμα, άν καί δέν ήταν άκόμα σέ θέση νά έξηγήσει σχεδόν καμιά 
άπό τίς γνωστές περιπτώσεις ήλεκτρικηςάπωσης^. Μιά θεωρία, γιά 
νά γίνει άποδεκτή ως Παράδειγμα, πρέπει νά φαίνεται καλύτερη 
άπ' τίς άντίπαλές της, δμως δέν είναι άναγκαΐο, καί στήν πραγ-

7. Roller καί Roller, δ.π., σ. 51-54. 
8. Ή ένοχλητική περίπτωση ήταν ή άμοιβαία άπωση των άρνητικά φορ-

τισμένων σωμάτων. Δες Cohen, δ.π., σ. 491-94, 531-43. 
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ματικότητα δέ συμβαίνει ποτέ νά έξηγει όλα τά γεγονότα πού είναι 
δυνατό νά αντιμετωπίσει. 

"Ο,τι είχε κάνει ή θεωρία του ρευστοϋ γιά τή μικρή όμάδα πού 
την ύπεράσπιζε, άργότερα τό εκανε τό Παράδειγμα του Franklin 
γιά όλόκληρη την κοινότητα των ειδικών του ήλεκτρισμοϋ. 
'Υπέδειξε δηλ. ποιά πειράματα θά ήταν αποδοτικά καί ποιά δέ θά 
ήταν — γιατί συνδέονταν μέ δευτερεύουσες ή μέ ύπερβολικά 
σύνθετες εκδηλώσεις του ήλεκτρισμοϋ. Μόνο πού τό Παράδειγμα 
εκανε τή δουλειά αυτή πολύ πιό αποτελεσματικά γιά δυό λόγους: 
γιατί τό τέλος της διαμάχης των σχολών σήμανε ταυτόχρονα τό 
τέλος της συνεχούς έπιστροφής στά θεμέλια, καί γιατί ή βεβαιό-
τητα ότι βρίσκονται στό σωστό δρόμο ένθάρρυνε τούς έπιστή-
μονες νά άναλάβουν πιό άκριβεις, πιό έξειδικευμένες καί πιό 
πολυδάπανες μορφές ερευνάς^. Χωρίς πλέον άνησυχίες γιά τήν 
πολλαπλότητα τών ήλεκτρικών φαινομένων, ή ένοποιημένη 
όμάδα τών είδικών μπόρεσε νά εμβαθύνει πολύ περισσότερο στή 
μελέτη τών έτιιλεγμένων φαινομένων, σχεδιάζοντας ειδικές πει-
ραματικές συσκευές καί χρησιμοποιώντας τες πολύ περισσότερο 
επίμονα καί συστηματικά άπ' δ,τι μέχρι τότε. Ή επιλογή γεγο-
νότων καί ή διάρθρωση θεωριών άρχισαν νά γίνονται μέ αυστηρή 
καθοδήγηση. Ή άποτελεσματικότητα καί ή άποδοτικότητα της 
ερευνάς του ήλεκτρισμοϋ αύξήθηκαν άνάλογα, έπιβεβαιώνοντας, 
σέ κοινωνιολογικό έπίπεδο, τήν οξυδερκή μεθοδολογική επιταγή 
του Francis Bacon: « Ή άλήθεια ξεπηδά πιό εύκολα άπ' τό λάθος, 
παρά άπ' τή σύγχυση 

Θά έξετάσουμε τή φύση αυτής της αύστηρά προσανατολι-
σμένης (ή θεμελιωμένης σέ Παράδειγμα) ερευνάς στό έπόμενο 
κεφάλαιο* θά πρέπει όμως πρώτα νά πούμε λίγα λόγια γιά τό πώς ή 
έμφάνιση ένός Παραδείγματος θίγει τή δομή της ομάδας πού 

9. Πρέπει νά σημειωθεί πώς ή άποδοχή της θεωρίας του Franklin δέν έδωσε 
τέλος σ ' όλες τις διαμάχες. Τό 1759 ό Robert Symmer πρότεινε μιά παραλλαγή 
αύτής της θεωρίας μέ δύο ρευστά, καί γιά πολλά χρόνια μετά οί έρευνητές είχαν 
διασπαστεί γιά τό έάν ό ήλεκτρισμός είναι ^να ρευστό ή δύο. 'Αλλά οί διαμάχες 
πάνω σ' αύτό τό θέμα έπιβεβαιώνουν άπλώς δσα είπαμε προηγουμένως σχετικά μέ 
τόν τρόπο, μέ τόν όποιο μιά καθολικά άποδεκτή έπίτευξη ένώνει τόν έπαγγελμα-
τικό κλάδο. Οί έρευνητές, άν καί συνέχισαν νά διαχωρίζονται σ ' αύτό τό σημείο, 
γρήγορα κατέληξαν πώς κανένας πειραματικός ελεγχος δέν μπορούσε νά διακρί-
νει τίς δύο παραλλαγές της θεωρίας καί πώς άρα ήταν ισοδύναμες. Μετά άπό αύτό, 
καί οί δυό σχολές ήταν σέ θέση νά έκμεταλλευτοϋν όλα τά πλεονεκτήματα πού 
τούς παρείχε ή θεωρία τοϋ Franklin, (δ.π., σ. 543-46, 584-54). 

10. Bacon, δ.π., σ. 210. 
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δουλεύει στόν τομέα. 'Όταν, στην άνάπτυξη μιας φυσικής 
έπιστήμης, ενα άτομο ή μιά ομάδα δημιουργεί γιά πρώτη φορά μιά 
σύνθεση ικανή νά κατακτήσει τούς περισσότερους άπ' τούς 
ερευνητές της έπόμενης γενιάς, τότε οι παλιότερες σχολές 
βαθμιαία έξαφανίζονται. "Ως ^να βαθμό, ή έξαφάνιση οφείλεται 
στή μεταστροφή των μελών της στό νέο Παράδειγμα. 'Υπάρχουν 
όμως πάντοτε μερικοί πού παρεμένουν πιστοί σέ κάποια άπ' τίς 
παλιότερες άπόψεις* αυτοί απλούστατα διαγράφονται άπό τό 
επάγγελμα, καί ή δουλειά τους στή συνέχεια περνά άπαρατήρητη. 
Τό νέο Παράδειγμα επιβάλλει ενα νέο καί αύστηρότερο ορισμό 
του έπιστημονικοϋ πεδίου. 'Όσοι δέ θέλουν ή δέν καταφέρνουν νά 
προσαρμόσουν τή δουλειά τους στό νέο αυτό ορισμό, θά πρέπει νά 
συνεχίσουν νά δουλεύουν σέ άπομόνωση ή νά προσκολληθούν σέ 
κάποια άλλη όμάδα^Κ Ή Ιστορία δείχνει, ότι συχνά παρέμειναν 
απλώς στά φιλοσοφικά τμήματα τών πανεπιστημίων άπ' όπου 
ξεπήδησαν τόσες πολλές ειδικές έπιστήμες. 'Όπως φαίνεται άπ' 
αύτές τίς ενδείξεις, πολλές φορές, καί μόνο ή άποδοχή ένός 
Παραδείγματος μετασχηματίζει μιά όμάδα, πού στό παρελθόν 
ένδιαφερόταν κυρίως γιά τή μελέτη της φύσης, σέ ενα επάγγελμα 
ή', τουλάχιστο, σέ εναν έπίστημονικό κλάδο. Στίς έπιστήμες 
(εκτός άπό τομείς όπως ή Ιατρική, ή τεχνολογία καί τά νομικά, 
όπου ή θεμελιώδης raison d* etre είναι μιά έξωτερική κοινωνική 
άνάγκη), ή έκδοση έπιστημονικών περιοδικών, ή 'ίδρυση έται-
ριών τών ειδικών καί ή έπιδίωξη μιας ειδικής θέσης στό σύνολο 
της διδασκαλίας, είναι γεγονότα πού συνήθως συνδυάστηκαν μέ 

11. Ή ιστορία του ήλεκτρισμοΟ προσφέρει ένα έξαιρετικό παράδειγμα πού θά 
μπορούσε νά έξαχθεϊ καί άπό τίς πορείες του Priestley, του Kelvin κΛ. Ό Franklin 
γράφει ότι ό Nollet, πού στά μέσα του αιώνα, θεωρούνταν ό πιό σημαντικός έρευ-
νητής τοϋ ήλεκτρισμοΟ στήν ήπειρωτική Εύρώπη, «έζησε γιά νά δει τόν έαυτό του 
τελευταίο στήν αίρεση του, εκτός άπό τόν Β. τόν πιό κοντινό του μαθητή». [Max 
Farrand (ed), Benjamin Franklin's Memoirs (Berkeley, Calif, 1949), σ. 384-86]. Πιό 
ένδιαφέρουσα, δμως, είναι ή άντοχή όλό κλήρων σχολών στή ν αύξανόμενη άπο-
μόνωση άπό τήν έπαγγελματική έπιστήμη. "Ας δούμε π.χ. τήν περίπτωση της 
άστρολογίας πού ήταν κάποτε άκέραιο μέρος της άστρονομίας. "Η τή συνέχιση 
στά τέλη του Ι8ου αί. καί στίς άρχές του Ι9ου αί. μιας σεβαστής στό παρελθόν 
παράδοσης, της «ρομαντικής» χημείας. Είναι ή παράδοση πού συζητιέται άπό τόν 
Charles C. Gillispie στό «The Encyclopidie and the Jacobin Philosophy of Science: 
A Study in Ideas and Consequences», Critical Problems in the History of Science (ed) 
Marshall Clagett (Madison, Wis., 1959), σ. 255-89 καί «The Formation of Lamarck's 
Evolutionary Theory», Archives internationales dhistoire des sciences, XXXVII 
(1956), σ. 323-38. 
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την άποδοχή ένός πρώτου Παραδείγματος. Τουλάχιστο αυτό 
συμβαίνει, έδώ καί 150 χρόνια, άπ' τή στιγμή πού διαμορφώθηκε 
γιά πρώτη φορά ή θεσμική όργάνωση των έπιστημονικών ειδι-
κεύσεων, ως πολύ πρόσφατα, δταν αρχισαν οί κάθε είδους 
εφαρμογές της έξειδίκευσης νά αποκτούν τό δικό τους γόητρο. 

Ό αύστηρότερος καθορισμός της επιστημονικής όμάδας 
εχει κι άλλες συνέπειες. Ά π ' τή στιγμή πού ά έπιστήμονας 
θεωρεί ενα Παράδειγμα δεδομένο, δέ χρειάζεται πιά στήν έρευ-
νητική του έργασία νά οικοδομήσει ξανά άπ' τήν αρχή τό πεδίο 
του, άρχίζοντας άπ' τίς πρώτες άρχές καί αιτιολογώντας τή 
χρήση κάθε έννοιας πού εισάγει. Τό εργο αύτό μπορεί νά άφεθεΐ 
στό συγγραφέα εγχειριδίων. "Ομως, ή ύπαρξη του έγχειρίδιου 
έπιτρέπει στό δημιουργικό έπιστήμονα νά ξεκινήσει τήν ερευνά 
του άπ' τό σημείο όπου αύτό σταματά καί, έπομένως, νά συγκεν-
τρωθεί άποκλειστικά στίς πιό έκλεπτυσμένες καί ειδικές πλευρές 
των φυσικών φαινομένων πού ένδιαφέρουν τήν ομάδα του. Ταυ-
τόχρονα άρχίζει νά άλλάζει ή μορφή τών έπιστημονικών του 
δημοσιεύσεων ή έξέλιξη αυτής της αλλαγής εχει έλάχιστα με-
λετηθεί, δμς ή σύγχρονη κατάληξή της είναι σ ' όλους έμφανής 
καί σέ πολλούς δυσάρεστη. Δέ θά ένσωματωθοϋν πιά οί ερευνές 
του σέ βιβλία όπως τά Πειράματα... στόν ηλεκτρισμότο^ Franklin ή 
ή Έξέλιξη τών ειδών του Darwin, πού άπευθύνονταν σέ οποιονδή-
ποτε ένδιαφερόταν γιά τή θεματολογία του πεδίου. 'Αντίθετα, θά 
πάρουν συνήθως τή μορφή μικρών άρθρων, πού άπευθύνονται 
μόνο στούς συναδέλφους του κλάδου, σέ έκείνους πού όντως 
κατέχουν τή γνώση του κοινού Παραδείγματος καί πού άπο-
δεικνύονται οί μόνοι ικανοί νά τά διαβάσουν. 

Σήμερα στίς επιστήμες, παρουσιάζονται μέ τή μορφή βι-
βλίων μόνο τά έγχειρίδια ή κάποιες μεταγενέστερες σκέψεις 
πάνω σέ κάποια πλευρά της έπιστημονικής ζωής. "Αν κάποιος 
έπιστήμονας γράψει ενα βιβλίο είναι πιό πιθανό νά πέσει ή 
επαγγελματική του υπόληψη παρά νά άνεβεΐ. Μόνο στά πρώιμα, 
προ-Παραδειγματικά στάδια της άνάπτυξης τών διαφόρων έπι-
στημών, τό βιβλίο είχε τήν 'ίδια σχέση μέ τίς έπιτεύξεις του 
κλάδου, πού διατηρεί άκόμη σέ άλλα πεδία δημιουργίας. Καί 
μόνο έκεί, όπου άκόμη διατηρείται τό βιβλίο ως μέσο μεταφοράς 
της έρευνητικής άνακοίνωσης (ανεξάρτητα άπ' τήν {5παρξη ή όχι 
άρθρων), είναι καί τά όρια της έξειδίκευσης τόσο άσαφή, ώστε νά 
μπορεί ό μέσος άναγνώστης νά ελπίζει ότι θά παρακολουθεί τήν 
πρόοδο διαβάζοντας τίς αύθεντικές άναφορές τών είδικών. Στήν 
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περίπτωση των μαθηματικών καί της αστρονομίας, ήδη άπό την 
αρχαιότητα είχαν πάψει οί ερευνητικές άναφορές νά είναι κατα-
νοητές σ ' ενα γενικά μορφωμένο κοινό. Στη δυναμική, μέ τό 
τέλος του Μεσαίωνα, ή ερευνά είχε γίνει άποκλειστικά κτήμα των 
μυημένων στή διάρκεια όμως του 17ου αι., γιά ενα μικρό 
διάστημα, ξαναέγινε γενικά κατανοητή, όταν ενα νέο Παράδειγμα 
άντικατέστησε αύτό πού είχε καθοδηγήσει τή μεσαιωνική ερευνά. 
Ή ήλεκτρική ερευνά άρχισε νά χρειάζεται μετάφραση γιά νά 
γίνει προσιτή στόν κοινό αναγνώστη, πρίν άπό τό τέλος του 18ου 
αι., καί οί περισσότεροι άλλοι κλάδοι της φυσικής έγιναν 
άπρόσιτοι κατά τό 19ο αί. Στή διάρκεια αυτών τών δύο αιώνων 
μπορούμε νά διακρίνουμε παρόμοιες αλλαγές στά διάφορα 
τμήματα τών βιολογικών επιστημών. "Ισως σήμερα νά βρισκό-
μαστε σέ μιά τέτοια φάση σέ ορισμένες κοινωνικές έπιστήμες. 
Καί ένώ εχει γίνει πιά κοινοτυπία, δικαιολογημένα βέβαια, νά 
διαμαρτυρόμαστε γιά τό συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα πού 
χωρίζει τόν έπαγγελματία έπιστήμονα άπ' τούς συναδέλφους του 
τών άλλων τομέων, καμιά ωστόσο προσοχή δέν εχει δοθεί στήν 
ουσιαστική σχέση πού ύπάρχει ανάμεσα σ ' αύτό τό χάσμα καί 
τούς έσωτερικούς μηχανισμούς της έπιστημονικής εξέλιξης. 

Ά π ό τήν πιό βαθιά αρχαιότητα, ενας μετά τόν άλλο οί τομείς 
μελετών διαβαίνουν μιά διαχωριστική γραμμή· ή γραμμή αύτή 
χωρίζει αύτό πού ό ιστορικός θά μπορούσε νά ονομάσει 
προϊστορία του τομέα ως έπιστήμη άπό τήν καθαυτό ιστορία του. 
Αύτές βέβαια οί μεταβάσεις στήν ώριμότητα, πολύ σπάνια 
ύπηρξαν τόσο ξαφνικές ή τόσο μονόγραμμες δσο άφησε νά 
εννοηθεί ή άναγκαστικά σχηματική διαπραγμάτευσή μου. "Αλλα 
ούτε πάλι, ήταν ιστορικά βαθμιαίες, δηλαδή χρειάστηκαν τόσο 
καιρό όσο καί ή όλη άνάπτυξη του σχετικού πεδίου. "Οσοι 
έγραψαν γιά τόν ήλεκτρισμό μέσα στά πρώτα 40 χρόνια του 18ου 
αί., κατείχαν πολύ περισσότερες πληροφορίες άπ' δ,τι οί προ-
κάτοχοί τους του 16ου αι. Στά 50 πάλι χρόνια μετά τό 1740, πολύ 
λίγα νέα ήλεκτρικά φαινόμενα προστέθηκαν στά ήδη γνωστά. 
'Ωστόσο, στήν ούσία, τά γραπτά του Cavendish, του Coulomb, 
καί του Volta στό τελευταίο τρίτο του 18ου αι., φαίνονται πολύ 
πιό άπομακρυσμένα σέ σχέση μέ τά άντίστοιχα του Gray, του Du 
Fay άκόμη καί του Franklin, άπ' δ,τι τά γραπτά αύτων τών έρευ-
νητών της άρχής του 18ου αι. σέ σχέση μέ τά άντίστοιχα του 16ου 
αί.'2. Σέ κάποιο χρονικό σημείο, άνάμεσα στά 1740 καί 178_0, οί 

12. Οί μετά τό Franklin έξελίξεις περιλάμβαναν μιά τεράστια αύξηση της 
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ειδικοί του ήλεκτρισμοϋ έφτασαν γιά πρώτη φορά στό σημείο, νά 
θεωρήσουν δεδομένα τά θεμέλια του πεδίου τους. 'Αμέσως μετά, 
προχώρησαν σέ πιό συγκεκριμένα καί πιό έξειδικευμένα προβλή-
ματα καί, τότε προοδευτικά, άρχισαν νά άνακοινώνουν τά 
άποτελέσματά τους, όχι μέ μορφή βιβλίων γιά τό γενικά μορφω-
μένο κοινό, άλλά κυρίως μέ μορφή άρθρων πού άπευθύνονταν 
στούς άλλους ειδικούς. Σάν όμάδα είχαν καταφέρει δ,τι στό 
παρελθόν κατάφεραν οί αστρονόμοι στήν άρχαιότητα, οί με-
λετητές της κίνησης στό Μεσαίωνα, της φυσικής όπτικής στό 
τέλος του Που αι. καί της ιστορικής γεωλογίας στίς αρχές του 
19ου αι.: δηλαδή δημιούργησαν ^να Παράδειγμα πού άποδείχτηκε 
Ικανό νά καθοδηγήσει τήν ερευνά δλης της ομάδας. Είναι πολύ 
δύσκολο νά βρούμε ενα άλλο κριτήριο πού νά άναγορεύει, μέ 
τόση καθαρότητα, ^να πεδίο μελέτης σέ μία έπιστήμη — άν δέν 
παρασυρθούμε βέβαια καί θεωρήσουμε ώς κριτήριο τό πλεονέ-
κτημα της έκ των ύστέρων γνώσης. 

εύαισθησίας των άνιχνευτών φορτίου, τίς πρώτες άξιόπιστες καί πλατιά διαδο-
μένες τεχνικές μέτρησης φορτίου, την έξέλιξη της έννοιας της χωρητικότητας καί 
τή συσχέτισή της μέ μιά νεοεπεξεργασμένη ιδέα της ήλεκτρικής τάσης καί τήν 
ποσοτικοποίηση της ήλεκτροστατικης δύναμης. Γιά όλα αύτά δές Roller καί 
Roller, δ.π., σ. 66-81, W.G. Walker «The Detection and Estimation of Electric 
Charges in the Eighteenth Century», Anna/s of Science, I (1936), σ. 66-100 καί 
Edmund Hoppe, Geschichte der Elektrizitat (Leipzig, 1884), μέρος I, κεφ. iii-iv. 
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IIL Ή φύση της φυσιολογικής επιστήμης 

Ποια λοιπόν είναι ή φύση αυτής της περισσότερο έπαγγελ-
ματικής καί συντεχνιακής ερευνάς, πού έπιτρέπει ή άποδοχή ένός 
μοναδικού Παραδείγματος; "Αν τό Παράδειγμα Αντιπροσωπεύει 
έργασία οριστικά πιά όλοκληρωμένη, τότε ποιά άλλα προβλή-
ματα παραμένουν άλυτα γιά τήν ένοποιημένη όμάδα; Τά ζητήματα 
αύτά θά φάνουν άκόμη πιό έπείγοντα, άν έπισημάνουμε τόν 
κίνδυνο πού διατρέχουμε νά παραπλανηθούμε από τούς δρους πού 
εχουμε χρησιμοποιήσει ώς τώρα. Στήν καθιερωμένη της χρήση, ή 
λέξη «παράδειγμα» σημαίνει ενα άποδεκτό πρότυπο ή υπόδειγμα 
καί αύτή ή πλευρά του νοήματός της μου επέτρεψε, ελλείψει 
καλύτερης, νά τήν οίκειοποιηθώ έδώ. 'Όμως θά φάνει δτι ή έννοια 
του «προτύπου» καί του «υποδείγματος» πού έπέτρεψε τήν οικειο-
ποίηση, δέν είναι άκριβώς ή συνηθισμένη έννοια μέ τήν όποία ο-
ρίζουμε τόν όρο «παράδειγμα». Στή γραμματική, λ.χ. «amo, amas, 
amat» είναι ενα παράδειγμα, γιατί αποκαλύπτει τό υπόδειγμα πού 
πρέπει νά χρησιμοποιηθεί στήν κλίση ένός μεγάλου αριθμού άλ-
λων ρημάτων των λατινικών, λ.χ. στήν παραγωγή του «laudo, 
laudas, laudat». Σ ' αύτή τήν κλασική εφαρμογή, τό παράδειγμα 
λειτουργεί έπιτρέποντας τήν άναπαραγωγή περιπτώσεων, καθεμιά 
άπό τίς όποιες θά μπορούσε θεωρητικά νά τό αναπληρώσει. 'Ω-
στόσο σέ μιά επιστήμη, ενα Παράδειγμα, είναι σπάνια άντικείμε-
νο άναπαραγωγής. 'Αντίθετα, όπως μιά δικαστική απόφαση πού 
γίνεται δεκτή στό εθιμικό δίκαιο, τό Παράδειγμα προσφέρεται γιά 
περαιτέρω διάρθρωση καί εξειδίκευση στό φως νέων καί πιό αύ-
στηρών συνθηκών. 

Αύτό θά φανεϊ καλύτερα, άν κατανοήσουμε τό πόσο πολύ 
περιορισμένο μπορεί νά είναι ενα Παράδειγμα, τόσο σέ έκταση 
δσο καί σέ ακρίβεια, τόν καιρό της πρώτης του έμφάνισης. "Ενα 
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Παράδειγμα καθιερώνεται έπειδή εχει περισσότερη έπιτυχία άπό 
τά άντίπαλα Παραδείγματα στη λύση έκείνων των λίγων προ-
βλημάτων, πού ή ομάδα των έρευνητών εχει φτάσει νά θεωρεί 
κρίσιμα. Τό νά εχεις περισσότερη έπιτυχία, δέ σημαίνει όμως 
οϋτε δτι εχεις πλήρη έπιτυχία άπέναντι σέ ενα μεμονωμένο 
πρόβλημα οΰτε δτι ^χεις άξιοσημείωτη έπιτυχία άπέναντι σέ 
πολυάριθμα προβλήματα. Ή έπιτυχία ένός Παραδείγματος — 
είτε πρόκειται γιά τήν άριστοτελική άνάλυση της κίνησης, γιά 
τούς υπολογισμούς των θέσεων των πλανητών του Πτολεμαίου, 
γιά τήν έφαρμογή του ζυγοϋ στή χημεία άπό τόν Lavoisier ή γιά τή 
μαθηματικοποίηση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του Maxwell 
— συνίσταται, άρχικά, μάλλον σέ μιά υπόσχεση έπιτυχίας, πού 
μπορεί νά άνακαλυφθεϊ σέ έπιλεγμένες καί άκόμη άτελείς 
συνθήκες. Ή φυσιολογική έπιστήμη αποτελεί τήν πραγματο-
ποίηση αύτής της υπόσχεσης, μιά πραγματοποίηση πού έπιτυγ-
χάνεται μέ τήν έπέκταση της γνώσης έκείνων των γεγονότων, πού 
τό Παράδειγμα παρουσιάζει ως ιδιαίτερα άποκαλυπτικά, μέ τήν 
αύξηση της συμφωνίας άνάμεσα σ ' αύτά τά γεγονότα καί τίς 
προβλέψεις του Παραδείγματος καί μέ περαιτέρω διάρθρωση του 
ίδιου του Παραδείγματος. 

'Ελάχιστοι άνθρωποι, πού δέν άσκουν στήν πράξη μιά ώριμη 
έπιστήμη, μπορούν νά άντιληφτοϋν πόσες τέτοιες έκκαθαρίσεις 
χρειάζεται νά γίνουν σ* ενα Παράδειγμα ή πόσο γοητευτική 
μπορεί νά άποδειχτει στήν πράξη μιά τέτοια δουλειά. Καί όμως, 
αύτά τά σημεία πρέπει νά γίνουν κατανοητά. Στίς έκκαθαριστικές 
έπιχειρήσεις άφιερώνουν τήν καριέρα τους οί περισσότεροι 
έπιστήμονες. Πρόκειται γι ' αύτή τή δραστηριότητα, πού έδώ 
όνομάζεται φυσιολογική έπιστήμη. "Αν έξεταστει άπό πιό κοντά, 
είτε μέσα στήν ιστορία είτε στά σύγχρονα έργαστήρια, αύτή ή 
διαδικασία μοιάζει μέ προσπάθεια νά εξαναγκαστεί ή φύση νά 
χωρέσει στό δεδομένο καί σχετικά άκαμπτο πλαίσιο, πού παρέχει 
τό Παράδειγμα. Ή φυσιολογική έπιστήμη δέν εχει στόχο νά 
άποκαλύψει νέα είδη φαινομένων μάλιστα, αύτά τά φαινόμενα 
πού δέν ταιριάζουν στό πλαίσιο, δέ γίνονται συχνά οΰτε κάν 
άντιληπτά. Οΰτε οί έπιστήμονες έπιζητοϋν κατά κανόνα νά έπι-
νοήσουν νέες θεωρίες, καί πολύ συχνά δέν άνέχονται τίς θεωρίες 
πού επινοούν κάποιοι άλλoι^ 'Αντίθετα, ή ερευνά της φυσιο-

I. Bernard Barber «Resistance by Scientists to Scientific Discovery», Science, 
CXXXIV (1961), σ. 596-602. 
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λογικής επιστήμης τείνει στή διάρθρωση έκείνων των φαινο-
μένων καί θεωριών πού τό Παράδειγμα ήδη προσφέρει. 

"Ισως βέβαια αύτά νά είναι μειονεκτήματα. Οί περιοχές πού 
έρευνα ή φυσιολογική έπιστήμη είναι φυσικά πολύ μικρές* ή δια-
δικασία πού προαναφέραμε καταλήγει σέ μιά δραστικά περιο-
ρισμένη όπτική. Αύτοί δμως οί περιορισμοί, πού γεννιούνται άπ' 
τήν έμπιστοσύνη σ ' ενα Παράδειγμα, καταλήγουν νά είναι ού-
σιαστικοί γιά τήν άνάπτυξη της έπιστήμης. Συγκεντρώνοντας τήν 
προσοχή σ ' 'ένα μικρό φάσμα σχετικά έξειδικευμένων προβλη-
μάτων, τό Παράδειγμα άναγκάζει τούς έπιστήμονές νά έρευνή-
σουν μιά πλευρά της φύσης, μέ τόσες λεπτομέρειες καί σέ τόσο 
βάθος, πού άλλιώς θά ήταν αδύνατο καί νά τό φανταστούμε. Ή 
φυσιολογική έπιστήμη, άπ' τήν άλλη μεριά, διαθέτει 'ένα μηχα-
νισμό άσφαλείας, πού τείνει νά χαλαρώσει τούς περιορισμούς της 
ερευνάς, κάθε φορά πού τό Παράδειγμα άπ' όπου προέρχονται, 
παύει νά λειτουργεί άποτελεσματικά. Τότε οί επιστήμονες 
άρχίζουν νά συμπεριφέρονται διαφορετικά, καί ή φύση των έρευ-
νητικών τους προβλημάτων άλλάζει. "Ως τότε, δμως, στό διά-
στημα πού τό Παράδειγμα ήταν επιτυχημένο, ό κλάδος εχει λύσει 
προβλήματα, πού τά μέλη του ουτε είχαν κάν διανοηθεί καί 
πού ουδέποτε θά είχαν έπιχειρήσει νά λύσουν χωρίς τή στράτευση 
στό Παράδειγμα, Καί πάντοτε, ενα τουλάχιστο μέρος των έπιτεύ-
ξεων αυτών άποδεικνύεται δτι άντέχει στό χρόνο. 

Γιά νά δείξω άκόμη πιό καθαρά τί έννοώ μέ τόν δρο φυσιο-
λογική ή στηριγμένη -σέ- Παράδειγμα ερευνά, θά προσπαθήσω 
τώρα νά ταξινομήσω καί νά διευκρινίσω έκεΐνα τά προβλήματα 
άπό τά όποια κυρίως άποτελειται ή φυσιολογική έπιστήμη. Προ-
τιμώ νά άφήσω γιά άργότερα τή θεωρητική δραστηριότητα καί νά 
άρχίσω άπό τή συλλογή γεγονότων τό σύνολο, δηλ. τών πειρα-
μάτων καί τών παρατηρήσεων, πού περιγράφονται στά ειδικά 
περιοδικά, μέ τά όποια οί έπιστήμονες πληροφορούν τούς συνα-
δέλφους τους γιά τά άποτελέσματα τών συνεχιζόμενων έρευνών 
τους. Σέ ποιές πλευρές της φύσης άναφέρονται κατά κανόνα οί 
έπιστήμονες; Τί καθορίζει τήν εκλογή τους; Καί καθώς οί 
περισσότερες επιστημονικές παρατηρήσεις χρειάζονται πολύ 
καιρό, πολλές συσκευές καί πολλά χρήματα, τί είναι αύτό πού 
παρακινεί τόν έπιστήμονα νά συνεχίσει αυτή τήν εκλογή ως τό 
τέλος; 

'Υπάρχουν, πιστεύω, μόνο τρία έπίκεντρα στήν έπιστημονική 
ερευνά τών γεγονότων καί μάλιστα δέν είναι συνήθως άπόλυτα 
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διακριτά. Πρώτα, υπάρχει έκείνη ή κατηγορία γεγονότων πού τό 
Παράδειγμα εχει δείξει δτι είναι ιδιαίτερα άποκαλυπτικά γιά τή 
φύσΐ] των πραγμάτων. Ή συστηματική χρησιμοποίηση τους στην 
έπίλυση προβλημάτων, ή αύξηση της άκρίβειας καί ή ποικιλία 
των δυνατών καταστάσεων τά κατέστησαν άκόμη πιό καθορι-
στικά. Κατά καιρούς, αυτοί οί σημαντικοί προσδιορισμοί γε-
γονότων ^χουν συμπεριλάβει: στην άστρονομία — θέσεις καί 
μεγέθη τών άστρων, περιόδους τών έκλείψεων τών «διπλών 
άστρων» καί τών πλανητών στη φυσική — είδικό βάρος καί 
συμπίεση τών ύλικών, μήκη κύματος καί φασματικές έντάσεις, 
ήλεκτρική άγωγιμότητα καί δυναμικό έπαφής· καί στή χημεία — 
σύνθεση καί συνδυασμό βαρών, σημεία βρασμού καί οξύτητα 
διαλυμάτων, δομικούς τύπους καί οπτική ένεργότητα. Στίς προ-
σπάθειες νά φτάσουμε σέ μιά γνώση πιό ακριβή καί πιό έκτετα-
μένη αυτών τών γεγονότων άφιερώνεται ενα μεγάλο ποσοστό τών 
εργασιών της πειραματικής καί παρατηρησιακής έπιστήμης. Γι ' 
αύτό τό σκοπό, έχουν έπανειλημμένα σχεδιαστεί σύνθετες έξει-
δικευμένες συσκευές, τών οποίων ή έπινόηση, ή κατασκευή καί ή 
χρησιμοποίηση έχουν απαιτήσει ιδιαίτερο ταλέντο, πολύ χρόνο 
καί σημαντική χρηματοδότηση. Οί έπιταχυντές σωματιδίων 
[synchrotrons] καί τά ραδιοτηλεσκόπια άποτελοϋν τίς πιό πρό-
σφατες ένδείξεις γιά τό που μπορούν νά φτάσουν οί έρευνητές, 
όταν είναι πεπεισμένοι άπό ^να Παράδειγμα δτι τά γεγονότα πού 
αναζητούν είναι σημαντικά. Ά π ό τόν Tycho Brahe μέχρι τόν Ε.Ο. 
Lawrence, ορισμένοι επιστήμονες άπέκτησαν σπουδαία φήμη, 
δχι άπό κάποια καινοτομία τών άνακαλύψεών τους, αλλά άπό τήν 
άκρίβεια, τήν άξιοπιστία καί τήν έκταση τών μεθόδων πού χρη-
σιμοποίησαν γιά τόν επαναπροσδιορισμό ένός ήδη γνωστού 
τύπου φαινομένων. 

Μιά δεύτερη, συνηθισμένη άλλά μικρότερη, κατηγορία 
προσδιορισμών άπευθύνεται σ ' αύτά τά γεγονότα πού, χωρίς νά 
έχουν συνήθως ιδιαίτερο αυτόνομο ενδιαφέρον, μπορούν νά 
συγκριθούν άμεσα μέ τίς προβλέψεις της Παραδειγματικής 
θεωρίας. 'Όπως θά δούμε στή συνέχεια — όταν θά στραφούμε άπ' 
τά πειραματικά στά θεωρητικά προβλήματα της φυσιολογικής 
έπιστήμης — ύπάρχουν πολύ λίγες περιοχές, δπου μιά έπιστη-
μονική θεωρία μπορεί νά συγκριθεί άμεσα μέ τή φύση, ιδίως δταν 
είναι διατυπωμένη σέ μιά καθαρά μαθηματική μορφή. "Ως τώρα 
μόνο τρεις τέτοιες περιοχές είναι προσιτές γιά τή γενική θεωρία 
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της σχετικότητας του Einstein^. 'Αλλά, άκόμα καί σ ' αυτές τίς 
περιοχές όπου ή άμεση έφαρμογή είναι δυνατή, απαιτείται συχνά 
προσφυγή σέ προσεγγιστικά δεδομένα (θεωρίας καί μετρήσεως), 
πού μειώνουν σημαντικά τήν άναμενόμενη συμφωνία. Ή διεύ-
ρυνση αύτη ς της συμφωνίας ή ό προσδιορισμός νέων περιοχών, 
όπου μπορεί νά έκδηλωθεί κάποια συμφωνία, άποτελοϋν μόνιμους 
στόχους γιά τήν έπιδεξιότητα καί τή φαντασία του έρευνητή. Τά 
ειδικά τηλεσκόπια πού κατασκευάστηκαν γιά νά έπαληθεύσουν 
τήν πρόβλεψη του Κοπέρνικου γιά τήν έτήσια παράλλαξη· ή μη-
χανή του Atwood, πού έπινοήθηκε Ιναν περίπου αιώνα μετά τά 
Principia, γιά νά δώσει τήν πρώτη σαφή άπόδειξη του δεύτερου 
νόμου του Newton* ή συσκευή του Foucault γιά νά δείξει δτι ή τα-
χύτητα του φωτός είναι μεγαλύτερη στόν άέρα άπ' δ,τι στό νερό* 
ή ό γιγαντιαίος μετρητής σπινθήρων πού σχεδιάστηκε γιά νά άπο-
δείξει τήν ύπαρξη του νετρίνου — αυτές οί περιπτώσεις ειδικών 
πειραματικών συσκευών καί πολλές άλλες παρόμοιες δείχνουν 
τήν τεράστια προσπάθεια καί έπινοητικότητα πού ^χει άπαιτηθεί, 
γιά νά φέρει τή φύση καί τή θεωρία σέ όλο καί περισσότερη συμ-
φωνία^. Αυτή ή τάση γιά νά αποδειχτεί ή συμφωνία άποτελεί §να 
δεύτερο τύπο της φυσιολογικής πειραματικής έργασίας, πού είναι 
μάλιστα άκόμη πιό καθαρά έξαρτημένος άπό ^να Παράδειγμα. *Η 
ύπαρξη του Παραδείγματος θέτει τό πρόβλημα πού πρέπει νά λυ-

2. Τό μόνο σημείο έλέγχου πού ύπάρχει άπό παλιά καί πού άκόμη 
άναγνωρίζεται γενικά είναι ή μετάπτωση του περιηλίου τοϋ Έρμη. Ή έρυθρή 
μετατόπιση τοϋ φωτός άπό τά μακρινά άστρα μπορεί νά συναχθεί μέ ύπολογισμούς 
πιό στοιχειώδεις άπό έκείνους της γενικής σχετικότητας, καί τό ιδιο είναι ίσως 
πιθανό γιά τήν κάμψη τοϋ φωτός γύρω άπό τόν ήλιο, Ενα θέμα πού προκαλεί τώρα 
άμφισβητήσεις. "Ετσι κι άλλιώς οί μετρήσεις τοϋ τελευταίου αύτοϋ φαινομένου 
παραμένουν άμφίβολές. "Ενα πρόσθετο σημείο έλέγχου έχει ισως βρεθεί πολύ 
πρόσφατα, ή βαρυτική μετατόπιση τής άκτινοβολίας Mossbauer. Πιθανά θά 
ύπάρξουν σύντομα κι άλλα σ ' αύτό τό πεδίο πού ήταν άδρανές γιά καιρό άλλά 
τώρα δραστηριοποιείται. Γιά μιά σύντομη άφήγηση τοϋ προβλήματος ως σήμερα, 
δές τό L.I. Schiff «Α Report on the NASA Conference on Experimental Tests of 
Theories of Relativity», Physics Today, XIV (1961), σ. 42-48. 

3. Γιά δύο άπό τά τηλεσκόπια παράλλαξης, δές Abraham Wolf, A History of 
Science, Technology, and Philosophy in the Eighteenth Century (London, 19522) σ. 
103-5. Γιά τή μηχανή του Atwood, δές N.R. Hanson, Patterns of Discovery 
(Cambridge, 1958), σ. 100-102, 207-8. Γιά τίς δύο τελευταίες ειδικές συσκευές, δές 
M.L. Foucault «Methode generate pour mesurer la vitesse de la lumiere dans Γ air 
et les milieux transparants. Vitesses relatives de la lumiere dans Γ air et dans Γ 
eau...», Comptes rendus ... de Γ Academie des sciences, XXX (1850), σ. 551-60' καί 
C.L. Cowan, Jr., et al., «Detection of the Free Neutrino: A Confirmation», Science, 
CXXIV (1956), σ. 103-4. 
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θεϊ· συχνά, ή Παραδειγματική θεωρία άποτελεΐ άμεση προϋπόθε-
ση του σχεδιασμού της συσκευής πού θά λύσει τό πρόβλημα. Χω-
ρίς τά Principia, λ.χ. οι μετρήσεις πού έγιναν μέ τή μηχανή του 
At wood δε θά είχαν κανένα άπολύτως νόημα. 

Μιά τρίτη κατηγορία πειραμάτων καί παρατηρήσεων ε-
ξαντλεί, πιστεύω, τίς δραστηριότητες έπιλογής γεγονότων της 
φυσιολογικής επιστήμης. Είναι ή εμπειρική έργασία πού εχει 
σκοπό τή διάρθρωση της Παραδειγματικής θεωρίας, πού έπιλύει 
όρισμένες άπ' τίς υπολειπόμενες άσάφειές της καί έπιτρέπει τήν 
έπίλυση προβλημάτων πού απλώς είχαν έπισημανθεϊ στό παρελ-
θόν. Αυτή ή κατηγορία άποδεικνύεται ή πιό σημαντική άπ' όλες 
καί γιά νά τήν περιγράψουμε θά πρέπει νά τήν υποδιαιρέσουμε. 
Στίς περισσότερο μαθηματ]ΐκοποιημένες έπιστήμες, ^να μέρος των 
πειραμάτων πού τείνουν στή διάρθρωση της θεωρίας, στοχεύει 
στόν προσδιορισμό των φυσικών σταθερών. Ή έργασία του 
Newton, λ.χ., εδειχνε ότι ή δύναμη πού ασκούνταν ανάμεσα σέ δύο 
μονάδες μάζας πού απέχουν μία μονάδα διαστήματος θά παρέμενε 
σταθερή γιά όλα τά είδη μαζών σέ δλες τίς δυνατές θέσεις του 
σύμπαντος. Τό δικό του πρόβλημα μπορούσε κάλλιστα νά λυθεϊ 
χωρίς νά ύπολογιστεΐ τό μέγεθος αύτής της έλξης, δηλαδή τό 
μέγεθος της παγκόσμιας σταθεράς της βαρύτητας* καί κανείς άλ-
λος δέ σχεδίασε κάποια συσκευή ίκανή νά προσδιορίσει αύτή τή 
σταθερά, εναν αίώνα μετά τήν έμφάνιση τών Principia. 'Αντίθετα, 
όταν άρχισαν οί μετρήσεις, δέ σταμάτησαν στόν περίφημο 
προσδιορισμό του Cavendish, τό 1790. 'Από τότε, έξαιτίας της 
κεντρικής της θέσης στή φυσική θεωρία, οί βελτιωμένες τιμές της 
σταθεράς της βαρύτητας αποτέλεσαν τό σκοπό επανειλημμένων 
προσπαθειών πολλών διακεκριμένων ερευνητών^. Παρόμοιες 
περιπτώσεις έττίμονης εργασίας ήταν οί προσδιορισμοί της 
άστρονομικής μονάδας, του άριθμοϋ του Avogadro, του συντε-
λεστή του Joule, του φορτίου του ήλεκτρονίου κ.ο.κ. 'Ελάχιστες 
άπ' αύτές τίς σύνθετες διαδικασίες θά είχαν άναληφθει, καί καμιά 
δέ θά είχε όλοκληρωθεί, άν δέν ύπήρχε μιά Παραδειγματική 
θεωρία νά ορίσει τό πρόβλημα καί νά έγγυηθεϊ μιά σταθερή λύση. 

Ή διάρθρωση ένός Παραδείγματος δέν περιορίζεται, ωστόσο, 

4. Ό J.H. P[oynting]· άπαριθμει περίπου δύο δωδεκάδες μετρήσεις της 
βαρυτικής σταθεράς άνάμεσα στά 1741 καί 1901 στό «Gravitation Constant and 
Mean Density of the Earth», Encyclopaedia Britannica (11η έκδ., Cambridge, 19ΙΟ-
Ι 1), XII, σ. 385-89. 
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στόν προσδιορισμό των παγκόσμιων σταθερών. Μπορεί άκόμη νά 
τείνει σέ ποσοτικούς νόμους: ό Νόμος του Boyle πού συνδέει την 
πίεση καί τόν δγκο των άερίων, ό Νόμος του Coulomb γιά την 
ηλεκτρική ελξη καί ό τύπος του Joule, πού συσχετίζει τη 
θερμότητα πού γεννιέται σέ μιά ηλεκτρική άντίστάση καί τό 
ρεϋμα, ανήκουν σ ' αύτή τήν κατηγορία. "Ισως νά μήν είναι τόσο 
εμφανές ότι ενα Παράδειγμα αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν 
ανακάλυψη τέτοιων νόμων. Λέγεται συχνά ότι προκύπτουν άπό 
τήν έξέταση μετρήσεων πού εκτελούνται γιά τούς δικούς τους 
σκοπούς καί χωρίς ένταξη σέ κάποια θεωρία. "Ομως ή ιστορία δέν 
προσφέρει καμιά ενδειξη γιά τήν εγκυρότητα μιας μεθόδου, τόσο 
ύπερβολικά «έπαγωγικής» {α Ια Bacon)5. Τά πειράματα του Boyle 
δέ θά μπορούσαν νά είχαν σχεδιαστεί (αλλά καί άν είχαν, θά τούς 
έδιναν κάποια άλλη έρμηνεία ή καί καμιά έρμηνεία) παρά μόνο 
άφοϋ αναγνωρίστηκε ότι ό αέρας ήταν ενα ελαστικό ρευστό όπου 
μπορούσαν νά έφαρμοστοϋν όλες οί αναπτυγμένες εννοιες της 
ύδροστατικής6 ' Η έπιτυχία του Coulomb βασιζόταν στήν κατα-
σκευή μιας ειδικής διάταξης πού μπορούσε νά μετρήσει τή 
δύναμη πού ασκείται ανάμεσα σέ δύο σημειακά φορτία. (Οί 
συσκευές πού στό παρελθόν μετρούσαν τίς ήλεκτρικές δυνάμεις, 
χρησιμοποιώντας συνηθισμένους ζυγούς κτλ., δέν είχαν διακρίνει 
καμιά απολύτως λογική ακολουθία ή απλή κανονικότητα). 'Αλλά 
αύτή ή κατασκευή στηριζόταν, μέ τή σειρά της, στήν πρότερη 
αναγνώριση δτι κάθε σωματίδιο του ήλεκτρικοϋ ρευστού έπιδρά 
άπό απόσταση σέ κάθε ενα άπό τά ύπόλοιπα σωματίδια. Ό 
Coulomb εψαχνε νά προσδιορίσει αυτήν άκριβώς τή δύναμη, πού 
έξασκείται άνάμεσα στά σωματίδια — ή μοναδική δύναμη πού θά 
μπορούσαμε νά υποθέσουμε, μέ σχετική άσφάλεια, ότι ήταν άπλή 
συνάρτηση της άπόστασης^. Τά πειράματα του Joule θά μπορου-

5. [Σύμφωνα μέ τόν Bacon, ό έπιστημονικός νόμος καί ή επιστημονική 
θεωρία «έπάγονται» άπό τή συσσώρευση γεγονότων. Ή σωστή έπιστημονική 
μέθοδος είναι ή εξαντλητική παρατήρηση της φύσης καί ή άνίχνευση κανονικο-
τήτων. Ό έπιστήμονας δέν εχει τό δικαίωμα νά κάνει άστήριχτες υποθέσεις] 
σ.τ.έ. 

6. Γιά τήν πλήρη μεταφύτευση των ύδροστατικών έννοιών στή μελέτη των 
άερίων δές The Physical Treatises of Pascal, μετ. I.Η.Β. Spiers καί A.G.H. Spiers μέ 
μιά εισαγωγή καί σημειώσεις του F. Barry (New York, 1937). Ή καθιέρωση άπό 
τόν Torricelli του παραλληλισμού: «ζούμε βυθισμένοι στό βυθό ένός ωκεανού άπό 
αέρα» άναφέρεται στή σ. 164. Ή ταχύτατη έξέλιξή του φαίνεται στίς δύο κύριες 
πραγματείες. 
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σαν κι αύτά νά διαφωτίσουν τό πώς οί ποσοτικοί νόμοι 
άναδύονται μέσα άπ' τή διάρθρωση Παραδειγμάτων. Στην 
πραγματικότητα, ή σχέση των ποιοτικών Παραδειγμάτων καί τών 
ποσοτικών Παραδειγμάτων καί τών ποσοτικών νόμων είναι τόσο 
γενική καί στενή ώστε, άπ' τόν καιρό του Γαλιλαίου, συχνά 
τέτοιοι νόμοι έχουν προβλεφτεί μέ τή βοήθεια ένός παραδείγμα-
τος, πολλά χρόνια πρίν μπορέσει νά σχεδιαστεί μιά συσκευή γιά 
τόν πειραματικό τους προσδιορισμό^. 

Τέλος, υπάρχει μιά τρίτη μορφή πειραμάτων πού τείνουν στή 
διάρθρωση ένός Παραδείγματος. Περισσότερο άπ' τίς άλλες, ή 
μορφή αύτή μοιάζει μέ διερεύνηση καί έπικρατεϊ ιδιαίτερα σ ' 
εκείνες τίς περιόδους καί σ ' έκεινες τίς έπιστήμες, πού άσχο-
λοϋνται περισσότερο μέ τίς ποιοτικές παρά μέ τίς ποσοτικές 
πλευρές τών φυσικών φαινομένων. Συχνά, ενα Παράδειγμα πού 
^χει άναπτυχτει σέ σχέση μέ ^να σύνολο φαινομένων είναι άσαφές 
δταν εφαρμόζεται σέ άλλα παραπλήσια φαινόμενα. Τότε τά 
πειράματα είναι άπαραίτητα γιά νά άποφασίσουμε άνάμεσα στούς 
δυνατούς τρόπους έφαρμογής του Παραδείγματος στό νέο πεδίο. 
Οί Παραδειγματικές έφαρμογές, λ.χ. της θεωρίας τών καλορί ήταν 
στή θέρμανση καί τήν ψύξη μέ άνάμιξη καθώς καί μέ άλλαγή 
κατάστασης^. 'Όμως ή θερμότητα μπορούσε νά έκλυθει ή νά 
άπορροφηθεΐ μέ πολλούς άλλους τρόπους — δπως μέ χημική 
ένωση, μέ τριβή, μέ συμπίεση ή άπορρόφηση ένός άερίου — καί 
σ ' δλα αύτά τά φαινόμενα, ή θεωρία τών καλορί μπορούσε νά 
έφαρμοστεΐ μέ διάφορους τρόπους. "Αν, λ.χ. τό κενό είχε μιά 
θερμοχωρητικότητα, τότε ή θέρμανση μέ συμπίεση θά μπορούσε 
νά έξηγηθεΐ ως τό αποτέλεσμα της άνάμιξης άερίου καί κενοϋ. 
"Η θά μπορούσε νά άποδοθει σέ μιά άλλαγή στή ν ειδική 
θερμότητα τών άερίων πού προκαλείται άπ' τήν άλλαγή της 

7. Duane Roller καί Duane H.D. Roller «The Development of the Concept of 
Electric Charge: Electricity from the Greeks to Coulomb» («Harvard Case Histories 
in Experimental Science», Case 8, Cambridge, Mass., 1954), σ. 66-80. 

8. Γιά παραδείγματα δές T.S. Kuhn, «The Function of Measurements in 
Modem Physical sciences», his. LII (1961) σ. 161-93. 

9. [ Ή «θεωρία τών καλορί» (caloric theory) ήταν ή κυρίαρχη θεωρία γιά τή 
φύση της θερμότητας, ώς τό 1800 περίπου. Σύμφωνα μέ τή θεωρία αύτή, ή θερμότη-
τα ήταν ^να άνεπαίσθητου βάρους ρευστό, τό «caloric» (τό «θερμιδικό», γιά νά 
χρησιμοποιήσουμε^να νεολογισμό. Δέν μπορούσε νά έξηγήσει όμως τήν παραγω-
γή θερμότητας άπό τριβή καί τελικά Εγκαταλείφθηκε, δταν ό Joule έδειξε ότι ή 
θερμότητα είναι μιά μορφή ένέργειας] σ.τ.έ. 
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πίεσης. Καί ύττηρχαν ακόμη πολλές άλλες έξηγήσεις. Πολλοί 
έρευνητές ανέλαβαν νά διερευνήσουν τίς διάφορες αυτές δυνατό-
τητες καί νά τίς διακρίνουν μεταξύ τους· τά πειράματα πού έκτε-
λέστηκαν ξεκινούν όλα άπ' τη θεωρία των καλορί ως Παράδειγμα 
καί δλα τη χρησιμοποιούν στό σχεδκχσμό των πειραματικών 
διατάξεων καί στην ερμηνεία των άποτελεσμάτων'®. Ά π ' τη 
στιγμή πού τό φαινόμενο της θέρμανσης μέ συμπίεση έπικυρώ-
θηκε, δλα τά μεταγενέστερα πειράματα στήν περιοχή πρόσθεσαν 
καί αυτό τό γεγονός στήν έξάρτησή τους άπό τό Παράδειγμα. Καί 
δέ θά μπορούσε νά συμβεί διαφορετικά — πώς αλλιώς θά 
μπορούσε νά έπιλεγεί ε να πείραμα μέ προορισμό νά διαφωτίσει 
αυτό τό δεδομένο ή'δη φαινόμενο; 

Θά στραφούμε τώρα στά θεωρητικά προβλήματα της φυ-
σιολογικής επιστήμης, πού ταξινομούνται περίπου στίς 'ίδιες 
κατηγορίες. "Ενα μέρος της φυσιολογικής θεωρητικής έργασίας, 
ενα μικρό όμως μέρος, συνίσταται στή χρησιμοποίηση τών 
δεδομένων θεωριών μέ σκοπό τόν ύπολογισμό πραγματολογικών 
στοιχείων πού έχουν μιά αυτόνομη αξία. Ή καθιέρωση τών 
αστρονομικών ήμερολογίων, ό υπολογισμός τών χαρακτηρι-
στικών τών φακών καί ή σχεδίαση τών καμπυλών μετάδοσης τών 
ραδιοκυμάτων, αποτελούν τέτοια προβλήματα. Οί έπιστήμονες, 
ώστόσο, γενικά τά αντιμετωπίζουν ώς άγγαρεΐες πού άφοροϋν 
περισσότερο τούς μηχανικούς ή τούς τεχνικούς. Σπάνια μερικά 
άπ' αυτά έμφανίζονται σέ σημαντικά έπιστημονικά περιοδικά. 
'Όμως, τά ϊδια αύτά περιοδικά περιέχουν ενα πολύ μεγάλο άριθμό 
θεωρητικών συζητήσεων πάνω σέ άλλα προβλήματα πού, γιά 
κάποιον πού δέν είναι έπιστήμονας, θά έμοιαζαν σχεδόν δμοια. 
Πρόκειται, αύτή τή φορά, γιά έκείνους τούς χειρισμούς τής 
θεωρίας πού γίνονται, δχι γιατί οί ύπολογισμοί πού προκύπτουν 
έχουν κάποια αυτόνομη αξία, άλλά γιατί μπορούν νά άντιπαρα-
τεθοϋν άμεσα στήν έμπειρία. Ό σκοπός τους είναι νά φανερώ-
σουν μιά νέα εφαρμογή του Παραδείγματος ή νά αυξήσουν τήν 
άκρίβεια μιας ήδη έπικυρωμένης έφαρμογής. 

Ή αναγκαιότητα μιας τέτοιας έργασίας ξεκινά άπό τήν 
τεράστια δυσκολία πού συχνά αντιμετωπίζουμε δταν προσπα-
θούμε νά προσδιορίσουμε τά σημεία έπαφής ανάμεσα σέ μιά 
θεωρία καί τή φύση. Αυτές οί δυσκολίες μπορούν νά φανούν άν 

10. T.S. Kuhn «The Caloric Theory of Adiabatic Compression» Isis, XLIX 
(1958), σ. 132-40. 
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έξετάσουμε την ιστορία της δυναμικής μετά τόν Newton. Στίς 
άρχές του 18ου αι., έκεΐνοι οί έπιστήμονες πού είχαν βρει Ινα 
Παράδειγμα στά Principia, θεωρούσαν δεδομένη τη γενικότητα 
των συμπερασμάτων του βιβλίου, καί είχαν κάθε λόγο νά κάνουν 
κάτι τέτοιο. Καμιά άλλη γνωστή έργασία, στήν ιστορία των 
έπιστημών, δέν είχε όδηγήσει σέ μιά τόσο μεγάλη αύξηση του 
φάσματος καί τής άκρίβειας τής ερευνάς. Στήν ερευνά του 
ούρανοϋ, ό Newton είχε καταφέρει νά έξηγήσει τους νόμους του 
Kepler γιά τήν κίνηση των πλανητών καί άκόμα νά έξηγήσει 
όρισμένες περιπτώσεις, όπου είχε παρατηρηθεί δτι ή σελήνη δέν 
υπάκουε σ ' αυτούς τούς νόμους. Στήν ερευνά τής γής, είχε 
έρμηνεύσει τά άποτελέσματα τών ποικίλων παρατηρήσεων στά 
έκκρεμή καί στίς παλίρροιες. Μέ τή βοήθεια πρόσθετων άλλάαά 
hoc υποθέσεων, ήταν σέ θέση νά παράγει τό Νόμο του Boyle καί 
'ένα σημαντικό μαθηματικό τύπο γιά τήν ταχύτητα του ήχου στόν 
άέρα. "Αν σκεφτεί κανείς τό έπίπεδο τών έπιστημών έκείνης τής 
έποχής, ή έπιτυχία τών άποδείξεών του ήταν έξαιρετικά έντυπω-
σιακή. Καί δμως, σέ σχέση μέ τήν υποθετική γενικότητα τών 
Νόμων του Newton, ό άριθμός αύτών τών έφαρμογών δέν ήταν 
μεγάλος, καί ό Newton δέν άνέπτυξε καμιά σχεδόν άλλη. Μάλι-
στα, άν συγκριθοϋν μέ τό τί μπορεί νά κάνει σήμερα μέ τούς ίδιους 
νόμους ^νας απλός φοιτητής τής φυσικής, οί λίγες έφαρμογές του 
Newton δέν ήταν κάν ιδιαίτερα άκριβεις. Τέλος, τάΡηηαρία είχαν 
σχεδιαστεί γιά νά έφαρμοστοϋν κυρίως σέ προβλήματα τής 
ούράνιας μηχανικής· τό πώς θά προσαρμόζονταν στίς έπίγειες 
έφαρμογές, ιδιαίτερα στήν κίνηση ύπό περιορισμούς, δέν ήταν 
καθόλου έμφανές. Τή στιγμή μάλιστα πού τά έπίγεια προβλήματα 
τής κίνησης είχαν ήδη άντιμετωπιστεΐ μέ ιδιαίτερη έπιτυχία άπό 
^να άρκετά διαφορετικό σύνολο τεχνικών, πού ξεκίνησε άπ* τόν 
Γαλιλαίο καί τόν Huyghens καί έπεκτάθηκε στήν ήπειρωτική 
Ευρώπη τό 18ο αι. άπό τούς Bernoullis, τόvdΆlembert καί άλλους 
πολλούς. 'Υποθετικά, βέβαια, μπορεί νά άποδειχτεΐ δτι οί 
τεχνικές τόυς καί οί τεχνικές τών Principia είναι ειδικές περιπτώ-
σεις μιας γενικότερης διατύπωσης, άλλά, γιά ^να μεγάλο χρονικό 
διάστημα, κανείς δέν μπορούσε νά δει πώς θά γινόταν κάτι 
τέτοιο'^ 

11. C. Truesdell, «Α Program toward Rediscovering the Rational Mechanics of 
the Age of Reason», Archive for History of the Exact Sciences, I (1960), σ. 3-36, καί 
«Reactions of Late Baroque Mechanics to Success, Conjecture, Error, and Failure in 
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Γιά την ώρα θά περιοριστούμε στό πρόβλημα της ακρίβειας. 
"Εχουμε ήδη διευκρινίσει την εμπειρική πλευρά της. Ειδικές 
πειραματικές διατάξεις — δπως ή διάταξη του Cavendish, ή μηχα-
νή του Atwood ή βελτιωμένα τηλεσκόπια — χρειάζονταν γιά 
νά προσφέρουν τά ειδικά δεδομένα, πού απαιτούσαν οι συγκε-
κριμένες έφαρμογές του νευτώνιου παραδείγματος. Στό έπίπεδο 
της θεωρίας, ύπήρχαν παρόμοιες δυσκολίες γιά τήν έπίτευξη της 
συμφωνίας. 'Εφαρμόζοντας τούς νόμους του στά εκκρεμή, λ.χ. ό 
Newton ήταν άναγκασμένος νά θεωρήσει τό βαρίδιο ως σημείο 
μάζας, προκειμένου νά πετύχει εναν ένιαιο ορισμό του μήκους του 
εκκρεμούς. Στά περισσότερα θεωρήματά του, μέ έλάχιστες 
έξαιρέσεις αγνόησε έπίσης τήν επίδραση της άντίστασης του 
αέρα. Αύτές ήταν, βέβαια, σωστές φυσικές προσεγγίσεις. 'Ωστό-
σο, ακριβώς επειδή ήταν προσεγγίσεις, περιόριζαν τήν αναμενό-
μενη συμφωνία ανάμεσα στίς προβλέψεις του καί τά δεδομένα των 
πειραμάτων. Οί ϊδιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν, ακόμη πιό 
καθαρά, στήν εφαρμογή της θεωρίας του Newton στόν ουρανό. 
' Απλές ποσοτικές παρατηρήσεις των τηλεσκοπίων εδειχναν ότι ή 
κίνηση των πλανητών δέν υπακούει άκριβώς στούς Νόμους του 
Kepler, καί ή θεωρία του Newton ^λεγε ότι όντως δέν επρεπε νά 
υπακούει. Γιά νά παράγει αυτούς τούς νόμους, 6 Newton είχε 
αναγκαστεί νά αγνοήσει όλες τίς βαρυτικές ελξεις έκτός απ' τήν 
ελξη μεταξύ μεμονωμένων πλανητών καί ήλιου. Ά π ' τή στιγμή 
όμως πού οί πλανήτες στήν πραγματικότητα έλκονται καί μεταξύ 
τους, δέν μπορούσαμε νά περιμένουμε μόνο προσεγγιστική 
συμφωνία άνάμεσα στήν εφαρμοσμένη θεωρία καί τίς παρατη-
ρήσεις του τηλεσκοπίου^^ 

Φυσικά, ή συμφωνία πού προέκυπτε ήταν περισσότερο από 
ικανοποιητική γι ' αυτούς πού τήν είχαν πετύχει. "Αν έξαιρεθοϋν 
κάποια προβλήματα κίνησης επί της γης, καμιά άλλη θεωρία δέ 
θά μπορούσε νά φτάσει σέ καλύτερα αποτελέσματα. Κανείς άπ' 
αύτούς, πού αμφισβήτησαν τήν έγκυρότητα του έργου του New-
ton, δέν τό εκανε εξαιτίας της περιορισμένης συμφωνίας μέ τό πεί-
ραμα καί τήν παρατήρηση. Καί όμως, αυτοί οί περιορισμοί στή 
συμφωνία άφηναν άλυτα πολλά γοητευτικά θεωρητικά προβλή-

Newton's Principia», Texas Quarterly, Χ (1967), σ. 281-97, T.L. Hankins, «The 
Reception of Newton's Second Law of Motion in the Eighteenth Century»,/ircA/v^j 
Internationales d' histoire des sciences. XX (1967), σ. 42-65. 

12. Wolf, δ.π., σ. 75-81, 96-101 καί William Whewell, History of the Inductive 
Sciences (άν. εκδ., London, 1847), II, σ. 213-71. 
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ματα γιά τούς διαδόχους του Newton. 'Απαιτούνταν, λ.χ. θεω-
ρητικές τεχνικές γιά τόν υπολογισμό των κινήσεων περισσότερων 
άπό δύο σωμάτων, πού έλκονται μεταξύ τους, καθώς καί γιά τή 
διερεύνηση της σταθερότητας των περελκυομένων τροχιών. 
Τέτοιου είδους προβλήματα άπασχόλησαν πολλούς άπ* τούς 
καλύτερους Ευρωπαίους μαθηματικούς, στή διάρκεια του 18ου αι. 
καί στίς άρχές του 19ου αι. Ό Euler, ό Lagrange, ό Laplace καί ό 
Gauss έκαναν μερικές άπ' τίς πιό έκπληκτικές έργασίες τους, 
προσπαθώντας νά βελτιώσουν τήν άντιστοιχία άνάμεσα στό 
νευτώνιο Παράδειγμα καί τήν παρατήρηση του ούρανοϋ. Με-
ρικοί, μάλιστα, κατάφεραν ταυτόχρονα νά άναπτύξουν τά μα-
θηματικά πού άπαιτοϋνταν γιά τίς έφαρμογές, κάτι πού οΰτε ό 
Newton ούτε ή σύγχρονή του Ευρωπαϊκή σχολή της Μηχανικής 
δέν είχαν κάν άποπειραθεϊ. "Εδωσαν, λ.χ. μιά τεράστια ποσότητα 
έργασιών καί ορισμένες Ιδιαίτερα έπιτυχεις μαθηματικές τεχνικές 
γιά τήν ύδροδυναμική καί γιά τό πρόβλημα της παλλόμενης 
χορδής. Αυτά τά προβλήματα έφαρμογών θά μπορούσαν νά 
θεωρηθούν ή πιό θαυμαστή καί ή πιό πολυέξοδη έπιστημονική 
δουλειά του 18ου αι. "Αλλες περιπτώσεις θά μπορούσαν νά 
βρεθούν εξετάζοντας τή μετα-Παραδειγματική περίοδο στήν 
άνάπτυξη της θερμοδυναμικής, της κυματικής θεωρίας του φωτός, 
της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας ή κάθε άλλου κλάδου τής 
έπιστήμης, του οποίου οί θεμελιώδεις νόμοι είναι καθαρά 
ποσοτικοί. Τουλάχιστο στίς περισσότερο μαθηματικές έπιστήμες, 
τό μεγαλύτερο ποσοστό τής θεωρητικής δουλειάς είναι τέτοιου 
είδους. 

'Αλλά δέν είναι όλη ή δουλειά τέτοιου είδους. 'Ακόμη καί 
στίς μαθηματικές έπιστήμες ύπάρχουν πάντα θεωρητικά προβλή-
ματα, πού αποβλέπουν στή διάρθρωση του Παραδείγματος· καί 
όταν ή έπιστημονική άνάπτυξη περνάει μιά φάση κυρίως 
ποιοτική, αυτά τά προβλήματα είναι τότε κυρίαρχα. 'Ορισμένα 
προβλήματα, καί στίς κυρίως ποιοτικές καί στίς κυρίως ποσοτικές 
έπιστήμες, στοχεύουν απλώς στή διασάφηση, πού έπιτυγχάνεται 
μέ μιά αναδιατύπωση. Τά Principia, λ.χ. δέν προσφέρονταν 
πάντοτε γιά εύκολες έφαρμογές, αφενός, γιατί διατηρούσαν όρι-
σμένα στοιχεία άδεξιότητας αναπόφευκτα σέ ενα τόσο πρωτότυπο 
τόλμημα καί αφετέρου, γιατί ενα μεγάλο μέρος του νοήματός τους 
έμπεριέχονταν αποκλειστικά στίς έφαρμογές τους. Τό γεγονός 
πάντως ήταν ότι, σέ πολλές έπίγειες έφαρμογές, ενα φαινομενικά 
άνεξάρτητο σύνολο μεθόδων ,τών ειδικών τής ήπειρωτικής Εύ-
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ρώπης εμοιαζε πολύ πιό ικανοποιητικό. Κατά συνέπεια, άπ' τόν 
Euler καί τόν Langrange στό 18ο αι., μέχρι τόν Hamilton, τόν Ja-
cobi καί τό Hertz στό 19ο αι., πολλοί άπ' τούς διαπρεπέστερους 
Ευρωπαίους μαθηματικούς φυσικούς πάσχισαν ξανά καί ξανά νά 
διατυπώσουν άπ' την άρχή τη μηχανική θεωρία σέ μιά ισοδύνα-
μη, άλλά λογικά καί αίσθητικά βελτιωμένη μορφή. 'Επιθυμού-
σαν, δηλ. νά δώσουν στά έκδηλα καί στά υπονοούμενα διδάγματα 
των Principia καί της εύρωπαϊκής μηχανικής μιά, λογικά, πιό συ-
νεπή μορφή· νά έπεξεργαστοϋν μιά ένοποιημένη παραλλαγή, πού 
θά μπορούσε νά έφαρμοστεί χωρίς ασάφειες στά νέα προβλήματα 
της μηχανικής»^. 

Παρόμοιες αναδιατυπώσεις ένός Παραδείγματος συνέβησαν 
έπανειλημμένα σ ' δλες τίς έπιστήμες, αν καί στίς περισσότερες 
βρίσκουμε πολύ πιό ουσιαστικές αλλαγές στά Παραδείγματα άπ' 
δ,τι στήν περίπτωση των Principia. Οί άλλαγές αύτές προέρχονται 
άπό τήν εμπειρική δουλειά, πού μόλις είδαμε ότι τείνει στή 
διάρθρωση του Παραδείγματος. Στήν πραγματικότητα, ήταν 
αυθαίρετο τό ότι θεωρήσαμε αύτή τή δουλειά έμπειρική. Περισ-
σότερο από κάθε άλλο είδος φυσιολογικής έρευνας, τά προβλή-
ματα πού συνδέονται μέ τή διάρθρωση του Παραδείγματος είναι 
ταυτόχρονα θεωρητικά καί έμπειρικά* οί περιπτώσεις, πού ήδη 
αναφέραμε, μπορούν νά χρησιμοποιηθούν έξίσου καλά καί έδώ. 
Πρίν καταφέρει νά κατασκευάσει τήν πειραματική του διάταξη 
καί νά κάνει μετρήσεις μ' αύτή, ό Coulomb ήταν αναγκασμένος 
νά χρησιμοποιήσει τήν ήλεκτρική θεωρία γιά νά προσδιορίσει μέ 
ποιό τρόπο επρεπε νά οίκοδομήσει αύτή τή διάταξη. Τό αποτέλε-
σμα των μετρήσεών του ήταν μιά εκλέπτυνση σ ' αύτή τή θεωρία. 
"Η πάλι, έκεϊνοι πού σχεδίασαν τά πειράματα, πού είχαν ως 
σκοπό τή διάκριση ανάμεσα στίς διάφορες θεωρίες θέρμανσης μέ 
συμπίεση, ήταν κατά κανόνα οί ίδιοι πού είχαν οικοδομήσει τίς 
θεωρίες πού επρεπε νά συγκριθούν. Δούλευαν καί μέ τό γεγονός 
καί μέ τή θεωρία, καί ή δουλειά τους κατέληγε όχι απλώς σέ νέες 
πληροφορίες άλλά σέ ενα πιό ακριβές Παράδειγμα, πού έπιτυγχά-
νονταν μέ τήν απόρριψη των άσαφειών πού διατηρούσε ή πρωταρ-
χική μορφή άπ' τήν όποία είχαν ξεκινήσει. Σέ πολλές έπιστήμες, 
ή περισσότερη φυσιολογική δουλειά είναι τέτοιου είδους. 

Οί τρεις λοιπόν κατηγορίες προβλημάτων — προσδιορισμός 
του σημαντικού γεγονότος, συνταίριασμα των γεγονότων μέ τή 

13. Rene Dugas, Histoire de la micanique (Neuchatel, 1950), βιβλία iv-v. 
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θεωρία καί διάρθρωση της θεωρίας — πιστεύω δτι έξαντλοϋν τό 
πλάτος της φυσιολογικής έπιστήμης τόσο της έμπειρικής δσο καί 
της θεωρητικής. Δέν έξαντλοϋν, φυσικά, τό συνολικό πλάτος τής 
έπιστήμης. Γιατί υπάρχουν ακόμη καί Ιδιόρρυθμα [μή φυσιολο-
γικά] προβλήματα καί ισως ή έπίλυση αυτών άκριβώς των 
προβλημάτων νά είναι αυτό πού δίνει στήν έπιστήμη, ώς σύνολο, 
τήν ιδιαίτερη άξία της. "Ομως τά Ιδιόρρυθμα προβλήματα δέν 
πρέπει νά έκλαμβάνονται ώς σημεία έκκίνησης. 'Εμφανίζονται 
μόνο σέ είδικές περιστάσεις πού προετοιμάζονται άπό τήν πορεία 
τής φυσιολογικής έπιστήμης. ' Επομένως αναπόφευκτα, ή συντρι-
πτική πλειοψηφία των προβλημάτων, πού άναλαμβάνονται άκόμη 
καί άπ' τούς καλύτερους έπιστήμονες, συνήθως, άνήκει σέ μιά 
άπό τίς τρεις κατηγορίες, πού προαναφέραμε. Ή δουλειά κάτω 
άπό τήν καθοδήγηση ένός Παραδείγματος μόνο μ' αύτό τόν 
τρόπο προχωρά, καί ή έγκατάλειψη του Παραδείγματος σημαίνει 
σταμάτημα τής άσκησης αυτής τής έπιστήμης. Θά δοϋμε σέ λίγο 
δτι τέτοιες εγκαταλείψεις συμβαίνουν στήν πραγματικότητα. 
Είναι οί άξονες γύρω άπ' τούς οποίους στρέφονται οί επιστημο-
νικές έπαναστάσεις. 'Αλλά, πρίν άρχίσουμε τή μελέτη τών έπα-
ναστάσεων, χρειαζόμαστε μιά πιό πανοραμική άποψη τών έπι-
διώξεων τής φυσιολογικής έπιστήμης, πού προετοιμάζουν αύτόν 
τό δρόμο. 
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IV. Φυσιολογική επιστήμη καί επίλυση γρίφων 

Τό πιό έντυπωσιακό, ισως, γνώρισμα των προβλημάτων της 
φυσιολογικής ερευνάς, είναι τό δτι δέ στοχεύουν στην παραγωγή 
μεγάλων καινοτομιών οΰτε στόν τομέα των έννοιών οϋτε στόν 
τομέα των φαινομένων. Μερικές φορές, δπως σέ μιά μέτρηση 
κάποιου μήκους κύματος, τά πάντα είναι γνωστά έκ των προτέρων, 
έκτός άπό μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες, καί τό φάσμα του 
άναμενόμενου είναι συνήθως έλάχιστα ευρύτερο άπό τό πραγματι-
κό άποτέλεσμα. "Ετσι, οί μετρήσεις του Coulomb, λ.χ. δέ θά επρε-
πε κατ* ανάγκη νά υπακούουν σέ ενα νόμο άντίστροφου τετραγώ-
νου* ή πάλι, αυτοί πού διερευνούσαν τή θέρμανση μέ πίεση ήταν 
συχνά προετοιμασμένοι γιά όποιοδήποτε άπό διάφορα άποτε-
λέσματα. Άλλά άκόμη καί σέ τέτοιες περιπτώσεις, τό φάσμα των 
άναμενόμενων καί έπομένως των άφομοιώσιμων άποτελεσμάτων 
είναι πάντοτε μικρό, άν συγκριθεί μέ τό φάσμα πού μπορεί ή φαν-
τασία νά συλλάβει. Καί όταν τά άποτελέσματα ενός προγράμ-
ματος δέν άνήκουν σ ' αύτό τό περιορισμένο φάσμα, τότε συνήθως 
τό πρόγραμμα θεωρείται άποτυχημένο καί ή άποτυχία άποδίδεται 
στόν έπιστήμονα καί όχι στή φύση. 

Στό 18ο αι., λ.χ. πολύ λίγη προσοχή δινόταν σέ πειράματα 
πού μετρούσαν τήν ήλεκτρική ελξη μέ συσκευές όπως ό άπλός 
ζυγός. Καθώς δέν κατέληγαν σέ άποτελέσματα οϋτε συνεπή ουτε 
άπλά, δέν μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν γιά τή διάρθρωση του 
Παραδείγματος, άπ' τό όποιο προέρχονταν. ' Επομένως,παρέμε-
ναν σκέτα γεγονότα, χωρίς σύνδεση καί χωρίς δυνατότητα 
σύνδεσης μέ τή συνεχή πρόοδο της ήλεκτρικής ερευνάς. Μόνο έκ 
των ύστέρων, έχοντας στά χέρια μας 'ένα μεταγενέστερο Παρά-
δειγμα, μπορούμε νά διακρίνουμε τί είδους χαρακτηριστικά των 
ήλεκτρικών φαινομένων αύτά τά πειράματα άποκάλυπταν. Ό 
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Coulomb καί οί σύγχρονοι του είχαν, φυσικά, στά χέρια τους αύτό 
τό Παράδειγμα ή κάποιο άλλο, πού, δταν έφαρμόστηκε στό 
πρόβλημα της έλξης, επέτρεψε τίς ίδιες προσδοκίες. Γι* αυτόν 
άκριβώς τό λόγο, ό Coulomb κατάφερε νά σχεδιάσει πειραματικές 
διατάξεις, πού έδωσαν ενα άποτέλεσμα άφομοιώσιμο γιά τή 
διάρθρωση του Παραδείγματος. 'Αλλά έπίσης, στούς ίδιους 
λόγους όφείλεται τό ότι τό άποτέλεσμα του Coulomb δέν 
έξέπληξε κανένα καί τό δτι πολλοί έρευνητές της ίδιας περιόδου 
ήταν σέ θέση νά προβλέψουν έκ των προτέρων αύτό τό άποτέλε-
σμα. 'Ακόμη καί τό πρόγραμμα, πού ^χει σκοπό την ιδια τή διάρ-
θρωση του Παραδείγματος, δέ στοχεύει σέ απρόσμενες καινοτο-
μίες. 

"Αν, δμως, ό σκοπός της φυσιολογικής έπιστήμης δέν είναι οί 
μεγάλες ούσιαστικές καινοτομίες — άν ή άποτυχία στήν προσέγ-
γιση ένός άναμενόμενου άποτελέσματος θεωρείται άποτυχία πού 
βαρύνει τόν έπιστήμονα — τότε λοιπόν, γιατί νά άσχολούμαστε 
μέ μιά τέτοιου είδους ερευνά; 'Ένα μέρος τής άπάντησης εχει ήδη 
δοθεϊ. Γιά τόν έπιστήμονα, τουλάχιστο, τά άποτελέσματα πού 
πετυχαίνουμε στή φυσιολογική ερευνά είναι σημαντικά, γιατί 
αύξάνουν τήν έκταση καί τήν άκρίβεια μέ τήν όποία μπορεί νά 
εφαρμοστεί τό Παράδειγμα. 'Ωστόσο, μιά τέτοια άπάντηση δέν 
μπορεί νά εξηγήσει τόν ένθουσιασμό καί τήν άφοσίωση των έπι-
στημόνων, πού άσχολοϋνται μέ τά προβλήματα τής φυσιολογικής 
ερευνάς. Κανένας, λ.χ. δέ θά άφιέρωνε χρόνια άπ' τή ζωή του γιά 
τήν τελειοποίηση ένός φασματογράφου ή γιά τήν έπιτυχία μιας 
βελτιωμένης λύσης του προβλήματος των παλλόμενων χορδών, 
μόνο καί μόνο έπειδή θεωρεί σημαντική τήν πληροφορία πού θά 
επιτευχθεί μ' αύτόν τόν τρόπο. Τά δεδομένα πού έπιτυγχάνονται 
μέ τή σύνταξη τεχνικών ήμερολογίων ή μέ έπανειλημμένες μετρή-
σεις μέ κάποιο γνωστό όργανο είναι συχνά έξίσου σημαντικά, 
δμως οί τέτοιου είδους δραστηριότητες θεωρούνται κατά κανόνα 
ύποτιμητικές άπό τούς έπιστήμονες, γιατί είναι στήν πλειοψηφία 
τους έπαναλήψεις διαδικασιών πού έχουν ήδη συντελεστεί στό 
παρελθόν. Αύτή ή άπόρριψη μας προσφέρει μιά σημαντική ένδει-
ξη γιά τή γοητεία τών προβλημάτων τής φυσιολογικής ερευνάς. 
Ένώ, λοιπόν, ή κατάληξή τους μπορεί νά προβλεφτεί, συχνά σέ 
τέτοιο βαθμό, ώστε αύτό πού μένει νά γίνει γνωστό δέν εχει ιδιαί-
τερο ένδιαφέρον, ό τρόπος μέ τόν όποίο φτάνουμε σ ' αύτή τήν κα-
τάληξη παραμένει άρκετά άμφίβολος. Τό νά φέρεις σέ πέρας ^να 
πρόβλημα φυσιολογικής ερευνάς Ισοδυναμεί μέ τό νά πραγματώ-
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νεις τό άναμενόμενο μ' ενα νέο τρόπο, κάτι πού άπαιτεί την έπίλυ-
ση ποικίλων σύνθετων πειραματικών, έννοιολογικών καί μαθημα-
τικών γρίφων. Μ' αυτόν τόν τρόπο ξεχωρίζουν οί ειδήμονες στην 
έπίλυση-γρίφων καί ή πρόκληση του γρίφου είναι μιά σημαντική 
πλευρά της στράτευσης του έπιστήμονα. 

Οί δροι «γρίφος» καί «έταλυση γρίφων» έρχονται νά τονί-
σουν όρισμένα άπ' τά θέματα πού, στίς προηγούμενες σελίδες, 
χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα σημαντικά. Οί γρίφοι είναι — στήν 
έντελώς κλασική έννοια του δρου μέ τήν όποία χρησιμοποιούνται 
εδώ — αυτή ή ειδική κατηγορία προβλημάτων, πού μπορούν νά 
ελέγξουν τήν εύφυία καί τήν έπιδεξιότητα ένός προσώπου. Οί 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις πού άναφέρει τό λεξικό είναι τό 
«puzzle» [συναρμολόγηση εικόνων]^ καί τό «σταυρόλεξο»· θά 
προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά άπομονώσουμε τά χαρακτηριστικά, 
πού είναι κοινά σ ' αύτά τά παιχνίδια καί τά προβλήματα της 
φυσιολογικής έπιστήμης. "Ενα άπ' αύτά ή'δη ^χει άναφερθεί: δέν 
αποτελεί κριτήριο έπιτυχίας γιά ενα γρίφο τό αν ή κατάληξή 
του ^χει ενα αυτόνομο ένδιαφέρον ή σπουδαιότητα. 'Αντίθετα, τά 
προβλήματα πού είναι όντως σημαντικά, δπως ή θεραπεία του 
καρκίνου ή ή έπίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης, συνήθως δέ χαρα-
κτηρίζονται γρίφοι, γιατί, ως ^να βαθμό, μπορεί νά μήν ^χουν 
καμιά λύση. "Ας πάρουμε, τώρα, 'ένα «puzzle» του οποίου τά 
κομματάκια έχουν έπιλεγει τυχαία άπό δύο διαφορετικά κουτιά 
του παιχνιδιού. Ά π ' τή στιγμή πού αύτό τό πρόβλημα [ή έπίλυση 
δηλ. του puzzle] μπορεί νά άντισταθεί άκόμη καί στόν πιό ίκανό 
παίκτη (άν καί δχι σίγουρα), δέν μπορεί νά χρησιμεύσει ώς τέστ 
γιά τήν έπιδεξιότητα έτάλυσης. Μέ τή συνηθισμένη έννοια δέν 
αποτελεί ούτε κάν γρίφο. 'Ενώ λοιπόν ή αυτόνομη άξία δέν 
άποτελεί κριτήριο γιά ένα γρίφο, άντίθετα, ή έπιβεβαίωση της 
ύπαρξης μιας λύσης άποτελεί. 

"Εχουμε δεί δμως δτι ή έπιστημονική κοινότητα, μαζί μέ κά-
ποιο Παράδειγμα, αποκτά ταυτόχρονα κι ένα κριτήριο έπιλογής 
προβλημάτων, τά όποία, όσον καιρό τό Παράδειγμα θεωρείται 
έγκυρο, ύποτίθεται πώς έχουν λύσεις. "Ως ένα βαθμό, αύτά τά 
προβλήματα είναι τά μόνα πού θεωρούνται έπιστημονικά καί τά 
μόνα πού συγκεντρώνουν τήν προσοχή της κοινότητας. "Αλλα 

1. [Μέ τη λέξη «γρίφος» άποδίδω τό «puzzle» του συγγραφέα. Άντίθετα, όνο-
μάζω «puzzle» τό «jigsaw puzzle», τό παιχνίδι δηλ. της συναρμολόγησης εικόνων, 
πού στά έλληνικά εχει περάσει μέ τόν άγγλικό δρο puzzle] σ.τ.έ. 
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προβλήματα, μεταξύ των όποιων πολλά άπ' αυτά πού θεωρούνταν 
καθιερωμένα στό παρελθόν, απορρίπτονται ειτε ως μεταφυσικά 
είτε έπειδή ανήκουν σ ' άλλους έπιστημονικούς κλάδους είτε, με-
ρικές φορές, έπειδή είναι τόσο προβληματικά πού δέν άξίζουν τόν 
κόπο. "Ενα Παράδειγμα μπορεί, γ ι ' αύτόν τό σκοπό, ακόμη καί νά 
κρατήσει σέ άπόσταση τήν κοινότητα από εκείνα τά σημαντικά 
κοινωνικά προβλήματα πού δέν μπορούν νά αναχθούν σέ μορφή 
γρίφου, δέν μπορούν δηλ. νά διατυπωθούν στή γλώσσα των 
έννοιών καί των έργαλείων του Παραδείγματος. Τέτοια προβλή-
ματα θά άποσπούσαν τήν προσοχή των επιστημόνων — ε να 
δίδαγμα πού βγαίνει χαρακτηριστικά από διάφορες πλευρές του 
Bacon-ισμού του 17ου αί. καί άπό ορισμένες σύγχρονες κοινω-
νικές έπιστήμες. Μιά άπ' τίς βασικές αιτίες της τόσο γρήγορης 
προόδου της φυσιολογικής επιστήμης είναι τό γεγονός δτι οί 
έρευνητές συγκεντρώνονται σέ προβλήματα των οποίων ή λύση 
έξαρτάται άποκλειστικά άπό τήν ευφυία τους. 

"Αν, όμως, τά προβλήματα της φυσιολογικής έπιστήμης είναι, 
μ ' αύτή τήν έννοια, γρίφοι, δέν είναι πιά περίεργο τό δτι οί επι-
στήμονες επιτίθενται σ ' αυτά μέ τόσο πάθος καί τόση αφοσίωση. 
'Ένας άνθρωπος είναι δυνατό νά προσελκυστεί άπό τήνέπιστήμη 
γιά διάφορους λόγους. Άνάμεσά τους είναι ή έπιθυμία νά είναι 
χρήσιμος, ή συγκίνηση άπό τήν έξερεύνηση νέων περιοχών, ή 
έλπίδα δτι θά ανακαλύψει τήν τάξη πού κυριαρχεί στή φύση καί ή 
τάση νά έλέγξει τήν έγκυρότητα της καθιερωμένης γνώσης. Τά 
κίνητρα αυτά, μεταξύ άλλων, βοηθούν καί στόν καθορισμό των 
ειδικών προβλημάτων, μέ τά όποία άργότερα θά ασχοληθεί. Καί 
πραγματικά, παρά τίς περιστασιακές απογοητεύσεις, υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι πού έξηγοϋν τήν αποτελεσματικότητα αυτών των 
κινήτρων (αρχικά στήν προσέλκυση καί, στή συνέχεια, στήν κα-
θοδήγηση)2. ' Η έπιστήμη ως σύνολο, κατά καιρούς, δντως άπο-
δεικνύεται χρήσιμη, άνοίγει νέους τομείς, άποκαλύπτει τήν ύπάρ-
χουσα τάξη καί άμφισβητεί τίς αποδεκτές άπό καιρό πεποιθήσεις. 
'Ωστόσο, τό άτομο, πού άφιερώνεται σ ' ενα πρόβλημα φυσιολο-
γ ι κ ή ς ερευνάς, σχεδόν ποτέ δέν κάνει τίποτα άπ' δλα αυτά. ' Α π ' τή 
στιγμή πού άφοσιώνεται στήν ερευνά, τά κίνητρά του αλλάζουν. 

2. Ή άπογοήτευση πού δημιουργεί ή άντίθεση άνάμεσα στόν άτομικό ρόλο 
καί τή συνολική δομή άνάπτυξης της έπιστήμης μπορεί πάντως, σέ όρισμένες 
περιστάσεις, νά είναι άρκετά σοβαρή. Πάνω σ' αύτό τό θέμα, δες Lawrence S. 
Kubie, «Some Unsolved Problems of the Scientific Career», American Scientist, XLI 
(1953), σ. 596-613 καί XLII (1954), σ. 104-12. 
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Τώρα πιά τόν προκαλεί ή πεποίθηση ότι, άν αποδειχτεί αρκετά 
επιδέξιος, θά καταφέρει νά έπιλύσει ενα γρίφο πού κανένας στό 
παρελθόν δέν είχε επιλύσει ή δέν είχε επιλύσει τόσο καλά. Πολλά 
άπ' τά μεγαλύτερα επιστημονικά μυαλά αφιέρωσαν δλη την 
επαγγελματική τους προσοχή ψάχνοντας γιά γρίφους τέτοιου 
είδους. Στίς περισσότερες περιπτώσεις, ενα συγκεκριμένο πεδίο 
ειδίκευσης δέν προσφέρει τίποτε άλλο άπ' αυτό, γεγονός πού δέν 
τό κάνει λιγότερο γοητευτικό στά μάτια του άφοσιωμένου 
επιστήμονα. 

Θά στραφούμε τώρα σέ μιά άλλη, πιό προβληματική άλλά καί 
πιό αποκαλυπτική πλευρά του παραλληλισμού γρίφων καί προ-
βλημάτων της φυσιολογικής επιστήμης. Γιά νά χαρακτηριστεί 
γρίφος, ενα πρόβλημα πρέπει νά εκπληρώνει κάτι περισσότερο 
άπό τό νά εχει σίγουρα μιά λύση. Θά πρέπει νά ύπάρχουν έπίσης 
κανόνες πού νά περιορίζουν τόσο τή φύση των άποδεκτών λύσεων 
δσο καί τά βήματα μέ τά όποια φτάνουμε σ ' αύτές. Τό νά βρεις τή 
λύση ενός «puzzle», λ.χ., δέν ισοδυναμεί άπλώς μέ «τό νά σχημα-
τίσεις μιά εικόνα». 'Ένα παιδί ή ενας μοντέρνος καλλιτέχνης θά 
μπορούσε νά σχηματίσει μιά είκόνα σκορπίζοντας τά κομματάκια 
του παιχνιδιού, ώς άφηρημένα σχήματα πάνω σέ κάποια ούδέτερη 
επιφάνεια. Ή εικόνα πού θά σχηματιζόταν μπορεί νά ήταν πολύ 
καλύτερη, καί θά ήταν σίγουρα πολύ πιό πρωτότυπη, άπό τήν 
εικόνα πού αναπαριστά τό «puzzle». Καί όμως, μιά τέτοια είκόνα 
δέ θά άποτελούσε λύση. Γιά νά βρεις τή λύση θά πρέπει νά χρη-
σιμοποιήσεις δλα τά κομματάκια, οί επίπεδες πλευρές τους θά 
πρέπει νά βλέπουν πρός τά κάτω καί θά πρέπει νά συνδεθούν με-
ταξύ τους χωρίς ιδιαίτερη πίεση, μέχρις ότου κλείσουν δλα τά 
κενά διαστήματα. Αύτοί είναι μερικοί άπ' τούς κανόνες πού 
διέπουν τίς λύσεις των «puzzles». Μπορούμε εύκολα νά διατυ-
πώσουμε παρόμοιους περιορισμούς στίς δυνατές λύσεις των σταυ-
ρόλεξων, των αινιγμάτων, των σκακιστικών προβλημάτων κ.ο.κ. 

"Αν δεχτούμε μιά άρκετά διευρυμένη χρήση τού δρου 
«κανόνας» — πού θά κάλυπτε περιστασιακά, λ.χ. τήν «καθιερω-
μένη άποψη» ή τήν «προκατάληψη» — τότε μπορούμε νά πούμε δτι 
τά προβλήματα, πού γίνονται άποδεκτά στά πλαίσια μιας δεδο-
μένης ερευνητικής παράδοσης, έχουν πολλά κοινά χαρακτηρι-
στικά μέ τούς γρίφους. Ό έρευνητής, πού κατασκευάζει ενα 
όργανο γιά νά καθορίσει τά μήκη των οπτικών κυμάτων, δέ θά 
ικανοποιηθεί άν φτάσει σέ μιά πειραματική συσκευή πού άποδίδει 
άπλώς αριθμούς σέ συγκεκριμένες φασματικές γραμμές. Δέν 
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αρκείται στό ρόλο απλώς του διερευνητή ή του μετρητή. 'Αντί-
θετα, θά πρέπει νά δείξει, άναλύοντας τά πειράματα του μέ τή 
βοήθεια τής καθιερωμένης οπτικής θεωρίας, ότι οί άριθμοί πού 
παράγει ή συσκευή του είναι αυτοί πού άντιστοιχοϋν, σύμφωνα μέ 
τή θεωρία, σέ μήκη κύματος. "Αν παραμένουν κάποιες άοριστίες 
στή θεωρία ή κάποιες άδυναμίες ανάλυσης στή συσκευή του καί 
τόν έμποδίζουν νά ολοκληρώσει τήν άπόδειξή του, τότε μπορεί οί 
συνάδελφοί του νά συμπεράνουν δτι δέν κατάφερε νά μετρήσει 
άπολύτως τίποτε. Τό maximum τής διασποράς ήλεκτρονίων, π.χ. 
πού αργότερα αναγνωρίστηκε ώς ενδειξη του μήκους κύματος του 
ήλεκτρονίου, δταν παρατηρήθηκε καί καταγράφηκε γιά πρώτη 
φορά δέ θεωρήθηκε ότι εχει κάποια έμφανή σημασία. Προτού 
γίνει μονάδα μετρήσεως κάποιου φαινομένου, χρειάστηκε νά 
συνδεθεί μέ μιά θεωρία πού προέβλεπε δτι ή ϋλη σέ κίνηση είναι 
δυνατό νά εχει ορισμένα χαρακτηριστικά κύματος. 'Αλλά ακόμη 
καί μετά τήν ύπόδειξη αυτής τής σχέσης, ή συσκευή χρειάστηκε 
νά ξανασχεδιαστεί μέ τέτοιο τρόπο ώστε τά πειραματικά αποτε-
λέσματα νά μπορούν νά συσχετίζονται άμεσα μέ τή θεωρία^. 
Μέχρι νά ικανοποιηθούν αύτές οί συνθήκες, κανένα πρόβλημα 
δέν είχε λυθεϊ. 

Παρόμοια είδη περιορισμών δεσμεύουν τίς αποδεκτές λύσεις 
σέ θεωρητικά προβλήματα. Σ' δλη τή διάρκεια του 18ου αι., δσοι 
επιστήμονες προσπαθούσαν νά συμβιβάσουν τήν παρατηρούμενη 
κίνηση τής σελήνης μέ τούς νόμους του Newton γιά τήν κίνηση 
καί τή βαρύτητα, συνεχώς αποτύγχαναν. Τό αποτέλεσμα ήταν δτι 
ορισμένοι άπ' αύτούς πρότειναν νά αντικατασταθεί ό νόμος του 
άντίστροφου τετραγώνου μέ κάποιο νόμο πού νά έπιτρέπει άπο-
κλίσεις, δταν έφαρμόζεται γιά μικρές άποστάσεις. 'Ωστόσο, γιό 
νά γίνει κάτι τέτοιο, θά επρεπε νά άλλάξουμε τό Παράδειγμα, νά 
όρίσουμε ενα νέο γρίφο καί δχι νά επιλύσουμε απλώς τόν παλιό. 
Στή συγκεκριμένη περίπτωση, οί επιστήμονες διατήρησαν τούς 
κανόνες του Newton, εως δτου τό 1750, κάποιος ανακάλυψε μέ 
ποιό τρόπο μπορούσαν νά εφαρμοστούν μέ έπιτυχία^. Μόνο μιά 
άλλαγή στούς κανόνες του παιχνιδιού θά μπορούσε νά προσφέρει 
μιά έναλλακτική λύση. 

Ή μελέτη τών φυσιολογικών επιστημονικών παραδόσεων 

3. Γιά μιά σύντομη περιγραφή τής πορείας αύτών τών πειραμάτων, δες σ. 4 
του C.J. Davisson, Les prix Nobel en 1937 (Stockholm, 1938). 

4. W. Whewell, History of the Inductive Sciences (άν. εκδ., London, 1847), II, σ. 
101-5, 220-22. 
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αποκαλύπτει καί πολλούς άλλους κανόνες, πού μας προσφέρουν 
αρκετές πληροφορίες γιά τίς ύποχρεώσεις πού αναλαμβάνουν οί 
έπιστήμονες άπέναντι στά Παραδείγματα τους. Ποιές όμως είναι 
οί κυριότερες κατηγορίες στίς όποιες έμπίπτουν αύτοί οί κανό-
νες;5 Ή πιό προφανής καί ισως ή πιό δεσμευτική φανερώνεται 
άπ' τίς γενικεύσεις, στίς όποιες τώρα μόλις αναφερθήκαμε· είναι 
οί ρητές διατυπώσεις επιστημονικών νόμων καί οί διατυπώσεις 
πάνω σε εννοιες καί θεωρίες. "Οσον καιρό συνεχίζουν νά διατη-
ρούν τό κύρος τους, οί διατυπώσεις αυτές βοηθούν στή διαμόρ-
φωση των γρίφων καί στόν περιορισμό των άποδεκτών λύσεων. Οί 
Νόμοι του Newton, λ.χ., έκπληροϋσαν τέτοιες λειτουργίες, στή 
διάρκεια του 18ου καί του 19ου αί. "Οσον καιρό γινόταν αυτό, ή 
ποσότητα-ϋλης ήταν μιά θεμελιώδης οντολογική κατηγορία γιά 
τούς φυσικούς έπιστήμονες καί οί δυνάμεις πού άσκοϋνται 
ανάμεσα σέ τεμάχια ί)λης αποτελούσαν εναν κυρίαρχο τομέα γιά 
τήν ερευνά^. Στή χημεία, οί νόμοι των σταθερών καί καθορισμέ-
νων αναλογιών διατηρούσαν, γιά πολύ καιρό, μιά ακριβώς ιδια 
δύναμη — εθεταν τό πρόβλημα των άτομικών βαρών, οριοθετού-
σαν τά αποδεκτά αποτελέσματα τών χημικών αναλύσεων καί 
πληροφορούσαν τούς χημικούς τί είναι τά άτομα, τά μόρια, οί 
χημικές ένώσεις καί τά μίγματα^. Οί εξισώσεις του Maxwell καί οί 
νόμοι της στατιστικής θερμοδυναμικής έχουν τό ιδιο κύρος καί 
τήν ϊδια λειτουργία σήμερα. 

Ή ίστορική ερευνά, ώστόσο, αποκαλύπτει καί άλλου είδους 
κανόνες καί μάλιστα πιό ενδιαφέροντες. 'Εκτός άπό τούς νόμους 
καί τίς θεωρίες, σ ' ενα κατώτερο ή πιό συγκεκριμένο επίπεδο, 
υπάρχει, λ.χ. μιά πληθώρα δεσμεύσεων τόσο γιά τούς τύπους 
οργάνων, πού πρέπει νά προτιμηθούν, όσο καί γιά τούς έγκυρους 
τρόπους, μέ τούς οποίους πρέπει νά χρησιμοποιηθούν τά 
άποδεκτά όργανα. Ή άλλαγή στάσης απέναντι στό ρόλο πού 
διαδραματίζει ή φωτιά στίς χημικές αναλύσεις, έπηρέασε ζωτικά 

5. Αύτή τήν έρώτηση τήν όφείλω στόν W.O. Hagstrom, πού ή δουλειά του 
στή ν κοινωνιολογία τής έπιστήμης έχει μερικές φορές κοινά σημεία μέ τή δική 
μου. 

6. ΓΓ αύτές τίς πλευρές, δές Ι.Β. Cohen, Franklin and Newton: An Inquiry into 
Speculative Newtonian Experimental Science and Franklin's Work in Electricity as an 
Example T/i^reo/(Philadelphia, 1956), κεφ. vii, σ. 255-57, 275-77. 

7. Αυτό τό παράδειγμα σχολιάζεται σέ μεγάλη έκταση κοντά στό τέλος τοϋ 
κεφ. Χ. 
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την άνάπτυξη της χημείας στό 17ο αι.». Ό Helmholtz πάλι, στό 
19ο αι., συνάντησε ισχυρή αντίδραση απ' τούς φυσιολόγους, όταν 
διατύπωσε την άποψη ότι ό φυσικός πειραματισμός θά μπορούσε 
νά χρησιμοποιηθεί δημιουργικά στόν κλάδο τους^. Καί στόν 
αιώνα μας, ή περίεργη ιστορία της χημικής χρωματογραφίας 
προσφέρει μιά ακόμη διαφωτιστική περίπτωση τής δύναμης των 
πειραματικών δεσμεύσεων πού, δπως καί οί νόμοι ή οί θεωρίες, 
προσφέρουν στούς έπιστήμονες κανόνες του παιχνιδιού'®. "Οταν 
θά άναλύσουμε τήν ανακάλυψη τών άκτίνων Χ, θά εντοπίσουμε 
αιτίες γιά δεσμεύσεις τέτοιου είδους. 

Ή Ιστορική μελέτη άποκαλύπτει καί τή συστηματική πα-
ρουσία υψηλότερου έπιπέδου, σχεδόν μεταφυσικών δεσμεύσεων, 
πού, χωρίς νά άποτελοϋν άμετάβλητα χαρακτηριστικά τής έπι-
στήμης, έξαρτώνται λιγότερο άπό τοπικούς καί χρονικούς παρά-
γοντες''. Μετά τό 1630, λ.χ., καί ειδικότερα μετά τήν έμφάνιση τών 
επιστημονικών γραπτών του Descartes πού άσκησαν μιά τεράστια 
επίδραση, οί περισσότεροι έπιστήμονες υπέθεταν ότι τό σύμπαν 
συντίθεται άπό μικροσκοπικά σωματίδια καί ότι όλα τά φυσικά 
φαινόμενα θά μπορούσαν νά εξηγηθούν μέ όρους σχήματος, μεγέ-
θους, κίνησης καί άλλη λεπί δράση ς τών σωματιδίων. Αύτό τό 
πλέγμα τών δεσμεύσεων άποδείχτηκε ταυτόχρονα καί μεταφυσικό 
καί μεθοδολογικό. Μεταφυσικό, γιατί πληροφορούσε τούς έπι-
στήμονες γιά τό τί είδους όντότητες περιείχε τό σύμπαν καί τί δέν 
περιείχε: δέν ύπήρχε παρά μορφοποιημένη ϋλη σέ κίνηση. Μεθο-
δολογικό, γιατί εδειχνε στούς έπιστήμονες τί μορφή θά επρεπε νά 
πάρουν οί τελικοί φυσικοί νόμοι καί οί θεμελιώδεις έξηγήσεις: οί 
νόμοι θά έπρεπε νά προσδιορίσουν τήν κίνηση καί τήν αλληλε-
πίδραση τών σωματιδίων καί ή έξήγηση θά επρεπε νά ανάγει κάθε 
φυσικό φαινόμενο στή δράση τών σωματιδίων πού διέπονται άπ' 
αυτούς τούς νόμους. 'Ακόμη πιό σπουδαίο ήταν τό γεγονός ότι ή 
σωματιδιακή άντίληψη του σύμπαντος εδειχνε στούς έπιστήμονες 
πώς θά ήταν τά περισσότερα άπό τά έρευνητικά τους προβλήματα. 

8. Η. Metzger, Les doctrines chimiques en France du debut du XVΙΓ siecle ά la fin 
du XVIir siecle (Paris, 1923); σ. 359-61; Marie Robert Boyle and Seventeenth-
Century Chemistry (Cambridge, 1958), σ. 112-15. 

9. Leo Konigsberger, Herman von Helmoholtz, μετ. Francis A. Welby (Oxford, 
1906), σ. 65-66. 

10. James E. Meinhard, «Chromatography: A Perspective», Science, CX 
(1949), σ. 387-92. 

11. [ Ό δρος «μεταφυσικός» δέ χρησιμοποιείται έδώ ύποτιμητικά. Μάλλον 
πλησιάζει στό «όντολογικός»] σ.τ.έ. 
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"Ετσι, ενας χημικός πού, όπως ό Boyle, υιοθέτησε τη νέα φιλο-
σοφία, εδωσε ιδιαίτερη προσοχή στίς άντιδράσεις πού θά 
μπορούσαν νά θεωρηθούν ώς μεταστοιχειώσεις· ό λόγος ήταν δτι 
αύτές άποκάλυπταν ξεκάθαρα τή διαδικασία της σωματιδιακής 
άνακατανομής πού θά επρεπε νά στηρίζει κάθε χημική άλλαγή^^. 
Παρόμοιες συνέπειες της σωματιδιακής άντίληψης μπορούν νά 
παρατηρηθούν στή μηχανική, τήν όπτική καί τή θερμότητα. 

Τέλος, σ ' ^να ακόμη ύψηλότερο έπίπεδο, ύπάρχει μιά άλλη 
ομάδα δεσμεύσεων, χωρίς τήν οποία δέν μπορεί κανείς νά χαρα-
κτηριστεί επιστήμονας. Ό επιστήμονας πρέπει, π.χ. νά προσπα-
θεί νά καταλάβει τόν κόσμο καί νά επεκτείνει τήν ακρίβεια καί τό 
φάσμα πού χαρακτηρίζουν τήν τάξη του σύμπαντος. Αυτή ή 
δέσμευση πρέπει, μέ τή σειρά της, νά τόν όδηγεϊ νά διερευνά 
εξονυχιστικά, μόνος του ή μέσα άπ' τή δουλειά των συναδέλφων 
του, κάποια πλευρά της φύσης φτάνοντας μέχρι τήν τελευταία 
εμπειρική λεπτομέρεια. Καί άν αυτή ή έξονυχιστική μελέτη απο-
καλύπτει κάποιες εστίες φαινομενικής αταξίας, τότε αυτό τό γε-
γονός πρέπει νά τόν προκαλεί νά φτάσει σέ μεγαλύτερη εκλέ-
πτυνση των παρατηρησιακών τεχνικών του καί σέ νέα διάρθρωση 
τών θεωριών του. Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν κι άλλοι παρόμοιοι 
κανόνες πού είχαν πάντοτε ισχύ πάνω στούς επιστήμονες. 

Ή ύπαρξη αύτοϋ του πυκνοΰ δίκτυου δεσμεύσεων — έννοιο-
λογικών, θεωρητικών, πειραματικών καί μεθοδολογικών^— είναι 
ή κύρια πηγή της μεταφοράς πού συνδέει φυσιολογική επιστήμη 
καί έτϋίλυση γρίφων προμηθεύει κανόνες πού δείχνουν στόν ερευ-
νητή μιας ώριμης ειδικότητας πώς είναι ό κόσμος καί ή έπιστήμη 
του καί, κατά συνέπεια, τόν διευκολύνει νά συγκεντρωθεί μέ σι-
γουριά στά έσωτερικά προβλήματα, πού του καθορίζουν αυτοί οί 
κανόνες καί ή υπάρχουσα γνώση. Αυτό πού τόν παρακινεί προ-
σωπικά είναι τό πώς νά δώσει μιά λύση στούς ύπόλοιπους 
γρίφους. Ά π ' αυτή λοιπόν τήν πλευρά, μιά διερεύνηση τών γρί-
φων καί τών κανόνων διαφωτίζει τή φύση της φυσιολογικής επι-
στημονικής πρακτικής. "Ομως, από κάποια άλλη πλευρά, αύτός ό 
διαφωτισμός μπορεί νά είναι σημαντικά παραπλανητικός. "Αν καί 
προφανώς ύπάρχουν κανόνες πού δεσμεύουν όλους τούς ερευνητές 
μιας επιστημονικής ειδικότητας σέ μιά δεδομένη χρονική πε-

ι 2. Πά τή σωματιδιακή θέση γενικά, δές Marie Boas «The Establishment of 
the Mechanical Philosophy>>, Osiris, X ( 1 9 5 2 ) , σ. 4 1 2 - 5 4 1 . Γιά τίς έπιδράσεις της 
πάνω στόν Boyle καί τή χημεία του, δές T.S. Kuhn «Robert Boyle and Structural 
Chemistry in the Seventeenth Century», his, XLIII ( 1 9 5 2 ) , σ. 1 2 - 3 6 . 
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ρίοδο, αύτοί οί κανόνες δέν μπορούν, μόνοι τους, νά προσδιορί-
σουν την ολότητα των κοινών χαρακτηριστικών της πρακτικής 
αυτών τών ειδικών. Ή φυσιολογική έπιστήμη είναι μιά αύστηρά 
προσδιορισμένη δραστηριότητα, αλλά δέν είναι αναγκαστικό νά 
προσδιορίζεται ολοκληρωτικά από κανόνες. Γι ' αυτό ακριβώς τό 
λόγο, στήν αρχή αύτοϋ του βιβλίου, εισήγαγα τά κοινά Παρα-
δείγματα ώς θεμέλιο της συνοχής τών φυσιολογικών ερευνητικών 
παραδόσεων, καί όχι τούς κοινούς κανόνες, τίς ύποθέσεις ή τίς 
απόψεις. Οί κανόνες θεωρώ ότι προέρχονται άπό τά Παραδείγμα-
τα, τά Παραδείγματα, δμως, μπορούν νά καθοδηγήσουν τήν 
ερευνά άκόμη καί χωρίς τούς κανόνες. 

1 1 0 



V. Ή προτεραιότητα των Παραδειγμάτων 

Γιά νά ανακαλύψουμε τή σχέση ανάμεσα σέ κανόνες, 
Παραδείγματα καί φυσιολογική επιστήμη, θά δοϋμε πρώτα μέ 
ποιό τρόπο ό ιστορικός άπομονώνει τίς ειδικές μορφές δεσμεύ-
σεων, πού μόλις έχουν περιγράφει ώς αποδεκτοί κανόνες. Ή προ-
σεκτική ιστορική διερεύνηση μιας δεδομένης ειδικότητας, στή 
διάρκεια μιας όρισμένης χρονικής περιόδου, αποκαλύπτει ενα 
σύνολο άπό επαναλαμβανόμενες, σχεδόν τυπικές διατυπώσεις 
όρισμένων θεωριών, καί τών εφαρμογών τους στό πεδίο τών 
εννοιών, τών παρατηρήσεων καί τών οργάνων. Πρόκειται γιά τά 
Παραδείγματα της κοινότητας, πού προκύπτουν άπό τά έγχειρί-
δια, τίς παραδόσεις καί τίς εργαστηριακές της ασκήσεις. Μελε-
τώντας τα καί έξασκούμενοι μ' αυτά, τά μέλη της ανάλογης κοι-
νότητας μαθαίνουν τή δουλειά τους. Ό ιστορικός, βέβαια, θά 
ανακαλύψει έπιπλέον μιά θολή περιοχή πού καταλαμβάνεται άπό 
έπιτεύξεις άμφίβολου άκόμη έπιπέδου, ώστόσο ό πυρήνας τών 
λυμένων προβλημάτων καί τεχνικών συνήθως παρουσιάζεται ξε-
κάθαρος. Παρά τίς περιστασιακές άσάφειες, τά Παραδείγματα της 
ώριμης έπιστημονικής κοινότητας μπορούν νά προσδιοριστούν 
μέ σχετική εύκολία. 

' Ο προσδιορισμός τών κοινών Παραδειγμάτων δέν ταυτίζεται, 
ώστόσο, μέ τόν προσδιορισμό τών κοινών κανόνων. Αυτό άπαιτεϊ 
ενα δεύτερο καί άρκετά διαφορετικό βήμα. "Οταν τό έπιχειρει, ό 
ιστορικός θά πρέπει νά συγκρίνει τά Παραδείγματα της κοινότη-
τας μεταξύ τους καθώς καί μέ τίς τρέχουσες ερευνητικές εφαρμο-
γές. Ό σκοπός του είναι νά άνακαλύψει, μ' αύτόν τόν τρόπο, τί 
είδους ανιχνεύσιμα στοιχεία, έκδηλα ή υπονοούμενα μπορεί νά 
έχουν αντλήσει τά μέλη της κοινότητας άπό τά πιό σφαιρικά τους 
Παραδείγματα καί νά τά έχουν χρησιμοποιήσει ώς κανόνες στήν 
ερευνά τους. "Οποιος εχει άποπειραθει νά περιγράψει ή νά άναλύ-

111 



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

σει την εξέλιξη μιας συγκεκριμένης έπιστημονικής παράδοσης θά 
πρέπει οπωσδήποτε νά εχει αναζητήσει τέτοιες αποδεκτές αρχές 
καί κανόνες. Καί σχεδόν σίγουρα — δπως δείχνει τό προηγούμενο 
κεφάλαιο — θά τό εχει επιτύχει, τουλάχιστο ώς ενα βαθμό. "Αν, 
δμως, είχε τήν ιδια περίπου έμπειρία μέ μένα, θά αναγνωρίσει ότι 
ή αναζήτηση κανόνων είναι καί πιό δύσκολη καί λιγότερο ικα-
νοποιητική από τήν άναζήτηση Παραδειγμάτων. 'Ορισμένες 
γενικεύσεις πού χρησιμοποιεί γιά νά περιγράψει τίς κοινές πεποι-
θήσεις της κοινότητας δέν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. 
Κάποιες άλλες όμως, όπως ορισμένες άπό αυτές πού χρησιμοποιή-
σαμε ήδη ώς υποδείγματα, θά φανοϋν έλαφρώς ύπερβολικές. "Αν 
διατυπωθούν μ' αυτόν άκριβώς τόν τρόπο ή μέ οποιοδήποτε άλλο 
δυνατό τρόπο, θά απορριφθούν σχεδόν σίγουρα άπό όρισμένα 
μέλη της ομάδας πού εξετάζεται. Καί δμως, αν θέλουμε νά κατα-
νοήσουμε τή συνοχή της ερευνητικής παράδοσης, μέ βάση τούς 
κανόνες, μας είναι άπαραίτητος κάποιος προσδιορισμός κοινών 
σημείων στή μελετούμενη περιοχή. Τό άποτέλεσμα είναι ή άνα-
ζήτηση ένός συνόλου κανόνων ίκανοϋ νά καθορίσει πλήρως 
μιά δεδομένη ερευνητική παράδοση καταλήγει πάντοτε σέ πλήρη 
άποτυχία. 

Ή αναγνώριση, ώστόσο, αυτής της άποτυχίας, μπορεί νά 
οδηγήσει στή διάγνωση της πηγής της. Οί επιστήμονες μπορούν 
νά συμφωνούν στό δτι ό Newton, ό Lavoisier, ό Maxwell ή ό Ein-
stein πέτυχαν μιά σχετικά μόνιμη λύση σέ μιά όμάδα σημαντικών 
προβλημάτων, καί ταυτόχρονα νά διαφωνούν, πολλές φορές χωρίς 
πλήρη έπίγνώση του γεγονότος, στόν προσδιορισμό τών ειδικών 
αφηρημένων χαρακτηριστικών πού κατέστησαν μόνιμες αύτές τίς 
λύσεις. Μέ άλλα λόγια, μπορούν νά συμφωνούν στή διάγνωση ένός 
Παραδείγματος, χωρίς νά συμφωνούν ή χωρίς κάν νά άποπειρών-
τ α ι ν ά φ τ ά σ ο υ ν σ έ μ ι ά nXr\pr\ ερμηνεία ή λογική ανασυγκρότηση τ ο υ 
Παραδείγματος αύτού. Ή ελλειψη μιας υποδειγματικής ερμη-
νείας ή μιας καθολικά αποδεκτής αναγωγής σέ κανόνες δέν έμπο-
δίζει τήν καθοδήγηση της ερευνάς άπό κάποιο Παράδειγμα. Ή 
άμεση επισκόπηση τών Παραδειγμάτων μπορεί, ώς ενα βαθμό, νά 
οδηγήσει στόν προσδιορισμό της φυσιολογικής επιστήμης· ή 
διαδικασία αύτή συχνά διευκολύνεται, άλλά δέν εξαρτάται άπό 
τήν ξεκάθαρη διατύπωση κανόνων καί υποθέσεων. Πραγματικά, ή 
ύπαρξη ένός Παραδείγματος ούτε κάν προϋποθέτει δτΐι υπάρχει 
ένα πλήρες σύνολο κανόνων'. Ι 

1 . Ό Michael Polanyi εχει αναπτύξει μέ έξαίρετο τρόπο ενα παρόμοιο θέμα, 
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' Η πρώτη συνέπεια αυτών τών ισχυρισμών είναι δτι, μοιραία, 
άνακύπτουν προβλήματα. "Αν λείπει ^να ικανοποιητικό σύνολο 
κανόνων, τότε τί είναι αυτό πού περιορίζει τόν έπιστήμονα σέ μιά 
συγκεκριμένη φυσιολογική έπιστημονική παράδοση; Τί μπορεί 
νά σημαίνει ή έκφραση «άμεση έπισκόπηση τών Παραδειγμά-
των»; Μερικές άπαντήσεις σέ τέτοιου είδους έρωτήματα εδωσε τό 
ύστερο εργο του Ludwig Wittgenstein^, αναφερόμενο^ βέβαια, σέ 
ενα πολύ διαφορετικό πλαίσιο. 'Επειδή τό πλαίσιο αυτό είναι πιό 
στοιχειώδες καί πιό οικείο, θά μας διευκολύνει, άν άρχίσουμε από 
αύτήν τή μορφή έπιχειρήματος. Τί πρέπει νά ξέρουμε, ρωτάει ό 
Wittgenstein, προκειμένου νά χρησιμοποιήσουμε όρους δπως 
«καρέκλα» ή «φύλλο» ή «παιχνίδι», μέ τέτοιο τρόπο, πού νά μήν 
αφήνει περιθώριο άσάφειας ή περαιτέρω συζήτησης^; 

Τό έρώτημα αυτό είναι πολύ παλιό καί ή άπάντηση πού 
γενικά του εχει δοθεϊ είναι ότι πρέπει νά γνωρίζουμε συνειδητά ή 
διαισθητικά τί είναι μιά καρέκλα, ^να φύλλο ή ενα παιχνίδι. Θά 
πρέπει, μ' άλλα λόγια, νά συλλάβουμε ενα σύνολο ιδιοτήτων, πού 
νά είναι κοινές σέ όλα τά παιχνίδια καί μόνο σ ' αυτά. Ό Wittgen-
stein, ώστόσο, θεωρώντας τόν τρόπο μέ τόν όποιο χρησιμοποιού-
με τή γλώσσα καί τό είδος του σύμπαντος στό όποιο τήν 
έφαρμόζουμε, συνεπέρανε δτι δέν υπάρχει κατ' ανάγκη ενα τέτοιο 
σύνολο χαρακτηριστικών. Ή έξέταση βέβαια ορισμένων άπό τίς 
κοινές ιδιότητες ένός αριθμού παιχνιδιών, καρεκλών ή φύλλων μας 
βοηθά νά μάθουμε νά χρησιμοποιούμε τόν άνάλογο δρο, δέν 
υπάρχει, δμως, κανένα σύνολο χαρακτηριστικών πού νά αντιστοι-
χεί ταυτόχρονα σ ' δλα τά μέλη μιας κλάσης καί μόνο σ ' αύτά. 
'Αντίθετα, χρησιμοποιούμε τόν δρο «παιχνίδι», δταν βρισκόμα-
στε άπέναντι σέ μιά δραστηριότητα πού παρατηρούμε γιά πρώτη 

ισχυριζόμενος πώς ένα μεγάλο μέρος τής έπιτυχίας του έπιστήμονα έξαρταται άπό 
τή «σιωπηρή γνώση», δηλ. άπό τή γνώση πού άποκταται μέσα άπό τήν πρακτική 
καί πού δέν μπορεί νά συγκροτηθεί ρητά. Δές τό βιβλίο το\) Personal Knowledge 
(Chicago, 1958), κεφ. ν καί vi. 

2. [ Ό δρος ύστερο Μργο του Wittgenstein έχει καθιερωθεί γιά τίς Φιλοσοφικές 
"Ερευνες (1953). Τονίζεται έτσι ή άντίθεση μέ τό νεανικό του έργο, τό Tractatus 
(1918), δπου άναπτύσσεται μιά έντελώς διαφορετική φιλοσοφία] σ.τ.έ. 

3. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, μετ. G.E.M. Anscombe 
(New York, 1953), σ. 31-36. Ό Wittgenstein δμως δέ λέει τίποτα σχεδόν γύρω άπό 
τό είδος του κόσμου πού χρειάζεται γιά νά στηριχθεί ή διαδικασία όνομασίας πού 
περιγράφει. Μέρος λοιπόν της θέσης πού άκολουθεϊ δέν μπορεί νά άποδοθεΐ σ* 
αύτόν. [έλ. έκδ.. Φιλοσοφικές "Ερευνες, Παπαζήσης, 1977, μετ. Π. Χριστοδουλί-
δης]. 
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φορά, γιατί αυτό πού βλέπουμε βρίσκεται σέ μιά στενή «ομοιό-
τητα μορφής» μέ ^να πλήθος δραστηριοτήτων πού στό παρελθόν 
μάθαμε νά άποκαλοϋμε μ ' αυτό τό δνομα. Γιά τόν Wittgenstein, 
τελικά, τά παιχνίδια, οί καρέκλες καί τά φύλλα είναι φυσικές 
οικογένειες, οί όποιες αποτελούνται άπό ενα πλέγμα όμοιοτήτων, 
πόύ άλληλοκαλύπτονται καί διασταυρώνονται. Ή ύπαρξη ένός 
τέτοιου πλέγματος έξηγει έπαρκώς τήν ίκανότητά μας νά 
άναγνωρίζουμε τό σχετικό άντικείμενο ή τή σχετική δραστηριό-
τητα. Μόνο στήν περίπτωση πού οί οικογένειες πού ονομάσαμε 
άλληλοκαλύπτονταν καί βαθμιαία άπορροφοϋνταν ή μία μέσα 
στήν άλλη — δηλαδή, μόνο στήν περίπτωση πού δέν ύπάρχουν 
φυσικές οικογένειες — ή ίκανότητά μας νά άναγνωρίζουμε καί νά 
όνομάζουμε θά συνηγορούσε γιά 'ένα σύνολο κοινών χαρακτηρι-
στικών, πού θά άντιστοιχοϋσε σέ καθένα άπό τά χρησιμοποιού-
μενα όνόματα κλάσεων. 

Κάτι παρόμοιο μπορεί θαυμάσια νά ύποστηρίχτει γιά τά διά-
φορα έρευνητικά προβλήματα καί τίς τεχνικές πού άνακύπτουν 
στά πλαίσια μιας μοναδικής φυσιολογικής έπιστημονικής παρά-
δοσης. Αυτό πού έχουν κοινό δέν είναι τό δτι ικανοποιούν κάποιο 
σαφές ή εστω κάποιο πλήρως προσδιορίσιμο σύνολο κανόνων καί 
υποθέσεων, πού προσδίδει στήν παράδοση τό χαρακτήρα της καί 
τήν έπιβολή της πάνω στούς έπιστήμονες. 'Αντίθετα, μπορούν νά 
συνδέονται, μέσω μιας σχέσης όμοιότητας ή δείγματος μοντέλου, 
μέ κάποια πλευρά του σώματος της επιστήμης, πού εχει ήδη 
άναγνωριστεΐ άπό τήν άνάλογη κοινότητα ως καθιερωμένο 
επίτευγμα. Οί έπιστήμονες έργάζονται μέ τή βοήθεια μοντέλων, 
πού τούς παρέχει ή έκπαίδευσή τους καί τά βιβλία πού διαβάζουν 
στή συνέχεια, χωρίς συχνά νά γνωρίζουν ή νά πρέπει νά γνωρί-
σουν ποιά χαρακτηριστικά έχουν προσδώσει σ ' αύτά τά μοντέλα 
χαρακτήρα Παραδείγματος γιά τήν κοινότητα. Καί ακριβώς έπει-
δή λειτουργούν μ* αύτόν τόν τρόπο, δέν έχουν ανάγκη άπό κανένα 
πλήρες σύνολο κανόνων. Μάλιστα, ή συνοχή πού παρουσιάζει ή 
έρευνητική παράδοση στήν όποία συμμετέχουν μπορεί νά μήν 
προϋποθέτει κάν τήν ύπαρξη ένός υποκείμενου στρώματος 
κανόνων καί ύποθέσεων, πού θά επρεπε νά άποκαλύψει ή περαι-
τέρω ιστορική ή φιλοσοφική διερεύνηση. Τό γεγονός δτι οί 
έπιστήμονες δέ ρωτούν ούτε διαφωνούν συνήθως πάνω στό τί είναι 
αυτό πού κάνει έγκυρο ενα ειδικό πρόβλημα ή μιά λύση, μας 
δημιουργεί τόν πειρασμό νά υποθέσουμε δτι, τουλάχιστο διαισθη-
τικά, γνωρίζουν τήν άπάντηση. "Ομως κάτι τέτοιο μπορεί απλώς 
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νά δείχνει ότι θεωρούν άσχετη πρός την ερευνά τους καί την έρώ-
τηση καί την απάντηση αύτη. Τά Παραδείγματα μπορούν 
κάλλιστα καί νά προηγούνται καί νά είναι πιό δεσμευτικά καί πιό 
πλήρη άπό κάθε σύνολο κανόνων γιά την ερευνά, πού είναι δυνατό 
νά έξαχθεϊ μέ σαφήνεια άπό αύτά. 

Μέχρι τώρα, τό πρόβλημα εξετάστηκε έντελώς θεωρητικά: τά 
Παραδείγματα θά μπορούσαν νά καθορίζουν τή φυσιολογική 
επιστήμη χωρίς τήν παρεμβολή προσδιορίσιμων κανόνων. Θά 
προσπαθήσω τώρα νά αύξήσω καί τή σαφήνεια καί τήν έπιτακτι-
κότητα αύτής της θέσης, ύποδεικνύοντας μερικούς άπ' τούς λό-
γους γιά τούς όποίους πιστεύουμε δτι τά Παραδείγματα όντως 
ενεργούν μ' αύτόν τόν τρόπο. Ό πρώτος, πού ήδη συζητήθηκε 
επαρκώς, είναι ή μεγάλη δυσκολία μας νά άνακαλύψουμε τούς 
κανόνες πού καθοδήγησαν συγκεκριμένες φυσιολογικές έπιστη-
μονικές παραδόσεις. Αύτή ή δυσκολία είναι σχεδόν ή 'ίδια μέ αύτή 
πού συναντά ό φιλόσοφος, όταν προσπαθεί νά πει τί κοινό έχουν 
δλα τά παιχνίδια. ' Ο δεύτερος λόγος, του όποίου στήν πραγματι-
κότητα ό πρώτος αποτελεί συνέπεια, απορρέει άπό τή φύση της 
επιστημονικής εκπαίδευσης. Θά πρέπει πιά νά εχει γίνει καθαρό 
δτι οί έταστήμονες δέ διδάσκονται ποτέ μέ άφηρημένο τρόπο καί 
μεμονωμένα τίς εννοιες, τούς νόμους καί τίς θεωρίες. 'Αντίθετα, 
τά διανοητικά αύτά εργαλεία βρίσκονται άπό τήν αρχή ενσωμα-
τωμένα σέ μιά ενότητα, πού προηγείται ιστορικά καί παιδαγω-
γικά, καί αποκαλύπτονται σέ συνάφεια καί μέ τή μεσολάβηση 
τών έφαρμογών τους. Μιά νέα θεωρία προτείνεται πάντοτε μαζί μέ 
τίς εφαρμογές της σέ κάποιο συγκεκριμένο πεδίο φυσικών φαι-
νομένων χωρίς αύτές, δέ θά εθετε ούτε κάν ύποψηφιότητα γιά 
αποδοχή. 'Αφού πιά γίνει άποδεκτή, αύτές οί'ίδιες έφαρμογές ή 
κάποιες άλλες τή συνοδεύουν στά έγχειρίδια απ' δπου © μελλον-
τικός έρευνητής θά μάθει τή δουλειά του. Έκεϊ, οί έφαρμογές 
αύτές δέ βρίσκονται ούτε ως διακοσμητικά στοιχεία ούτε άκόμη 
ως περαιτέρω τεκμηρίωση. 'Αντίθετα, ή διαδικασία εκμάθησης 
μιας θεωρίας εξαρτάται άπό τή μελέτη έφαρμογών, δπως ή 
πρακτική στήν έπίλυση προβλημάτων μέ χαρτί καί μολύβι ή μέ 
όργανα στό εργαστήριο. "Ετσι, άν λ.χ. ό φοιτητής της νευτώνιας 
δυναμικής άνακαλύπτει κάποτε τό νόημα τών όρων «δύναμη», 
«μάζα», «διάστημα» καί «χρόνος», τό καταφέρνει δχι τόσο μέσα 
άπό τούς άτελεϊς, άν καί μερικές φορές βοηθητικούς ορισμούς του 
συγγράμματός του, δσο μέ τήν παρατήρηση καί τή συμμετοχή 
στήν εφαρμογή αύτών τών εννοιών στήν έπίλυση προβλημάτων. 
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Αύτη ή διαδικασία έκμάθησης μέ έπίδειξη καί πράξη συνε-
χίζεται σ ' όλη τη διάρκεια της έπαγγελματικής μύησης. Καθώς ό 
φοιτητής προχωρά άπό τά μαθήματα του πρώτου ^τους πρός τή 
διδακτορική του διατριβή, τά προβλήματα πού συναντα γίνονται 
πιό πολύπλοκα καί άσυνήθιστα. Συνεχίζουν δμως νά μορφο-
ποιούνται μέ βάση προηγούμενες έπιτεύξεις* ϊδιας φύσης είναι καί 
τά προβλήματα, πού φυσιολογικά θά τόν άπασχολήσουν στή 
συνέχεια, στά πλαίσια της έλεύθερης έπιστημονικής του καριέ-
ρας. Θά μπορούσε κανείς νά υποθέσει ότι, κάπου σ ' αύτήν τήν 
πορεία, ό έπιστήμονας εχει διαισθητικά προσδιορίσει τούς 
κανόνες του παιχνιδιού, δμως τελικά δέν ύπάρχει σοβαρός λόγος 
πού νά μας πείθει γιά κάτι τέτοιο. Πολλοί έπιστήμονες μιλούν μέ 
άρκετή ευκολία καί ικανότητα γιά τήν ειδική, μεμονωμένη 
ύπόθεση πού βρίσκεται πίσω άπό μιά συγκεκριμένη πλευρά τρέ-
χουσας ερευνάς· όταν, ωστόσο, προσπαθήσουν νά αξιολογήσουν 
τά καθιερωμένα θεμέλια του τομέα τους, τά άγκυρα προβλήματα 
καί τίς μεθόδους του, τά καταφέρνουν έλάχιστα καλύτερα άπό τόν 
οποιοδήποτε ξένο πρός τήν έπιστήμη. "Αν ^χουν μάθει νά χρη-
σιμοποιούν τέτοιες αφαιρέσεις, τό δείχνουν κυρίως μέ τήν ίκα-
νότητά τους νά κάνουν έπιτυχημένη έρευνα. Αύτή ή ικανότητα, 
δμως, μπορεί νά γίνει κατανοητή χωρίς τήν προσφυγή σέ ύποθε-
τικούς κανόνες του παιχνιδιού. 

Οί έπιπτώσεις αύτές της έπιστημονικής έκπαίδευσης έχουν 
'ένα συμπλήρωμα πού παρέχει ^ναν τρίτο λόγο γιά νά υποθέσουμε 

δτι τά Παραδείγματα καθοδηγούν τήν έρευνα τόσο μέ τήν άμεση 
σχέση δείγματος μοντέλου, δσο καί μέ τήν έξαγωγή κανόνων. Ή 
φυσιολογική έπιστήμη μπορεί νά άναπτύσσεται χωρίς κανόνες, 
μόνο δσον καιρό ή σχετική έπιστημονική κοινότητα δέχεται 
χωρίς συζήτηση τίς έπιμέρσυς έπιλύσεις προβλημάτων, πού 
έχουν ήδη έπιτευχθεΐ. 'Επομένως, οί κανόνες θά γίνονταν ση-
μαντικοί καί ή χαρακτηριστική άδιαφορίαγι' αυτούς θά έξέλειπε, 
άπ' τή στιγμή πού τά Παραδείγματα ή τά μοντέλα θά άρχιζαν νά 
χάνουν τή σιγουριά τους. Καί αύτό άκριβώς συμβαίνει στήν 
πραγματικότητα. Ειδικότερα, ή προ-Παραδειγματική περίοδος 
χαρακτηρίζεται άπό συχνές καί βαθιές άντιθέσεις πάνω στήν 
έγκυρότητα των μεθόδων, των προβλημάτων καί των υποδειγμα-
τικών λύσεων, άν καί βέβαια οί άντιθέσεις αύτές τείνουν περισ-
σότερο στόν καθορισμό των σχολών παρά στήν έπίτευξη συμφω-
νίας. 'Έχουμε ήδη έπισημάνει κάποιες τέτοιες διαφωνίες στήν 
οπτική καί τόν ήλεκτρισμό καί μπορούμε νά πούμε δτι έπαιξαν 
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εναν ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην άνάπτυξη της χημείας του 
17ου αι. καί της πρώιμης γεωλογίας του 19ου αί/ . 'Επιπλέον, 
παρόμοιες διαφωνίες δέν έξαφανίζονται οριστικά μέ την έμφάνιση 
ένός Παραδείγματος. "Αν καί είναι σχεδόν ανύπαρκτες στίς πε-
ριόδους φυσιολογικής επιστήμης, επανέρχονται κατά κανόνα 
λίγο πρίν καί κατά τή διάρκεια των έπιστημονικών επαναστά-
σεων, όταν δηλαδή τά Παραδείγματα υφίστανται αρχικά έπιθέσεις 
καί στή συνέχεια άλλαγές. Ή μετάβαση άπό τή νευτώνια στήν 
κβαντική μηχανική προκάλεσε πολλές διαφωνίες καί πάνω στή 
φύση καί πάνω στά κριτήρια της φυσικής επιστήμης, μερικές άπό 
τίς όποιες συνεχίζονται άκόμη^. 'Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι 
πού έζησαν καί μπορούν νά θυμηθοϋν τίς παρόμοιες συζητήσεις 
πού προκάλεσαν ή ήλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell καί 
ή στατιστική μηχανικής Καί άκόμη παλιότερα, ή αφομοίωση 
της μηχανικής του Γαλιλαίου καί του Newton εδωσε άφορμή σέ 
μιά περίφημη σειρά μέ διαμάχες άνάμεσα σέ οπαδούς του 
'Αριστοτέλη, του Descartes καί του Leibniz γιά τά έγκυρα 
κριτήρια της έπιστήμης^. 'Όταν οί επιστήμονες διαφωνούν γιά τό 
άν έχουν λυθεί τά θεμελιώδη προβλήματα του κλάδου τους, ή άνα-
ζήτηση κανόνων άποκτά ενα ρόλο, πού, σέ κανονικές συνθήκες, 
δέν εχει. 'Όσο, δμως, τά Παραδείγματα παραμένουν άσφαλή, 
μπορούν νά λειτουργούν χωρίς συμφωνία γιά τή λογική τους 
συγκρότηση ή καί χωρίς καμιά άπόπειρα τέτοιας συγκρότησης. 

4. Γιά τή χημεία, δές Η. Metzger, Les doctrines chimiques en France du debut du 
XVir a la fin du XVIII' siecle (Paris, 1923), σ. 24-27 καί 146-49· καί Marie Boas, 
Robert Boyle and Seventeenth - Century Chemistry (Cambridge, 1958), κεφ. ii. Γιά τή 
γεωολογία, δές Walter F. Cannon «The Uniformitarian — Catastrophist Debate» 
Isis, LI (1960), σ. 38-55 καί C.C. Gillispie, Genesis and Geology (Cambridge, Mass., 
1951), κεφ. iv-v. 

5. Γιά διαμάχες πάνω στήν κβαντική μηχανική, δές Jean Ullmo, La crise de la 
physique quantique (Paris, 1950), κεφ. ii. 

6. Γιά τή στατιστική μηχανική, δές Rene Dugas, La theoriephysique au sens de 
Boltzmann et ses prolongements modemes (Neuchatel, 1959), σ. 158-84, 206-19. Γιά 
τήν άποδοχή του έργου του Maxwell, δές Max Planck, «Maxwell Influence in 
Germany» στό James Clerk Maxwell: A Commemoration Volume, 1831-1931 
(Cambridge, 1931), σ. 45-65, ιδιαίτερα σ. 58-63 καί Silvanus P. Thompson, The life 
of William Thomson, Baron Kelvin of Largs (London, 1910), II, σ. 1021-27. 

7. Γιά ένα δείγμα της μάχης μέ τούς άριστοτελικούς, δές Α. Koyre, «Α 
Documentary History of the Problem of Fall from Kepler to Newton», Transactions 
of the American Philosophical Society, XLV (1955), a. 329-95. Γιά τίς διαμάχες μέ 
τούς όπαδούς του Descartes καί του Leibniz, δές Pierre Brunet, L' introduction des 
theories de Newton en France au XVIIV siecle (Paris, 1931) Καί A. Koyre, From the 
Closed World to the Infmite Universe (Baltimore, 1957), κεφ. xi. 
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"Ενας τέταρτος λόγος γιά νά άποδεχτοϋμε την προτεραιό-
τητα των Παραδειγμάτων σε σχέση μέ τούς κοινούς κανόνες καί 
ύποθέσεις, θά ολοκληρώσει αύτό τό κεφάλαιο. Στην εισαγωγή 
αύτοϋ του βιβλίου υπήρχε ή ύπόδειξη ότι μπορούν νά υπάρξουν 
καί μικρές έπαναστάσεις πέρα άπό τίς μεγάλες, ότι ορισμένες έ-
παναστάσεις θίγουν μόνο τά μέλη μιας έπαγγελματικής ύποειδι-
κότητας καί ότι γΓ αυτές τίς ομάδες ακόμη καί ή άνακάλυψη ένός 
νέου καί Απρόβλεπτου φαινομένου μπορεί νά είναι έπαναστατική. 
Τό επόμενο κεφάλαιο θά παρουσιάσει μιά έπιλογή τέτοιων έπα-
ναστάσεων, δέν είναι όμως, γιά τήν ώρα, καθόλου σαφές μέ ποιό 
τρόπο μπορούν νά συμβούν. "Αν ή φυσιολογική έπιστήμη είναι 
τόσο στέρεα καί οί επιστημονικές κοινότητες τόσο συμπαγείς όσο 
ή προηγούμενη άνάλυση άφησε νά έννοηθεΐ, πώς τότε είναι 
δυνατό μιά άλλαγή Παραδείγματος νά έπιδράσει μόνο σέ μιά 
μικρή ύποομάδα; 'Όσα έχουν λεχθεί ως τώρα, ίσως νά άφησαν νά 
εννοηθεί ότι ή φυσιολογική έπιστήμη είναι μιά θέσμιση μονα-
δική, μονολιθική καί ένοποιημένη, ή όποία θά πρέπει νά ισχύει ή 
νά απορρίπτεται όχι μόνο μαζί μέ τό σύνολο των Παραδειγμάτων 
της, άλλά καί μέ τό κάθε Παράδειγμα ξεχωριστά. Είναι όμως 
ολοφάνερο ότι στήν πραγματική έπιστήμη πολύ σπάνια ή καί 
ποτέ δέ συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, όταν θεωρούμε πολλές 
φορές, όλους τούς τομείς ταυτόχρονα, μας δίνεται ή έντύπωση 
μιας μάλλον έτοιμόρροπης δομής μέ έλάχιστη συνοχή άνάμεσα 
στίς διάφορες πλευρές της. 'Ωστόσο, τίποτα άπ' όσα ειπώθηκαν 
ως τώρα δέ θά επρεπέ νά ερχεται σέ άντίθεση μ' αύτήν τήν τόσο 
συνηθισμένη παρατήρηση. 'Αντίθετα, ή ύποκατάσταση των 
κανόνων άπό τά Παραδείγματα θά επρεπε νά κάνει εύκολότερη 
τήν κατανόηση της ποικιλίας των έπιστημονικών τομέων καί 
ειδικοτήτων. Οί ρητοί κανόνες, δταν ύπάρχουν, υιοθετούνται 
συνήθως άπό μιά ιδιαίτερα εκτεταμένη επιστημονική όμάδα, άλλά 
δέ συμβαίνει κατ' άνάγκη τό ιδιο μέ τά Παραδείγματα. Οί έρευνη-
τές, σέ πεδία έντελώς διαφορετικά, όπως ή άστρονομία καί ή βο-
τανική, εκπαιδεύονται μελετώντας άρκετά διαφορετικές επιτεύ-
ξεις πού περιγράφονται σέ πολύ διαφορετικά βιβλία. Ά λ λ ά 
άκόμη καί αυτοί, πού άνήκουν στόν 'ίδιο ή σέ στενά συνδεδεμέ-
νους τομείς, καί κατά συνέπεια Αρχίζουν τήν καριέρα τους με-
λετώντας πολλά κοινά βιβλία καί έπιτεύξεις, μπορούν νά κατα-
λήξουν σέ άρκετά διαφορετικά Παραδείγματα, στή διάρκεια της 
έπαγγελματικής τους ειδίκευσης. 

"Ας δούμε, γιά νά άναφερθούμε σέ μιά μόνο περίπτωση, τήν 
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ιδιαίτερα έκτεταμένη καί ανομοιογενή κοινότητα πού συνιστούν 
όλοι οί φυσικοί έττιστήμονες. "Ολα τά μέλη αυτής τής ομάδας 
διδάχτηκαν τούς νόμους, λ.χ. τής κβαντομηχανικής καί οί περισ-
σότεροι χρησιμοποιούν συχνά αύτούς τούς νόμους σέ κάποιο ση-
μείο τής ερευνάς ή τής διδασκαλίας τους. Ά λ λ ά δέ μαθαίνουν 
δλοι τίς ίδιες εφαρμογές αύτών των νόμων καί, έπομένως, δέν επη-
ρεάζονται όλοι μέ τόν'ίδιο τρόπο άπό τίς αλλαγές στην πρακτική 
τής κβαντομηχανικής. Στήν πορεία τής έπιστημονικής έξειδίκευ-
σης, ορισμένοι φυσικοί συναντούν μόνο τίς βασικές αρχές τής 
κβαντομηχανικής. "Αλλοι μελετούν λεπτομερειακά τίς ύποδειγμα-
τικές έφαρμογές αύτών των άρχων στη χημεία, άλλοι στη φυσική 
τής στέρεας κατάστασης κ.ο.κ. Τί σημαίνει άκριβώς κβαντομηχα-
νική γιά τόν καθένα έξαρτάται άπό τό είδος τής διδασκαλίας πού 
εχει ύποστεϊ, άπό τό είδος των κειμένων πού εχει διαβάσει καί άπό 
τό είδος των περιοδικών πού μελετά. Τό συμπέρασμα είναι ότι, 
ένώ μιά άλλαγή σέ ενα νόμο τής κβαντομηχανικής θά είναι 
επαναστατική γιά όλες αύτές τίς όμάδες, μιά άλλαγή άντίθετα πού 
επιδρά άποκλειστικά σέ κάποια ύποδειγματική έφαρμογή τής 
κβαντομηχανικής θά είναι κατ' άνάγκη έπαναστατική μόνο γιά τά 
μέλη μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής ύποομάδας. Γιά τόν 
υπόλοιπο κλάδο καί γι ' αύτούς πού άσχολούνται μέ τίς άλλες 
φυσικές επιστήμες, αύτη ή άλλαγή θά είναι κάτι άλλο παρά 
έπαναστατική. Τελικά, ένώ δηλ. ή θεωρία τών κβάντα (ή ή 
νευτώνια θεωρία ή ή ηλεκτρομαγνητική θεωρία)είναι Παράδειγμα 
γιά πολλές επιστημονικές όμάδες, δέν πρόκειται γιά τό 'ίδιο 
άκριβώς Παράδειγμα στήν κάθε περίπτωση. Κατά συνέπεια, είναι 
σέ θέση νά καθορίζει ταυτόχρονα άρκετές παραδόσεις φυσιολο-
γικής επιστήμης, πού άλληλοεπικαλύπτονται χωρίς νά ταυτίζο-
νται. Μιά έπανάσταση σέ μία άπό αύτές τίς παραδόσεις δέν είναι 
αναγκαίο νά επεκτείνεται μέ τόν 'ίδιο τρόπο καί στίς άλλες. 

Ή σύντομη άναφορά μιας περίπτωσης πού συνδέεται μέ τίς 
έπιπτώσεις τής εξειδίκευσης, 'ίσως ενισχύσει όλη αύτη την άκο-
λουθία τών έπιχειρημάτων. "Ενας έρευνητής, πού θέλησε νά μάθει 
κάτι γύρω άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο βλέπουν οί επιστήμονες 
την άτομική θεωρία, ρώτησε ενα διακεκριμένο φυσικό καί ενα 
χημικό άν ενα μεμονωμένο άτομο ηλίου άποτελεΐ ή όχι ενα μόριο. 
Καί οί δυό άπάντησαν χωρίς κανένα δισταγμό, άλλά οί άπαντή-
σεις τους δέν ήταν οί Ίδιες. Γιά τό χημικό, τό άτομο ηλίου ήταν 
μόριο, γιατί είχε την άντίδραση ενός μορίου, σύμφωνα μέ την 
κινητική θεωρία τών αερίων. 'Αντίθετα, γιά τό φυσικό, τό ήλιο 
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δέν ήταν μόριο, γιατί δέν παρουσίαζε κανένα μοριακό φάσμα^. 
Προφανώς καί οί δύο μιλούσαν γιά τό ϊδιο σωματίδιο, άλλα τό 
έβλεπαν μέσα άπό τό πρίσμα της προσωπικής τους έκπαίδευσης 
καί πρακτικής. Ή έμπειρία τους στην έπίλυση προβλημάτων 
τούς έπέβαλε τό τί πρέπει νά είναι ενα μόριο. Χωρίς αμφιβολία, οί 
έμπειρίες τους είχαν πολλά κοινά σημεία, άλλά, στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση, δέν τούς όδήγησαν στό ίδιο σημείο. Καθώς προ-
χωρούμε, θά άνακαλύψουμε πόσο σημαντικές μπορεί νά είναι 
κατά καιρούς οί έπιπτώσεις τέτοιων διαφορών σέ Παραδείγματα. 

8. Ό Ερευνητής ήταν ό James Κ. Senior, πού του είμαι ύποχρεωμένος γιά μιά 
προφορική του άναφορά. Μερικά σχετικά ζητήματα άναπτύσσονται στό άρθρο του 
«The Vernacular of the Laboratory», Philosophy of Science, XXV (1958), σ. 163-68. 
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νΐ. Oi άνωμαλίες καί ή ανάδυση 
των επιστημονικών ανακαλύψεων 

Ή φυσιολογική έπιστήμη, ή δραστηριότητα έπίλυσης γρί-
φων πού μόλις έξετάσαμε, είναι μιά διαδικασία κατεξοχή συσ-
σωρευτική, πού έπιτυγχάνει πλήρως τό σκοπό της, τή συνεχή 
δηλαδή έπέκταση του φάσματος καί της άκρίβειας της έπιστημο-
νικής γνώσης. Ά π ' αυτή τήν πλευρά, αντιστοιχεί άπόλυτα στήν 
πιό συνηθισμένη εικόνα έπιστημονικής δουλείας. Χάνεται όμως 
ετσι 'ένα τυπικό προϊόν της έπιστημονικής διαδικασίας. ' Η φυσιο-
λογική έπιστήμη δέ στοχεύει σέ καινοτομίες γεγονότων ή θεω-
ριών καί, όσον καιρό θεωρείται έπιτυχημένη, δέν οδηγεί σέ καμιά 
καινοτομία. Νέα, ώστόσο, καί άπρόβλεπτα φαινόμενα άποκαλύ-
πτονται συνεχώς από τήν έπιστημονική έρευνα καί ριζικά νέες 
θεωρίες έπινοοϋνται κάθε τόσο άπό τούς έπιστήμονες. ' Η ιστορία 
μάλιστα υποδεικνύει ότι ή έπιστημονική θέσμιση έχει άναπτύξει 
μιά πανίσχυρη τεχνική γιά τήν παραγωγή τέτοιων έκπλήξεων. 
"Αν αύτό τό χαρακτηριστικό της έπιστήμης συνδυαστεί μέ δ,τι 
έχουμε πει ως τώρα, τότε θά πρέπει ή έρευνα υπό τήν αιγίδα ένός 
Παραδείγματος νά αποτελεί έναν ιδιαίτερα άποτελεσματικό τρόπο 
γιά τήν πρόκληση Παραδειγματικής αλλαγής. Καί αύτό ακριβώς 
κάνουν οί θεμελιώδεις καινοτομίες γεγονότων ή θεωριών: ένώ 
παράγονται άκούσια άπό ένα παιχνίδι πού παίζεται σύμφωνα μ' 
ένα σύνολο κανόνων, ή άφομοίωσή τους απαιτεί τήν έπεξεργασία 
ένός άλλου συνόλου. Άφοϋ πιά έχουν ένσωματωθει στήν έπι-
στήμη, ή δλη θέσμιση, τουλάχιστο γι* αυτούς τούς ειδικούς στό 
πεδίο τών οποίων έπέρχονται οί καινοτομίες, παύει πιά νά είναι ή 
Ιδια. 

Θά πρέπει τώρα νά άναρωτηθοϋμε μέ ποιό τρόπο αυτές οί 
αλλαγές έμφανίζονται, άρχίζοντας άπό τίς άνακαλύψεις, δηλ. τίς 
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καινοτομίες στά γεγονότα, καί περνώντας μετά στίς έπινοήσεις, 
δηλ. τίς καινοτομίες στη θεωρία. Αύτη, ωστόσο, ή διάκριση άνά-
μεσα σέ ανακάλυψη καί επινόηση ή ανάμεσα σέ γεγονός καί 
θεωρία, θά αποδειχτεί αμέσως ύπερβολική. Τό επίπλαστο αυτής 
της διάκρισης είναι ενα σημείο πολύ σημαντικό γιά την κατα-
νόηση πολλών κεντρικών θέσεων αύτοϋ του βιβλίου. Ή εξέταση 
όρισμένων άνακαλύψεων στη συνέχεια αύτοϋ του κεφαλαίου, θά 
μας οδηγήσει γρήγορα στό συμπέρασμα δτι δέν ύπάρχουν μεμο-
νωμένα γεγονότα αλλά εκτεταμένα έπεισόδια μέ μιά τακτικά έπα-
ναλαμβανόμενη δομή. Ή ανακάλυψη ξεκινά μέ τήν έπίγνωση 
μιας ανωμαλίας, δηλ. μέ τήν άναγνώριση δτι ή φύση εχει σέ κά-
ποιο σημείο παραβιάσει τίς προσδοκίες του Παραδείγματος, πού 
καθοδηγεί τή φυσιολογική έπιστήμη. Συνεχίζεται μέ μιά περισσό-
τερο ή λιγότερο εκτεταμένη έξερεύνηση της περιοχής όπου 
εμφανίστηκε αύτή ή ανωμαλία. Καί τελειώνει μόνον όταν ή 
Παραδειγματική θεωρία εχει διορθωθεί μέ τέτοιο τρόπο, ώστε τό 
μή όμαλό νά γίνει αναμενόμενο. ' Η αφομοίωση ένός νέου είδους 
γεγονότος άπαιτεί κάτι παραπάνω από μιά επιπλέον προσθήκη 
καί, εως δτου ή εναρμόνιση αύτή επιτευχθεί — εως ότου ό επι-
στήμονας μάθει νά βλέπει τή φύση διαφορετικά —, τό νέο γε-
γονός δέν εχει πάρει κάν τό χαρακτήρα επιστημονικού γεγονό-
τος. 

Γιά νά δοϋμε πόσο στενά συνδεδεμένες είναι ή θεωρητική 
καινοτομία καί ή καινο;Γρμία γεγονότων στά πλαίσια της έπιστη-
μονικής ανακάλυψης, θά έξετάσουμε μιά Ιδιαίτερα γνωστή περί-
πτωση, τήν άνάκάλυψη του οξυγόνου. Τουλάχιστο τρεις διαφο-
ρετικοί άνθρωποι διεκδίκησαν δικαιολογημένα τήν ανακάλυψη 
αύτή, καί πολλοί άλλοι χημικοί θά πρέπει, στίς αρχές της δεκαε-
τίας 1770, νά είχαν πετύχει ν^ απομονώσουν σέ εργαστηριακό 
σκεύος έμπλουτισμένο αέρα, χωρίς νά τό ξέρουν'. ' Η πρόοδος της 
φυσιολογικής επιστήμης — σ ' αύτή ν τήν περίπτωση, της χημείας 
τών αερίων — είχε προετοιμάσει άρκετά ικανοποιητικά τό έδαφος 
γιά μιά ριζική άνατροπή. Αύτός πού πρώτος ισχυρίστηκε δτι 

1. Γιά τήν κλασική ακόμη άνάλυση της άνακάλυψης του οξυγόνου, δες Α.Ν. 
Meldrum The Eighteenth - Century Revolution in Science - the First Phase 
(Calcutta, 1930), κεφ. v. Ά ^ ό τίς πρόσφατες μελέτες, απαραίτητη είναι: Maurice 
Daumas, Lavoisier, theoricien et experimentateur (Paris, 1955), κεφ. ii-iii, πού θίγει 
καί τήν άντιδικία γιά τήν προτεραιότητα. Γιά, μιά πληρέστερη συζήτηση καί 
βιβλιογραφία, δες ακόμη T.S. Kuhn, «The Historical Structure of Scientific 
Discovery», Science, CXXXVI (June 1, 1962), σ. 760-64. 
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παρασκεύασε 'ένα σχετικά καθαρό δείγμα του αερίου ήταν ό Σουη-
δός φαρμακοποιός C.W. Scheele. Μπορούμε ομως νά αγνοήσουμε 
τή δουλειά του, άφοϋ δέ δημοσιεύτηκε παρά μόνο, όταν ή ανα-
κάλυψη του οξυγόνου είχε ήδη έπανειλημμένα άναγγελθει από 
άλλους, καί επομένως δέν επέδρασε μέ κανένα τρόπο στήν ιστο-
ρική ακολουθία γιά τήν όποία κυρίως ενδιαφερόμαστε έδώ^. 
Χρονικά δεύτερος στή διεκδίκηση ερχεται ό Βρετανός έπιστήμο-
νας καί κληρικός, Joseph Priestley, ό όποιος συγκέντρωσε τό 
άέριο πού ελευθερώθηκε από τή θέρμανση έρυθροΰ οξειδίου του 
ύδραργύρου, θεωρώντας αύτή τήν ένέργεια 'ένα απλό μέρος μιας 
μακράς φυσιολογικής διερεύνησης των «άέρων» πού παράγονται 
από ενα πλήθος στερεών ουσιών. Τό 1774 προσδιόρισε τό άέριο 
πού παράγεται μ ' αύτόν τόν τρόπο ως νιτρώδες οξείδιο καί τό 
1775, υστέρα από περισσότερα τέστ, ως κοινό άέρα αλλά μέ 
λιγότερη άπό τή συνηθισμένη ποσότητα «φλογιστοϋ»^. Ό τρίτος 
στή διεκδίκηση, ό Lavoisier, άρχισε τήν έργασία πού τόν οδήγησε 
στό οξυγόνο, μετά τά πειράματα του 1774 του Priestley, καί πιθανώς 
μετά άπό μιά ύπόδειξη του Priestley. Στίς άρχές του 1775, 6 
Lavoisier άνακοίνωσε δτι τό άέριο πού παράγεται μέ τή θέρμανση 
του έρυθροΰ όξείδιου του ύδραργύρου ήταν «ό 'ίδιος ό άέρας, πλή-
ρης καί χωρίς αλλοίωση (μέ τή διαφορά ότι)... βγαίνει πιό καθα-
ρός, πιό άναπνεύσιμος»^. Τό 1777, πάλι πιθανώς μέ τή βοήθεια 
μιας δεύτερης ύπόδειξης το̂ ϋ Priestley, ό Lavoisier κατέληξε ότι τό 
άέριο ήταν ενα ξεχωριστό είδος, ενα άπό τά δύο κύρια συστατικά 
της άτμόσφαιρας, ενα συμπέρασμα πού ό Priestley δέ θέλησε ποτέ 

2. Γιά μιά διαφορετική, ώστόσο, άξιολόγηση του ρόλου του Scheele, δές Uno 
Bocklund, «Α Lost Letter from Scheele to Lavoisier», Lychnos, 1957-58, σ. 39-62. 

3. [' Η φλογιστική θεωρία (phlogiston theory, theorie 4μ flogistique) είναι ή 
πρώτη καθολικά άποδεκτή γενική χημική θεωρία. 'Επινοείται άπό τόν Georg 
Stahl, στό τέλος του Που αι., καί κυριαρχεί ώς τήν έποχή του Lavoisier. Τό «φλο-
γιστόν» είναι μιά άρχή, ή άρχή της καύσης (καί της φωτιάς) είναι ^να στοιχείο 
άσύλληπτο πού περιέχουν όλα τά καύσιμα ύλικά, όπως ό άνθρακας, ό φωσφόρος, 
τά έλαια. Τή στιγμή της καύσης, σπάζει τήν ένωσή του μέ τά καιγόμενα σώματα 
καί άπελευθερώνεται· στήν άπώλεια φλογιστοϋ όφείλονται οί αλλαγές των Ιδιοτή-
των των καιγόμενων σωμάτων. ' Η φλογιστική θεωρία δέν περιορίζεται στήν καύ-
ση των σωμάτων άλλά έξηγεϊ καί τίς άλλες κύριες χημικές καί φυσικές ιδιότητες, 
όπως ή όσμή ή τό χρώμα. Ό «άποφλογισμένος άέρας» (deflogisticated air) πού θά 
συναντήσουμε παρακάτω εϊναι, λοιπόν, ό άέρας πού δέν περιέχει φλογιστό] σ.τ.έ. 

4. J.B. Conant: «The Overthrow of the Phlogiston Theory: The Chemical Revo-
lution of 1775-1789» («Harvard Case Histories in Experimental Science», Case 2, 
Cambridge, Mass., 1950). Ή πολύ χρήσιμη αύτή συλλογή άνατυπώνει πολλά άπ' 
τά σχετικά ντοκουμέντα. 
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νά άποδεχτει. 
Αύτη ή μορφή ανακάλυψης γεννά 'ένα έρώτημα πού ταιριάζει 

σέ κάθε καινούριο φαινόμενο, πού κάποτε πέφτει στην άντίληψη 
των έπιστημόνων. Ή τ α ν ό Priestley ή ό Lavoisier ή και κανένας 
απ' τούς δύο, πού ανακάλυψε πρώτος τό όξυγόνο; 'Ή τέλος 
πάντων, πότε άνακαλύφτηκε τό όξυγόνο; "Αν πάρει αύτη τη 
μορφή, ή έρώτηση θά μπορούσε νά τεθεί άκόμη καί αν ύπήρχε 
μόνο ενας πού διε^κδικοϋσε τήν άνακάλυψη. Δέ μας ένδιαφέρει 
καθόλου μιά απάντηση μέ τή μορφή δικαστικής άπόφασης περί 
προτεραιότητας καί ήμερομηνίας. Μιά άπόπειρα πάντως σ* αύτή 
τήν κατεύθυνση θά διαφωτίσει τή φύση της άνακάλυψης, άκριβώς 
γιατί μιά τέτοιου είδους απάντηση δέν είναι δυνατή. Ή άνακά-
λυψη δέν άνήκει σ ' έκεϊνα τά είδη διαδικασίας δπου^χει νόημα ή 
έρώτηση. Τό γεγονός όμως δτι τίθεται — ή προτεραιότητα γιά τό 
όξυγόνο εχει επανειλημμένα συζητηθεί μετά τό 1780 — άποτελεΐ 
μιά ενδειξη δτι κάτι δέν πάει καλά στήν εικόνα άκριβώς της επι-
στήμης πού άποδίδει τόσο θεμελιώδη σημασία στήν άνακάλυψη. 
"Ας δοϋμε, άκόμη μιά φορά, τήν περίπτωσή μας. Ό ισχυρισμός 
του Priestley δτι άνακάλυψε τό όξυγόνο στηρίζεται στό γεγονός δτι 
πρώτος άπομόνωσε ενα άέριο, πού άργότερα άναγνωρίστηκε ως 
ξεχωριστό είδος. 'Αλλά τό δείγμα του Priestley δέν ήταν καθαρό, 
καί άν έπομένως τό νά κρατά κάποιος στά χέρια του άκάθαρτο 
όξυγόνο Ισοδυναμεί μέ τό νά άνακαλύπτει τό όξυγόνο, τότε κάτι 
τέτοιο §χει γίνει άπό οποιονδήποτε έμφιάλωσε κάποτε τόν άτμο-
σφαιρικό άέρα. 'Εξάλλου, άν δντως ό Priestley άνακάλυψε τό όξυ-
γόνο, πότε συνέβη αύτό; Τό 1774 είχε πιστέψει δτι πέτυχε νιτρώ-
δες όξείδιο, μιά ούσία πού ήδη γνώριζε* τό 1775 είδε τό άέριο ως 
«άποφλογισμένο άέρα», κάτι δηλ. πού πάλι δέν είναι όξυγόνο ή 
εστω, γιά τούς χημικούς πού άσπάζονταν τή θεωρία του 
φλογιστοϋ, ^να άρκετά άπρόβλεπτο είδος άερίου. Ό Ισχυρισμός 
του Lavoisier'ίσως είναι πιό δικαιολογημένος, άλλά δέν άποφεύγει 
τά 'ίδια προβλήματα. "Αν άρνηθοϋμε νά δώσουμε τή νίκη στόν 
Priestley, δέν μπορούμε νά τή δώσουμε στό Lavoisier γιά τήν 
έργασία του 1775, πού τόν οδήγησε στό συμπέρασμα δτι τό άέριο 
ήταν ό «'ίδιος ό άέρας, άναλλοίωτος». Θά επρεπε 'ίσως νά περι-
μένουμε μέχρι τήν έργασία του 1776 καί 1777, ή όποία όδήγησε τόν 
Lavoisier νά δει δχι τόσο τό 'ίδιο τό άέριο, άλλά τό τί ήταν αύτό τό 
άέριο. Άλλά άκόμη καί αύτή ή έκδίκαση μπορεί νά άμφισβητη-
θει, άφοϋ, τόσο τό 1777 δσο καί στό τέλος της ζωής του, ό Lavoi-
sier έπέμενε δτι τό όξυγόνο ήταν μιά άτομική «άρχή οξύτητας» 
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[«principe of acidity»] καί τό όξυγόνο παίρνει τή μορφή αερίου 
μόνο δταν αύτη ή «αρχή» ένώνεται μέ «caloric» [μέ «θερμι-
δικό»], τήν ύπόσταση δηλ. της θερμότητας^. Θά πρέπει, κατά 
συνέπεια, νά ποϋμε ότι τό όξυγόνο δέν είχε άκόμη άνακαλυφτεί τό 
1777; 'Ορισμένοι ισως άποπειραθοϋν νά πουν κάτι τέτοιο. Ή 
άρχή όμως της οξύτητας δέν άπορρίφτηκε στή χημεία παρά μόνο 
μετά τό 1810, καί ή θεωρία των καλορί έπιζοϋσε ως τό 1860 
περίπου. Τό όξυγόνο είχε γίνει μιά τυπική χημική ούσία, πρίν καί 
άπό τίς δύο αύτές χρονολογίες. 

Είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε ενα νέο λεξιλόγιο καί νέες 
εννοιες γιά νά άναλύσουμε γεγονότα, όπως ή άνακάλυψη του 
οξυγόνου. "Αν καί, σίγουρα ή πρόταση «τό όξυγόνο άνακαλύ-
φτηκε» είναι σωστή, μπορεί νά μας παραπλανήσει, γιατί ύπο-
δεικνύει ότι ή άνακάλυψη κάποιου πράγματος είναι μιά άπλή, 
μεμονωμένη πράξη πού μπορεί νά παραλληλιστεί μέ τήν οίκεία 
μας έννοια της όρασης (έννοια έξίσου άμφισβητήσιμη). Νά, 
λοιπόν, γιατί είμαστε τόσο πρόθυμοι νά δεχτούμε ότι ή πράξη της 
άνακάλυψης, όπως της όρασης ή της άφής, θά πρέπει νά μπορεί νά 
αποδίδεται κατηγορηματικά σέ ^να ύποκείμενο καί σέ μιά 
χρονική στιγμή. Ή δεύτερη, όμως, αύτή απόδοση ποτέ δέν είναι 
δυνατή καί ή πρώτη όχι πάντοτε. 'Αγνοώντας τόν Scheele, 
μπορούμε νά ισχυριστούμε μέ σιγουριά ότι τό όξυγόνο δέν είχε 
άνακαλυφτεί πρίν άπό τό 1774 καί ισως νά μπορούμε άκόμη νά 
πούμε ότι είχε πιά άνακαλυφτεί τό 1777 ή έλάχιστα άργότερα. 
'Αλλά κάθε άπόπειρα νά χρονολογηθεί ή άνακάλυψη, μέσα στό 
πλαίσιο πού περικλείουν αύτά τά όρια ή κάποια άλλα παρόμοια, 
θά είναι μοιραία αυθαίρετη, γιατί ή άνακάλυψη ένός νέου είδους 
φαινομένου είναι κατ' άνάγκη Ινα πολύπλοκο συμβάν, ^να συμβάν 
πού προϋποθέτει τήν άναγνώριση τόσο του δτι κάτι συμβαίνει, 
όσο καί του τί είναι αύτό πού συμβαίνει. Σκεφτείτε ότι άν, λ.χ. κι 
εμείς πιστεύαμε ότι τό όξυγόνο είναι «άποφλογισμένος άέρας», θά 
επιμέναμε, χωρίς κανένα δισταγμό, ότι ό Priestley τό άνακάλυψε, 
άλλά ούτε καί τότε άκόμη θά μπορούσαμε νά ξέρουμε πότε 
άκριβώς εγινε αύτό. "Αν, λοιπόν, στήν άνακάλυψη είναι τόσο 
στενά δεμένες ή παρατήρηση καί ή έννοιολογική έκφραση, τό 
γεγονός καί ή θεωρητική άφομοίωση, τότε πρέπει νά άναγνωρι-
στεί ότι ή άνακάλυψη είναι μιά ολόκληρη διαδικασία πού διαρκεί 
στό χρόνο. Μόνο όταν όλες οί κατάλληλες εννοιολογικές κατη-

5. Η. Metzger, La philosophie de la matiere chez Lavoisier (Paris, 1935) καί 
Daumas, δ.π., κεφ. vii [γιά τή θεωρία των καλορί δές ύποσημείωση 9, κεφ. III]. 
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γορίες είναι δοσμένες άπό πρίν, στην περίπτωση δηλαδή πού τό 
φαινόμενο δέ θά ανήκει σ ' ενα νέο είδος, μόνο τότε μπορεί 
κάποιος νά ανακαλύπτει χωρίς προσπάθεια, ταυτόχρονα καί 
στιγμιαία δτι κάτι συμβαίνει καί τό τί συμβαίνει. 

Δεχόμαστε, λοιπόν τώρα, ότι ή άνακάλυψη προϋποθέτει μιά 
εκτεταμένη, όχι όμως άναγκαστικά ιδιαίτερα μακρά διαδικασία 
εννοιολογικής άφομοίωσης. Μπορούμε νά ποϋμε έπιπλέον ότι 
προϋποθέτει μιά αλλαγή Παραδείγματος; Σ' αύτήν τήν έρώτηση 
δέν μπορεί ακόμη νά δοθεί μιά γενική απάντηση, άν καί στή 
συγκεκριμένη ειδικά περίπτωση, ή απάντηση πρέπει νά είναι 
θετική. Αυτό πού ανακοίνωσε στά γραπτά του ό Lavoisier, άπό τό 
1777 καί υστέρα, δέν ήταν τόσο ή άνακάλυψη του όξυγόνου όσο ή 
όξυγονική θεωρία [oxygen theory] της καύσης. Αυτή ή θεωρία 
ήταν ό άκρογωνιαιος λίθος γιά μιά τόσο ριζική άναδιοργάνωση 
της χημείας, πού φτάνει συνήθως νά χαρακτηρίζεται ως ή χημική 
επανάσταση. Πραγματικά, άν ή άνακάλυψη του όξυγόνου δέν 
άποτελοϋσε τή βάση γιά τήν έμφάνιση ένός νέου Παραδείγματος 
στή χημεία, τό ζήτημα της προτεραιότητας, άπ' τό όποιο ξεκι-
νήσαμε, δέ θά είχε ποτέ αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία. Σ ' 
αύτήν τήν περίπτωση, όπως καί σ ' άλλες, ή άξία πού άποδίδεται 
σ ' ενα νέο φαινόμενο καί κατά συνέπεια σ ' αύτόν πού τό άνακά-
λυψε, είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερο τό νέο φαινόμενο 
παραβιάζει τίς προβλέψεις του Παραδείγματος. Πρέπει, ωστόσο, 
νά σημειώσουμε, γιατί θά άποδειχτει στή συνέχεια σημαντικό, ότι 
ή άνακάλυψη του όξυγόνου δέν ύπήρξε ή ιδια ή αιτία της άλλαγής 
στή χημική θεωρία, πολύ πρίν παίξει όποιοδήποτε ρόλο στήν 
άνακάλυψη του νέου άερίου, ό Lavoisier ήταν πεπεισμένος τόσο 
γιά τό ότι κάτι δέν πήγαινει καλά μέ τή φλογιστική θεωρία όσο 
καί γιά τό ότι τά σώματα πού καίγονται άπορροφοϋν ενα μέρος της 
άτμόσφαιρας. Αυτά άνέφερε σέ ενα σφραγισμένο ύπόμνημα πού 
κατέθεσε στή Γραμματεία της Γαλλικής 'Ακαδημίας τό 1772 .̂ 
Αύτό πού προσέφερε ή δουλειά πάνω στό όξυγόνο ήταν ότι συνέ-
βαλε ιδιαίτερα στή μορφοποίηση καί τή δόμηση της παλιότερης 
αίσθησης του Lavoisier ότι κάποιο λάθος υπάρχει. Του πρότεινε 
κάτι πού ήταν ήδη έτοιμος νά άνακαλύψει — τή φύση της ουσίας 
εκείνης πού ή καύση άφαιρεϊ άπό τήν άτμόσφαιρα. Ή εκ των 
προτέρων συνείδηση των δυσκολιών θά πρέπει νά άποτελεΐ μιά 

6. Ή τηό έγκυρη έρμηνεία των πηγών της διαφωνίας του Lavoisier είναι τό 
βιβλίο του Henry Guerlac, Lavoisier - the Crucial Year: The Background and Origin 
of his First Experiments on Combustion in 1972, (Ithaka, N.Y., 1961). 
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σημαντική πλευρά αύτόϋ, πού κατέστησε ίκανό τόν Lavoisier νά δει 
σέ πειράματα τύπου Priestley ε να αέριο, πού δέν μπόρεσε νά δει ό 
ϊδιος ό Priestley. Καί αντίστροφα, τό γεγονός δτι χρειαζόταν μιά 
θεμελιώδης τροποποίηση Παραδείγματος γιά νά δει κανείς αυτό 
πού είδε ό Lavoisier, θά πρέπει νά ήταν ό κυρίαρχος λόγος πού ό 
Priestley, ακόμη καί στό τέλος της μακρας ζωής του, δέν κατάφερε 
νά τό δει μέ τόν ιδιο τρόπο. 

Δύο άκόμη, πολύ συντομότερες αναφορές θά ενισχύσουν όσα 
εχουμε πει καί ταυτόχρονα θά μας οδηγήσουν άπό τή διασάφηση 
της φύσης των ανακαλύψεων πρός μιά κατανόηση των συνθηκών 
γένεσής τους. Στήν προσπάθεια νά άντιπροσωπευτοϋν οί κύριοι 
τρόποι γένεσης τών ανακαλύψεων, οί περιπτώσεις πού θά αναφερ-
θούν επιλέχθηκαν ετσι ώστε νά είναι αφενός διαφορετικές μεταξύ 
τους καί αφετέρου διαφορετικές άπό τήν ανακάλυψη του οξυγό-
νου. Ή πρώτη, οί ακτίνες Χ, είναι μιά τυπική περίπτωση τυχαίας 
ανακάλυψης, μιά κατηγορία πολύ περισσότερο συνηθισμένη άπ' 
δσο μας έπιτρέπει νά φανταστούμε ό απρόσωπος χαρακτήρας τών 
επιστημονικών άναφορών. Ή ιστορία της αρχίζει τή μέρα πού 
ό φυσικός Roentgen διέκοψε μιά φυσιολογική ερευνά πάνω στίς 
καθοδικές άκτίνες, έπειδή παρατήρησε δτι μιά οθόνη άπό πλατι-
νοκυανιοϋχο βάριο, πού βρισκόταν σέ κάποια άπόσταση άπό τήν 
καλυμμένη συσκευή του, φωτοβολούσε καθώς ή εκκένωση προ-
χωρούσε. Ή ερευνά πού άκολούθησε — κράτησε 7 συναρπα-
στικές εβδομάδες στή διάρκεια τών οποίων ό Roentgen σπάνια 
άφηνε τό εργαστήριο — υπέδειξε δτι ή αιτία της λάμψης προερ-
χόταν άμεσα άπό τόν καθοδικό σωλήνα, δτι ή άκτινοβολία παρή-
γαγε σκιές, δτι δέν μπορούσε νά εκτραπεί άπό μαγνήτη καί άλλα 
πολλά άκόμη. Πρίν άναγγείλει τήν άνακάλυψή του, ό Roentgen 
είχε πειστεί δτι τό φαινόμενο δέν οφειλόταν σέ καθοδικές άκτίνες, 
άλλά σέ κάτι πού τουλάχιστο ως ενα βαθμό εμοιαζε μέ τό φώς^. 

Άκόμη καί μιά τόσο σύντομη περίληψη οδηγεί σέ έντυπω-
σιακές ομοιότητες μέ τήν άνακάλυψή του όξυγόνου: πρίν νά 
πειραματιστεί μέ τό έρυθρό οξείδιο του ύδραργύρου, ό Lavoisier 
είχε έκτελέσει άλλα πειράματα πού διέψευδαν τά άναμενόμενα 
άπό τή φλογιστική θεωρία άποτελέσματα* ή άνακάλυψή του 
Roentgen ξεκίνησε άπό τήν άναγνώριση δτι ή οθόνη του φωτοβο-
λούσε, τή στιγμή πού δέ θά επρεπε. Καί στίς δυό περιπτώσεις, ή 
άναγνώριση μιας άνωμαλίας — ένός φαινομένου δηλαδή γιά τό 

7. L.W. Taylor, «Physics, the Pioneer Science (Boston, 1941), σ. 790-94 καί 
T.W. Chalmers, Historic Researches (London, 1949), σ. 218-19. 
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όποιο τό Παράδειγμα δέν είχε προετοιμάσει τόν έρευνητή — 
επαιξε ενα ουσιαστικό ρόλο στην πορεία πού όδηγεϊ στη 
σύλληψη της καινοτομίας. "Ομως, πάλι καί στίς δύο περιπτώσεις, 
ή αίσθηση ότι κάτι δέν πήγαινε καλά δέν ήταν παρά τό προοίμιο 
της άνακάλυψης. Καί τό όξυγόνο καί οί άκτίνες Χ προέκυψαν 
μόνο μετά από μιά διαδικασία πειραματισμού καί έξοικείωσης. 

Σε ποιό ακριβώς σημείο της ερευνάς του Roentgen θά επρεπε 
νά ποϋμε ότι οί άκτίνες Χ ανακαλύφτηκαν; Σίγουρα πάντως, όχι 
τήν πρώτη στιγμή, όταν τό μόνο πού παρατηρήθηκε ήταν μιά 
οθόνη πού φωτοβολούσε. Τουλάχιστο ενας άκόμη έρευνητής είχε 
δει αύτή τή λάμψη καί τελικά, πρός μεγάλη του άπογοήτευση, δέν 
άνακάλυψε άπολύτως τίποτα®. Είναι ακόμη σχεδόν σίγουρο ότι 
οΰτε μπορούμε νά τοποθετήσουμε τή στιγμή της άνακάλυψης 
κάπου στήν τελευταία εβδομάδα της ερευνάς, δταν δηλαδή ό 
Roentgen διερευνούσε τίς ιδιότητες της νέας άκτινοβολίας πού 
είχε ήδη άνακαλύψει. Τό μόνο πού μπορούμε νά ποϋμε είναι δτι οί 
άκτίνες Χ άνακαλύφτηκαν στό Wiirzburg, άνάμεσα στίς 8 Νοεμ-
βρίου καί τίς 28 Δεκεμβρίου του 1895. 

Σε μιά τρίτη, ωστόσο, περιοχή, ή ύπαρξη σημαντικών άνα-
λογιών άνάμεσα στίς άνακαλύψεις του όξυγόνου καί τών άκτίνων 
Χ δέν είναι καθόλου φανερή. 'Αντίθετα μέ τό όξυγόνο, ή άνακά-
λυψη τών άκτίνων Χ δέ συνδέθηκε, γιά δέκα τουλάχιστο χρόνια, 
μέ καμιά σαφή άναταραχή έπιστημονικής θεωρίας. Μέ ποιά 
έννοια, λοιπόν, μπορούμε νά ύποστηρίξουμε ότι ή άφομοίωση 
αύτής της άνακάλυψης άπαίτησε μιά άλλαγή Παραδείγματος; Τά 
δεδομένα αύτής της περίπτωσης μας οδηγούν δικαιολογημένα 
στήν άρνηση μιας τέτοιας άλλαγής. Γιά τήν άκρίβεια, τά άπο-
δεκτά Παραδείγματα άπό τόν Roentgen καί τούς συγχρόνους του δέ 
θά μπορούσαν νά είχαν χρησιμοποιηθεί γιά τήν πρόβλεψη τών 
άκτίνων Χ. ( Ή ήλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell δέν είχε 
γίνει άκόμη καθολικά άποδεκτή καί ή είδική θεωρία τών καθοδι-
κών άκτίνων ήταν μόνο μιά άνάμεσα σέ διάφορες τρέχουσες εικα-
σίες). Ούτε δμως άντίθετα, αύτά τά Παραδείγματα, τουλάχιστο μέ 
κάποιο άμεσο τρόπο, άπαγόρευαν τήν ύπαρξη τών άκτίνων Χ, 
όπως ή φλογιστική θεωρία είχε άπαγορεύσει τήν έρμηνεία τού 

8. Ε.Τ. Whittaker, Α History of the Theories of Aether and Electricity (2η ^κδ., 
London, 1951), σ. 358, σημ. 1. Ό Sir George Thomson μέ πληροφόρησε γιά μιά 
δεύτερη παρά λίγο έπιτυχία. Ό Sir William Crookes ήταν κι αύτός στά 'ίχνη της 
άνακάλυψης, ξεκινώντας άπό τήν άνεξάρτητη θόλωση πού είχε παρατηρηθεί σέ 
φωτογραφικές πλάκες. 
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Lavoisier γιά τό αέριο του Priestley. Μάλιστα, τό 1895 ή αποδεκτή 
έταστημονική θεωρία και πρακτική δεχόταν ορισμένες μορφές 
ακτινοβολίας — τήν όρατή, τήν ύπέρυθρη καί τήν ύπεριώδη. 
Γιατί λοιπόν δεν μπόρεσαν οί ακτίνες Χ νά γίνουν αποδεκτές ώς 
μία ακόμη μορφή μιας γνωστής τάξης φυσικών φαινομένων; Γιατί 
δέν έγιναν δεκτές, λ.χ. όπως ή άνακάλυψη ενός έπιπλέον χημικού 
στοιχείου; Στήν εποχή πού ζοϋσε ό Roentgen, συνέχιζαν νά 
ψάχνουν καί νά βρίσκουν νέα χημικά στοιχεία πού συμπλήρωναν 
τίς κενές θέσεις του περιοδικού πίνακα. Αύτή ή επιδίωξη ήταν μιά 
καθιερωμένη λειτουργία γιά τή φυσιολογική επιστήμη καί ή 
επιτυχής κατάληξη προκαλούσε μόνο συγχαρητήρια καί καμία 
έκπληξη. 

Οί ακτίνες Χ, δμως, έγιναν δεκτές όχι απλώς μέ έκπληξη 
αλλά ήταν ε να πραγματικό σόκ. Στήν αρχή, ό λόρδος Kelvin τίς 
αποκάλεσε προσχεδιασμένη απάτη"Αλλο ι , ένώ δέν μπορούσαν 
νά αρνηθούν τίς αποδείξεις, τά είχαν χάσει. Οί ακτίνες Χ, χωρίς 
νά έρχονται σέ αντίθεση μέ τίς καθιερωμένες θεωρίες, παραβίαζαν 
βαθιά ριζωμένες προσδοκίες. Πιστεύω δτι αύτές οί προσδοκίες 
βρίσκονταν στή βάση του σχεδιασμού καί της ερμηνείας τών 
καθιερωμένων εργαστηριακών διεργασιών. Γύρω στά 1890, οί 
συσκευές καθοδικών άκτίνων γνώριζαν ευρεία χρήση σέ πολλά 
εύρωπαϊκά εργαστήρια. "Αν ή συσκευή του Roentgen είχε όντως 
παράγει ακτίνες Χ, τότε θά πρέπει ενας μεγάλος αριθμός έρευνη-
τών νά είχε έπανειλημμένα παράγει αύτές τίς ακτίνες, χωρίς νά τό 
ξέρει. "Ισως αύτές οί ακτίνες, πού βέβαια μπορεί νά έχουν καί 
άλλες άγνωστες πηγές, νά είχαν επιδράσει σέ πειραματικά άπο-
τελέσματσα, πού είχαν στό παρελθόν εξηγηθεί χωρίς καμιά ανα-
φορά σ ' αυτές. ' Αρκεί καί μόνο τό γεγονός, ότι πολλές ιδιαίτερα 
οικείες από καιρό συσκευές χρειάστηκε στή συνέχεια νά θωρα-
κιστούν άπό στρώμα μολύβδου. 'Επιστημονικό εργο, πού είχε 
θεωρηθεί ολοκληρωμένο, χρειάστηκε τώρα νά γίνει ξανά, γιατί οί 
παλιότεροι έπιστήμονες δέν είχαν πετύχει νά αναγνωρίσουν καί 
νά έλέγξουν μιά σχετική παράμετρο. Οί ακτίνες Χ, χωρίς άμφιβο-
λία, εγκαινίασαν ενα νέο τομέα καί κατά συνέπεια συνέβαλαν 
στήν αύξηση του δυναμικού της φυσιολογικής έπιστήμης. 'Αλλά 
ταυτόχρονα, καί αυτό είναι τό πιό σημαντικό γιά μας, τροποποίη-
σαν προϋπάρχοντες τομείς. Σέ μιά πορεία, εθεσαν υπό άμφισβή-

9. Silvanus Ρ. Thompson, The Life of Sir William Thomson Baron Kelvin of Largs 
(London, 1910), II, σ. 1125. 
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τηση αύτό πού είχε θεωρηθεί ώς Παραδειγματικός τύπος πειρα-
ματισμού. 

Με λίγα λόγια, ή συνειδητή ή όχι απόφαση νά χρησιμοποιή-
σεις ενα συγκεκριμένο τύπο συσκευής καί νά τόν χρησιμοποιή-
σεις μ' ενα συγκεκριμένο τρόπο εμπεριέχει μιά υπόθεση ότι μόνο 
ορισμένες καταστάσεις μπορούν νά προκύψουν. 'Υπάρχουν 
λοιπόν καί προβλέψεις πού σχετίζονται μέ τά όργανα — εκτός από 
τίς θεωρητικές δηλ. προβλέψεις — καί έχουν παίξει πολλές φορές 
εναν αποφασιστικό ρόλο στήν επιστημονική ανάπτυξη. Μιά 
τέτοια προσδοκία, λ.χ. συνδέεται μέ τήν ιστορία της αργοπορη-
μένης ανακάλυψης του οξυγόνου. Κάνοντας χρήση ένός καθιερω-
μένου τέστ γιά τήν «καλή ποιότητα του αέρα», τόσο ό Priestley όσο 
καί ό Lavoisier, αναμείγνυαν δύο όγκους του αερίου τους μέ εναν 
όγκο νιτρώδους οξειδίου, ανατάρασσαν τό μείγμα πάνω από νερό 
καί μετρούσαν τόν όγκο του αέριου πού απέμενε. Ή προηγούμενη 
εμπειρία, απ' όπου αύτό τό καθιερωμένο τέστ είχε προέλθει, τούς 
βεβαίωνε ότι, άν μέν είχαμε ατμοσφαιρικό αέρα θά προέκυπτε 
ενας όγκος ύπολοίπου αερίου, άν όμως είχαμε οποιοδήποτε άλλο 
αέριο (ή μολυσμένο ατμοσφαιρικό αέρα) τό ύπόλοιπο θά ήταν 
μεγαλύτερο άπό εναν όγκο. Κάνοντας τό τέστ μέ οξυγόνο, καί οί 
δύο κατέληξαν σέ ενα ύπόλοιπο περίπου ένός όγκου καί έβγαλαν 
τά ανάλογα συμπεράσματα. Χρειάστηκε νά περάσει πολύς καιρός, 
ώσπου νά άπορρίψει ό Priestley — βοηθούμενος καί άπό μιά σύμ-
πτωση — τήν καθιερωμένη διαδικασία καί νά δοκιμάσει κάποια 
άλλη αναλογία ανάμειξης νιτρώδους οξειδίου καί του νέου 
αερίου. Τότε βρήκε ότι, όταν ό όγκος του νιτρώδους όξειδίου ήταν 
τετραπλάσιος, δέν εμενε σχεδόν καθόλου ύπόλοιπο. 'Αποδεχόμε-
νος τήν άρχική διαδικασία ελέγχου — μιά διαδικασία έπικυρω-
μένη άπό πολλά προηγούμενα πειράματα — άποδεχόταν ταυτό-
χρονα ότι δέν ήταν δυνατό νά υπάρξει άέριο, πού θά είχε τίς Ιδιό-
τητες πού παρουσίασε άργότερα τό ό ξ υ γ ό ν ο ' ο . 

Τέτοιου είδους περίπτωση είναι καί ή άργοπορημένη διά-
γνωση της διάσπασης του ούρανίου. 'Ένας λόγος πού αύτή ή πυ-
ρηνική άντίδραση άναγνωρίστηκε μέ ιδιαίτερη δυσκολία ήταν ότι 
αύτοί πού ήξεραν τί θά επρεπε νά περιμένουν όταν βομβάρδιζαν τό 
ούράνιο, επέλεγαν χημικές άντιδράσεις πού στόχευαν σέ στοι-
χεία του άνω πέρατος του περιοδικού πίνακα^ι. Μήπως θά επρε-

10. Conant. δ.π., σ. 18-20. 
11. Κ.Κ. Darrow, «Nuclear Fission», Bell System Technical Journal, XIX 
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πε νά καταλήξουμε ότι, άφοϋ τόσο συχνά οι άποδοχές ορισμέ-
νων οργάνων άποδεικνύονται παραπλανητικές, θά άπρεπε ή 
επιστήμη νά έγκαταλείψει τά καθιερωμένα τέστ καί τό καθιερω-
μένα όργανα; Κάτι τέτοιο θά μας οδηγούσε σέ μιά αδιανόητη μέ-
θοδο ερευνάς. Οί Παραδειγματικές διαδικασίες καί έφαρμογές 
είναι έξίσου απαραίτητες στήν έπιστήμη όσο οί Παραδειγματικοί 
νόμοι καί θεωρίες καί έχουν παρόμοιες επιπτώσεις. Περιορίζουν 
αναπόφευκτα τό φάσμα των φαινομένων, πού προσφέρονται στήν 
έπιστημονική διερεύνηση σέ κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. 
"Αν γίνει κατανοητό αυτό, μπορούμε τότε νά αναγνωρίσουμε ότι, 
σέ ενα σημαντικό βαθμό, μιά ανακάλυψη, όπως των άκτίνων Χ, 
όδηγει ενα συγκεκριμένο τμήμα της έπιστημονικής κοινότητας σέ 
αλλαγή Παραδείγματος — καί επομένως σέ αλλαγή διαδικασιών 
καί προσδοκιών. Καί μ' αυτόν τόν τρόπο, μπορούμε ακόμη νά 
καταλάβουμε, γιά ποιό λόγο ή ανακάλυψη τών άκτίνων Χ φάνηκε 
νά ανοίγει εναν παράξενο νέο κόσμο σέ πολλούς επιστήμονες καί 
γιατί έπέδρασε τόσο αποτελεσματικά στήν κρίση πού όδήγησε 
στή φυσική του 20οϋ αι. 

Ή τελευταία περίπτωση έπιστημονικής ανακάλυψης πού θά 
δοϋμε, ή έπινόηση της φιάλης Leyden, ανήκει σέ μιά κατηγορία 
ανακαλύψεων πού, κατά κάποιο τρόπο, έπάγονται από μιά θεωρία. 
Έ κ πρώτης όψεως, αύτό μπορεί νά φανεί παράδοξο. Ά π ' αυτά 
πού είπαμε ως τώρα προκύπτει ότι οί ανακαλύψεις πού έχουν προ-
βλεφτεί από κάποια θεωρία αποτελούν μέρη της φυσιολογικής 
έπιστήμης καί δέν καταλήγουν σέ κανένα νέο είδος φαινομένων. 
'Έτσι, λ.χ. αναφέρθηκα προηγουμένως στίς ανακαλύψεις νέων 
χημικών στοιχείων, κατά τή διάρκεια του δεύτερου μισοΰ του 

(1940), σ. 267-89. Τό κρυπτόν, ενα άπό τά δύο κύρια προϊόντα της σχάσης, δέ 
φαίνεται νά είχε ανιχνευτεί χημικά σ ' ενα τελευταίο στάδιο της ερευνάς, γιατί 
ετυχε νά πρέπει νά προστεθεί αύτό τό στοιχείο στή ραδιενεργό διάλυση γιά νά 
καθιζάνουν τά βαριά στοιχεία πού έψαχναν οί πυρηνικοί χημικοί. Ή άποτυχίανά 
διαχωρίσουν τό προστιθέμενο βάριο άπό τό ραδιενεργό προϊόν, όδήγησε, μετά άπό 
έπανειλημμένες ερευνες της αντίδρασης γιά πέντε σχεδόν χρόνια, στήν έξης 
αναφορά: « Ώ ς χημικοί θά 'πρεπε νά όδηγηθοΰμε άπό αυτή τήν έρευνα... στό νά 
άλλάξουμε όλα τά ονόματα στό προηγούμενο σχήμα [άντίδρασης] καί ^τσι νά 
γράψουμε Ba, La, Ce άντί γιά Ra, Ac, Th. 'Αλλά ώς «πυρηνικοί χημικοί», έχοντας 
στενή σχέση μέ τή φυσική, δέν μπορούμε νά πραγματοποιήσουμε αύτό τό άλμα 
πού θά μας εφερνε σέ άντίθεση μέ όλη τήν προηγούμενη έμπειρία της πυρηνικής 
φυσικής. "Ισως μιά παράξενη σειρά συμπτώσεων νά κατέστησε παραπλανητικά τά 
άποτελέσματά μας» (Otto Hahn and Fritz Strassman, «Uber den Nachweis und das 
Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehended 
Erdalkalimetalle» Naturwissenschaften, XXVII [1939], 15). 
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19ου αι., καί θεώρησα ότι προήλθαν άπό τή φυσιολογική 
επιστήμη. Δέν είναι όμως όλες οί θεωρίες Παραδειγματικές. Τόσο 
στή διάρκεια των προ-Παραδειγματικών περιόδων δσο καί στή 
διάρκεια των κρίσεων πού όδηγοϋν σέ θεμελιώδεις άλλαγές 
Παραδειγμάτων, οί επιστήμονες συνηθίζουν νά αναπτύσσουν 
πολλές άφηρημένες καί ασύνδετες θεωρίες πού μπορούν νά ανοί-
ξουν τό δρόμο γιά κάποια ανακάλυψη. Συχνά, ωστόσο, αύτή ή 
ανακάλυψη δέν ταυτίζεται πλήρως μ' αυτήν πού προέβλεψαν οί 
άφηρημένες, πρόσκαιρες ύποθέσεις. Μόνο όταν τά πειράματα καί 
ή ύποθετική θεωρία συνδυάζονται σ ' ενα ταιριαστό σύνολο, ή 
ανακάλυψη εμφανίζεται καί ή θεωρία γίνεται Παράδειγμα. 

Ή ανακάλυψη της φιάλης Leyden παρουσιάζει όλα αυτά τά 
χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε καί οί προηγούμενες πού εξετά-
σαμε. "Οταν ξεκίνησε δέν ύπήρχε κανένα μοναδικό Παράδειγμα 
γιά τήν ερευνά του ηλεκτρισμού. 'Αντίθετα ύπήρχε άνταγωνισμός 
ενός άριθμοϋ θεωριών, πού όλες στηρίζονταν σέ ορισμένα 
σχετικά προσιτά φαινόμενα. Καμία δμως δέν είχε καταφέρει νά 
βάλει σέ πλήρη τάξη τό σύνολο των ηλεκτρικών φαινομένων. 
Αύτή ή άποτυχία όδήγησε στήν έπισήμανση πολλών ανωμαλιών 
πού καλλιέργησαν τό έδαφος γιά τήν άνακάλυψη της φιάλης 
Leyden. Μία άπό τίς άντιμαχόμενες σχολές θεωρούσε ότι ό ή-
λεκτρισμός ήταν ενα είδος ρευστού* αύτή ή άντίληψη όδήγησε 
ορισμένους έρευνητές νά προσπαθήσουν νά εμφιαλώσουν αύτό τό 
ρευστό, κρατώντας ενα δοχείο γεμάτο μέ νερό στά χέρια τους καί 
άκουμπώντας στό νερό εναν άγωγό πού συνδεόταν μέ μιά ήλεκ-
τροστατική γεννήτρια σέ λειτουργία. "Οταν άπομάκρυναν τή 
φιάλη άπό τή γεννήτρια καί άκουμποϋσαν τό νερό (ή εναν άγωγό 
συνδεδεμένο μ' αύτό) μέ τό χέρι τους, ένιωθαν ενα ισχυρό 
κτύπημα. Αυτά τά πρώτα πειράματα δέν ισοδυναμούσαν βέβαια μέ 
τήν άνακάλυψη της φιάλης Leyden. Αύτή ή πειραματική συσκευή 
όλοκληρώθηκε βαθμιαία, καί, γιά μιά άκόμη φορά, είναι άδύνατο 
νά προσδιορίσουμε πότε άκριβώς σημειώθηκε ή άνακάλυψη. 
Οί πρώτες άπόπειρες άποθήκευσης του ήλε^τρικού ρεύματος εί-
χαν έπιτυχία, γιατί οί έρευνητές κρατούσαν τό φιαλίδιο στά χέρια 
τους, ενώ πατούσαν στό έδαφος. Χρειάστηκε στή συνέχεια νά 
μάθουν ότι ή φιάλη χρειαζόταν τόσο μιά εξωτερική δσο καί μιά 
έσωτερική άγώγιμη έπένδυση καί δτι τό ρεύμα στήν πραγματικό-
τητα δέν άποθηκεύεται στή φιάλη. Ή συσκευή λοιπόν, πού ο-
νομάζουμε φιάλη Leyden, εμφανίστηκε σέ κάποιο σημείο αύτής 
της πορείας, πού δίδαξε στούς ειδικούς όλα αύτά καί τούς έξοι-
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κείωσε μέ πολλά άκόμη ανώμαλα φαινόμενα. Μάλιστα, τά πει-
ράματα πού οδήγησαν στην άνακάλυψη αύτη — πολλά γίναν άπ' 
τόν ιδιο τό Franklin — ήταν άκόμη τά πειράματα πού απαίτησαν 
τή ριζική άλλαγή της θεωρίας περί ρευστού καί πού οδήγησαν 
στό πρώτο πλήρες Παράδειγμα γιά τόν ήλεκτρισμό^^^ 

Σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση (άνάλογα μέ τήν απόστα-
ση πού χωρίζει τό άπρόβλεπτο άπό τό άναμενόμενο ά,ποτέλεσμα), 
τά κοινά χαρακτηριστικά τών τριών προηγούμενων περιπτώσεων 
είναι καί χαρακτηριστικά δλων τών άνακαλύψεων, απ' δπου άνα-
δύονται νέα είδη φαινομένων. 'Ανάμεσα σ ' αύτά τά χαρακτηρι-
στικά είναι: ή έπίγνωση δτι υπάρχει κάποια άνωμαλία, ή βαθμιαία 
άναγνώριση της καινοτομίας ταυτόχρονα στό έπίπεδο τών παρα-
τηρήσεων καί τών έννοιών καί ή έπακόλουθη άλλαγή τών κατη-
γοριών καί τών μεθόδων του Παραδείγματος — άλλαγή πού γίνε-
ται άποδεκτή συχνά μέ μεγάλη δυσκολία. "Εχουμε μάλιστα 
λόγους νά πιστεύουμε ότι αύτά τά χαρακτηριστικά βρίσκονται 
μέσα στή φύση της ίδιας της αντιληπτικής διαδικασίας. Ό Bru-
nei καί ό Postman, στά πλαίσια ένός ψυχολογικού πειράματος, 
πού θά άξιζε νά γίνει γνωστό καί ^ξω άπ' τό στενό κύκλο τών 
ψυχολόγων, ζήτησαν άπό όρισμένα άτομα νά άναγνωρίσουν μέ 
σύντομες καί σαφείς άπαντήσεις μιά σειρά άπό τραπουλόχαρτα. 
Πολλά άπό τά χαρτιά ήταν κανονικά άλλά κάποια άλλα είχαν 
άντικανονική κατασκευή: π.χ. ^να κόκκινο ^ξι σπαθί ή ^να μαύρο 
τέσσερα κούπα. Κάθε πειραματική άκολουθία άποτελοϋνταν άπό 
διαδοχικές εμφανίσεις μεμονωμένων χαρτιών σέ μεμονωμένα 
άτομα μέ τέτοιο τρόπο, ώστε, καθώς περνούσε ό χρόνος, ή διάρ-
κεια εκθεσης κάθε χαρτιού μεγάλωνε. Μετά άπό εκθεση ρωτούσαν 
τό άτομο νά πει τί είχε δει, καί τό πείραμα τέλειωνε, δταν δίδονταν 
δύο διαδοχικές σωστές άναγνωρίσεις τών άντικανονικών χαρ-
τιών 

Πολλοί όνόμαζαν τά χαρτιά πού τούς παρουσίαζαν άκόμη καί 
μέ τήν παραμικρή έκθεση, καί τελικά μέ μιά μικρή αύξηση της 
διάρκειας έκθεσης τά άναγνώριζαν δλοι. Οί άναγνωρίσεις αύτές 

12. Γιά τά διάφορα στάδια στην έξέλιξη της φιάλης του Leyden, δές Ι.Β. 
Cohen, Franklin und Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Experimental 
Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof (Philadelphia, 
1956), σ. 385-86, 400-406, 452-67, 506-7. Τό τελευταίο στάδιο περιγράφεται άπό τό 
Whittaker. δ.π., σ. 50-52. _ 

13. J.S. Bruner καί Leo Postman, «On the Perception of Incongruity: A 
Paradigm», Journal of Personality. XVIII, (1949), σ. 206-23. 
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γιά τά κανονικά χαρτιά ήταν συνήθως σωστές, σχεδόν πάντοτε 
όμως, αναγνώριζαν χωρίς ιδιαίτερο δισταγμό ή σκέψη τά άντι-
κανονικά χαρτιά ως κανονικά. 'Έτσι, λ.χ., τό μαϋρο τέσσερα κού-
πα μπορούσαν νά τό αναγνωρίσουν ως τέσσερα σπαθί ή τέσσερα 
κούπα. Χωρίς επίγνωση του προβλήματος, εσπευδαν νά προσαρ-
μόσουν άμεσα τό νέο σέ μιά άπό τίς εννοιολογικές κατηγορίες, 
πού τούς είχε προμηθεύσει ή προηγούμενη έμπειρία. Μάλιστα 
κάποιος θά μπορούσε νά πει ότι τά άτομα δέν είχαν οϋτε κάν δει 
τίποτα διαφορετικό άπό αυτό πού άναγνώρισαν. "Οταν αυξήθηκε 
περισσότερο ή διάρκεια εκθεσης των άντικανονικών χαρτιών, τά 
άτομα άρχισαν πιά νά διστάζουν καί νά δείχνουν κάποια επίγνωση 
της άνωμαλίας. "Ετσι, λ.χ., βλέποντας τό κόκκινο εξι σπαθί, 
κάποιοι ελεγαν: Αύτό είναι τό εξι σπαθί, αλλά εχει κάτι παράξενο 
— τό μαϋρο εχει ενα κόκκινο περίγραμμα. Περαιτέρω αύξηση της 
διάρκειας εκθεσης οδηγούσε σέ περισσότερο άκόμη δισταγμό καί 
σύγχυση, εως ότου τελικά, καί πολλές φορές άρκετά άπότομα, οί 
περισσότεροι έδιναν τή σωστή άναγνώριση, χωρίς δισταγμό πιά. 
'Υπήρχαν ώστόσο, καί κάποιοι, πού δέν κατάφεραν ποτέ νά 
κάνουν τίς άπαιτούμενες επιδιορθώσεις στίς έννοιολογικές κατη-
γορίες τους. 'Ένα 10% των αντικανονικών χαρτιών δέν άναγνωρί-
στηκαν σωστά, άκόμη καί όταν ό χρόνος εκθεσης ήταν 40 φορές 
μεγαλύτερος άπό τό μέσο χρόνο άναγνώρισης τών κανονικών 
χαρτιών. "Οσοι άποτύγχαναν καί σ ' αύτή τήν περίπτωση έκδή-
λωναν συχνά μιά έντονη προσωπική άπογοήτευση. "Ενας μάλι-
στα είπε: «Δέν μπορώ νά τά καταφέρω, δ,τι καί νά είναι. Δέν 
εμοιαζε οϋτε κάν μέ χαρτί, έκείνη τή φορά. Τώρα δέν ξέρω οϋτε τί 
χρώμα έχει οϋτε άν είναι σπαθί ή κούπα. Δέν μπορώ τώρα οϋτε νά 
πώ πώς είναι τά σπαθιά. Γιά τό Θεό!»'^ Στό έπόμενο κεφάλαιο θά 
δοϋμε δτι ύπάρχουν περιστάσεις, όπου καί έπιστήμονες φτάνουν 
νά άντιδροϋν μ' αύτό τόν τρόπο. 

Εϊτε ως άπλή μεταφορά εϊτε έπειδή φανερώνει τή φύση της 
σκέψης, αύτό τό ψυχολογικό πείραμα μας δίνει ένα καταπληκτικά 
άπλό καί πειστικό πρότυπο γιά τή διαδικασία τής έπιστημονικής 
επανάστασης. Στήν έπιστήμη, όπως καί στό πείραμα τής τράπου-
λας, ή καινοτομία άναδύεται μέσα άπό τό υπόβαθρο τών άναμενό-
μενων προβλέψεων, πάντα όμως μέ πολλή δυσκολία, δυσκολία 
πού παίρνει τή μορφή άντιστάσεων. 'Αρχικά, γίνεται άντιληπτό 

14."0.π., σ. 218. Ό συνάδελφος μου Postman μου είπε πώς, άν καί ήξερε τά 
πάντα γύρω άπό τή διάταξη καί τήν έκθεση άπό πρίν, έντούτοις του συνέβη νά 
κοιτάζει τά άντικανονικά χαρτιά μέ μεγάλη ένόχληση. 
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μόνο τό αναμενόμενο καί τό οικείο, ακόμη καί στίς περιστάσεις, 
όπου πρόκειται αργότερα νά παρατηρηθεί μιά ανωμαλία. Ή με-
γαλύτερη εξοικείωση, ωστόσο, καταλήγει στην έπίγνωση δτι κάτι 
δέν πάει καλά ή στη σύνδεση του φαινομένου μέ κάτι πού στό 
παρελθόν δέν πήγαινε καλά. Αυτή ή έπίγνωση της άνωμαλίας 
ανοίγει μιά περίοδο, δπου οί έννοιολογικές κατηγορίες αναπρο-
σαρμόζονται, ώσπου αύτό πού είχε θεωρηθεί αρχικά άνώμαλο νά 
μετατραπεί σέ αναμενόμενο. Σ ' αύτό τό σημείο, ή ανακάλυψη εχει 
πιά όλοκληρωθεϊ. 'Υποστήριξα πρίν ότι αυτή ή μιά παρόμοια 
διαδικασία χαρακτηρίζει τήν άνάδυση όλων των θεμελιωδών έπι-
στημονικών καινοτομιών. Θά έπισημάνω τώρα ότι, αναγνωρίζον-
τας αυτή τή διαδικασία, μπορούμε πιά νά αρχίσουμε νά καταλα-
βαίνουμε γιατί ή φυσιολογική επιστήμη, ενώ δέν αποσκοπεί σέ 
καινοτομίες καί επιδιώκει μάλιστα αρχικά νά τίς εξαφανίσει, 
συντελεί έντούτοις τόσο αποτελεσματικά στήν άνάδυσή τους. 

Στήν ανάπτυξη κάθε επιστήμης, τό πρώτο αποδεκτό Παρά-
δειγμα μοιάζει νά έξηγει αρκετά ικανοποιητικά τίς περισσότερες 
παρατηρήσεις καί τά περισσότερα πειράματα, πού είναι άμεσα 
προσιτά στούς άνάλογους ερευνητές. Ή περαιτέρω εξέλιξη, 
ωστόσο, κατά κανόνα, άπαιτεΐ τήν κατασκευή πολυσύνθετων 
συσκευών, τήν ανάπτυξη ένός έξειδικευμένου λεξιλογίου καί ενός 
συνόλου ικανοτήτων καθώς καί μιά έκλέπτυνση τών εννοιών, πού 
βαθμιαία ελαττώνει τήν όμοιότητά τους μέ τά οικεία πρότυπα του 
καθημερινού λόγου. Αυτή ή εξειδίκευση, από τή μιά μεριά, οδηγεί 
σέ τεράστια περιστολή της οπτικής του επιστήμονα καί σέ μιά 
σημαντική αντίσταση σέ κάθε αλλαγή του Παραδείγματος. Ή 
έπιστήμη γίνεται υπερβολικά άκαμπτη. 'Από τήν άλλη μεριά,στίς 
περιοχές δπου τό Παράδειγμα κατευθύνει τήν προσοχή τών επι-
στημόνων, ή φυσιολογική έπιστήμη όδηγει σέ μιά αφθονία λεπτο-
μερειών καί σέ μιά ακρίβεια σύνθεσης παρατήρησης-θεωρίας, πού 
δέ θά ήταν δυνατό νά επιτευχθεί μέ άλλο τρόπο. Μάλιστα, αυτή ή 
λεπτομέρεια καί ή ακρίβεια σύνθεσης έχουν μιά αξία πού ξεπερνά 
τό 'ίδιο τους τό ένδιαφέρον, πού δέν είναι πάντοτε τόσο ύψηλό. 
Χωρίς τίς ειδικές συσκευές, πού κατασκευάζονται κυρίως γιά τίς 
αναμενόμενες λειτουργίες, τά πορίσματα πού τελικά όδηγοϋν 
στήν καινοτομία δέ θά μπορούσαν νά ύπάρξουν. Καί όταν ακόμη 
ύπάρχουν οί συσκευές, ή καινοτομία εμφανίζεται, κατά κανόνα, 
μόνο σ ' αύτόν πού, γνωρίζοντας μέ άΙ^^ρίβεια τί πρέπει νά αναμένει, 
είναι σέ θέση νά καταλάβει ότι κάτι πήγε στραβά. Ή άνωμαλία 
έμφανίζεται μόνο σέ αντίθεση μέ τό ύπόβαθρο πού προσφέρει τό 
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Παράδειγμα. "Οσο περισσότερο άκριβές καί έμπλουτισμένο είναι 
αύτό τό Παράδειγμα, τόσο περισσότερο εύαίσθητος είναι ό 
δείκτης άνωμαλιών πού μας παρέχει καί, κατά συνέπεια, οί ευ-
καιρίες γιά μιά Παραδειγματική αλλαγή. Στή φυσιολογική περί-
πτωση άνακάλυψης, άκόμη καί ή αντίσταση στήν άλλαγή εχει ενα 
ρόλο, πού θά εξεταστεί πιό έκτεταμένα στό επόμενο κεφάλαιο. 
Βεβαιώνοντας δτι τό Παράδειγμα δέν πρόκειται νά παραδοθεί 
εύκολα, ή αντίσταση έγγυαται δτι ή προσοχή των έπιστημόνων δέ 
θά διασπαστεί καθόλου καί δτι οί ανωμαλίες, πού θά οδηγήσουν 
στήν άλλαγή Παραδείγματος, θά πρέπει νά φτάσουν μέχρι τόν 
πυρήνα της υπάρχουσας γνώσης. Τό ιδιο τό γεγονός δτι, τόσο 
συχνά, μιά σημαντική έπιστημονική καινοτομία άναδύεται ταυτό-
χρονα άπό διάφορα έργαστήρια είναι μιά ενδειξη τόσο της έντονα 
παραδοσιακής φύσης της φυσιολογικής έπιστήμης δσο καί της 
πληρότητας, μέ τήν όποία αύτή ή παραδοσιακή ενασχόληση 
προετοιμάζει τό δρόμο της ίδιας της αλλαγής της. 
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VIL Oi κρίσεις καί ή ανάδυση 
των επιστημονικών θεωριών 

'Όλες οί άνακαλύψεις, πού εξετάστηκαν στό κεφάλαιο VI, 
Jδήγησαv ή συνεισέφεραν σέ μιά αλλαγή Παραδείγματος. 
'Ακόμη, οί αλλαγές πού συνδέθηκαν μ ' αυτές τίς ανακαλύψεις 
ήταν όλες έξίσου καταστροφικές καί εποικοδομητικές. Μετά τήν 
αφομοίωση της άνακάλυψης, οί έπιστήμονες ήταν σέ θέση νά 
έρμηνεύσουν ενα πλατύτερο φάσμα φυσικών φαινομένων ή νά 
έξηγήσουν μέ μεγαλύτερη ακρίβεια κάποιο άπό τά ήδη γνωστά 
φαινόμενατ Τό κέρδος όμως αύτό είχε επιτευχθεί μόνο μέ τήν 
απόρριψη όρισμένων καθιερωμένων πεποιθήσεων ή διαδικασιών 
καί, ταυτόχρονα, μέ τήν άντικατάσταση αύτών τών συστατικών 
του προηγούμενου Παραδείγματος μέ κάποια άλλα. 'Υποστήριξα 
δτι τέτοιες μεταβολές συνδέονται μέ δλες τίς ανακαλύψεις, στίς 
όποιες οδηγεί ή φυσιολογική έπιστήμη, έκτός άπό έκεινες πού δέν 
προξενούν καμιά έκπληξη, έκεΐνες δηλαδή τίς όποιες εχουμε προ-
βλέψει καί δέ μας λείπουν παρά κάποιες λεπτομέρειες. Οί άνακα-
λύψεις, ωστόσο, δέν είναι οί μοναδικές πηγές αύτών τών κατα-
στρεπτικών-έποικοδομητικών αλλαγών Παραδείγματος. Σ ' αύτό 
τό κεφάλαιο, θά αρχίζουμε νά έξετάζουμε τίς παρόμοιες, αλλά 
συχνά πολύ εύρύτερες, μεταβολές πού προκαλούν οί επινοήσεις 
νέων θεωριών. 

'Έχοντας ήδη ύποστηρίξει ότι στίς επιστήμες τό γεγονός καί 
ή θεωρία, ή ανακάλυψη καί ή έπινόηση δέ διακρίνονται μέ σαφή-
νεια καί σταθερότητα, είναι φυσικό νά προβλέψουμε μιά άλλη-
λοκάλυψη μεταξύ αύτοϋ καί του προηγούμενου κεφαλαίου. (Μιά 
παράδοξη πρόταση του τύπου: ό Priestley ανακάλυψε πρώτος τό 
οξυγόνο καί ό Lavoisier στή συνέχεια τό επινόησε, είναι αρκετά 
ελκυστική. Συναντήσαμε ήδη τό οξυγόνο μέ τή μορφή μιας ανα-
κάλυψης* θά τό ξαναδούμε σύντομα ως έπινόηση). 'Εξετάζοντας 
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την έμφάνιση των νέων θεωριών, είναι φυσικό νά επεκτείνουμε 
ταυτόχρονα τή γνώση μας πάνω στίς άνακαλύψεις. ' Απ' την άλλη 
βέβαια μεριά, ή άλληλοκάλυψη δέ σημαίνει ταύτιση. 'Ανακαλύ-
ψεις σάν κι αύτές πού είδαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, δέν 
όδηγοϋν, τουλάχιστο άπό μόνες τους, σέ τέτοιες μεταβολές Παρα-
δείγματος, όπως οί έπαναστάσεις του Κοπέρνικου, του Newton, 
της χημείας καί του Einstein. 'Αλλά οΰτε καί οί σχετικά μικρότε-
ρες, οί περισσότερο έξειδικευμένες άλλαγές Παραδείγματος πού 
προκάλεσαν ή κυματική θεωρία του φωτός, ή δυναμική θεωρία της 
θερμότητας ή' ή ήλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell, μπορούν 
νά εξηγηθούν μέ τήν ύπαρξη μιας ανακάλυψης. Πώς μπορούν 
τέτοιου ε'ίδους θεωρίες νά πηγάζουν άπό τή φυσιολογική 
έπιστήμη, μιά δραστηριότητα δηλ. πού τείνει στήν άναζήτηση 
νέων θεωριών άκόμη λιγότερο καί άπό τήν άναζήτηση άνακα-
λύψεων; 

"Αν ή έπίγνωση τών άνωμαλιών παίζει ^να ρόλο στήν άνάδυση 
νέων είδών φαινομένων, δέ θά πρέπει νά φανεί περίεργο ότι μιά 
παρόμοια, άλλά πιό βαθιά έπίγνωση προαπαιτείται σέ δλες τίς 
περιπτώσεις άποδεκτών άλλαγών στή θεωρία. Πιστεύω δτι, σ ' 
αύτό τό σημείο, οί ιστορικές μαρτυρίες είναι κατηγορηματικές. 
Ή πτολεμαϊκή άστρονομία βρισκόταν σέ σκανδαλώδη άσυνέ-
πεια, πρίν άκόμη ό Κοπέρνικος άναγγείλειτή θεωρία του'. Ή συμ-
βολή του Γαλιλαίου στή μελέτη της κίνησης ήταν στενά συνδεδε-
μένη μέ τίς δυσκολίες της άριστοτελικής θεωρίας, πού είχε άπο-
καλύψει ή σχολαστική κριτική^. ' Η νέα θεωρία του Newton γιά τό 
φώς καί τό χρώμα ξεκίνησε άπό τή διαπίστωση ότι καμιά άπό τίς 
προ-Παραδειγματικές θεωρίες δέ θά μπορούσε νά εξηγήσει τό 
μήκος του φάσματος, καί ή κυματική θεωρία, πού άντικατέστησε 
τή νευτώνια, προτάθηκε όταν πιά αύξάνονταν οί άνησυχίες γιά 
τίς παρατηρούμενες άνωμαλίες στή νευτώνια θεώρηση της 
σχέσης περίθλασης καί πόλωσης του φωτός^. Ή θερμοδυναμική 

1. A.R. Hall, The Scientific Revolution, 1500-1800, (London, 1954). σ. 16. 
2. Marshall Clagett, The Science of Mechanics in the Middle Ages (Madison, 

Wis., 1959), μέρη II-III. Ό A. Koyre άποκαλύπτει ενα πλήθος μεσαιωνικών 
στοιχείων στή σκέψη του Γαλιλαίου στό Etudes Galileennes (Pav'is, 1939), ιδιαίτερα 
τόμος 1. 

3. Γιά τόν Ncwron, δές T.S. Kuhn, «Newton's Optical Papers», στό Isaac 
Newton's Papers itnii Letters in Natural Philosophy, ed I.B. Cohen (Campridge, Mass., 
1958), σ. 27-45. f h i τά πρώτα στάδια της κυματικής θεωρίας, δές Ε.Τ. Whittaker,/i 
History of the Theories of Aether and Electricity, I (2η εκδ., London, 1951), σ. 94-109· 
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γεννήθηκε από τή σύγκρουση δύο δεδομένων φυσικών θεωριών 
του 19ου αι. καί ή κβαντομηχανική άπό μιά ποικιλία δυσκολιών 
πού είχαν παρουσιαστεί στήν ακτινοβολία τών μελανών σωμάτων, 
στίς είδικές θερμότητες καί στό πρωτοηλεκτρικό φαινόμενο! 
Μάλιστα, σ ' όλες αύτές τίς περιπτώσεις — μέ τήν έξαίρεση της 
θεωρίας του Newton—, ή έπίγνώση της άνωμαλίας είχε διαρκέσει 
τόσο πολύ καί είχε εισχωρήσει τόσο βαθιά, ώστε θά μπορούσε 
κάποιος νά περιγράψει σωστά αυτούς τούς τομείς λέγοντας ότι 
βρίσκονται σέ μιά κατάσταση έπιτεινόμενης κρίσης. ' Η εμφάνι-
ση νέων θεωριών, έπειδή απαιτεί καταστροφή Παραδειγμάτων σέ 
μεγάλη κλίμακα καί εκτεταμένες τροποποιήσεις στά προβλήματα 
καί τίς τεχνικές της φυσιολογικής έπιστήμης, ερχεται κατά κανό-
να μετά άπό μιά περίοδο έκδηλης επαγγελματικής αβεβαιότητας. 
"Οπως είναι φυσικό, αύτή ή αβεβαιότητα προκαλείται άπό τή 
συνεχιζόμενη άδυναμία νά βρεθεί μιά ικανοποιητική λύση στούς 
γρίφους της φυσιολογικής έπιστήμης. Ή άποτυχία τών καθιερω-
μένων κανόνων είναι φυσικό νά όδηγεί στήν αναζήτηση νέων. 

"Ας δούμε πρώτα μιά Ιδιαίτερα ξακουστή περίπτωση άλλαγής 
Παραδείγματος, τήν έμφάνιση της άστρονομίας του Κοπέρνικου. 
Τόν καιρό πού ό προκάτοχός της, τό σύστημα δηλ. του Πτολε-
μαίου, βρισκόταν σέ φάση άνάπτυξης, στή διάρκεια τών δύο 
τελευταίων π.Χ. αιώνων καί τών δύο πρώτων μ.Χ., είχε καταπλη-
κτικές έπιτυχίες στήν πρόβλεψη τών μεταβαλλόμενων θέσεων τόσο 
τών άστρων όσο καί τών πλανητών. Κανένα άλλο αρχαίο σύστημα 
δέν τά είχε καταφέρει τόσο καλά. Γιά τή θέση τών άστρων, ή 
αστρονομία του Πτολεμαίου χρησιμοποιείται αρκετά καί σήμερα 
γιά μηχανικές προσεγγίσεις· γιά τούς πλανήτες, οι προβλέψεις 
του Πτολεμαίου ήταν έξίσου καλές μέ του Κοπέρνικου. "Οταν 
μιλούμε όμως γιά επιστημονικές θεωρίες, τό νά εχει μιά θεωρία 
καταπληκτικές έπιτυχίες δέ σημαίνει ότι ^χει πλήρη έπιτυχία. Οί 
προβλέψεις στίς όποίες κατέληγε τό πτολεμαϊκό σύστημα, άν 
εξετάζονταν σέ σχέση τόσο μέ τίς θέσεις τών πλανητών όσο καί 
μέ τίς μεταπτώσεις τών ισημεριών, δέν κατάφερναν ποτέ νά 
ταιριάξουν μέ τίς καλύτερες διαθέσιμες παρατηρήσεις. Ή συνε-

καί W. Whewell, History of the Inductive Sciences, (άν. εκδ., London, 1847), II, σ. 
396-466. 

4. Γιά τη θερμοδυναμική, δές Silvanus Ρ. Thompson, Life of William Thomson 
Baron Kelvin of Largs (London, 1910), I, σ. 266-281. Γιά τήν κβαντική θεωρία, δές 
Fritz Reiche, The Quantum Theory, μετ. H.S. Hatfield καί H.L. Brose (London, 
1922), κεφ. i-ii. 

139 



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

χής μείωση αυτών των μικρών ασυμφωνιών αποτέλεσε ενα μεγάλο 
μέρος της φυσιολογικής αστρονομικής ερευνάς γιά τούς συνεχι-
στές του Πτολεμαίου, άκριβώς όπως ή προσπάθεια συμβιβασμοϋ 
τής παρατήρησης του ούρανοϋ καί τής θεωρίας του Newton δη-
μιούργησε εναν αριθμό φυσιολογικών έρευνητικών προβλημάτων 
γιά τούς συνεχιστές του Newton τό 18ο αι. Γιά ενα χρονικό διά-
στημα, οι αστρονόμοι είχαν κάθε λόγο νά πιστεύουν ότι αύτές οί 
προσπάθειες θά είχαν κάποιο αποτέλεσμα, όπως οί προσπάθειες 
πού είχαν όδηγήσει στό σύστημα του Πτολεμαίου. 'Όταν συναν-
τούσαν μιά έπιμέρους ασυμφωνία, οί αστρονόμοι ήταν πάντοτε σέ 
θέση νά τήν έξαφανίσουν, έπιφέροντας μιά ορισμένη τροποποίη-
ση στό πτολεμαϊκό σύστημα των σύνθετων κύκλων [compounded 
circles]. 'Αλλά καθώς περνούσε ό καιρός, άν κάποιος έξέταζε τό 
τελικό αποτέλεσμα τών προσπαθειών τής φυσιολογικής αστρο-
νομικής ερευνάς, θά παρατηρούσε ότι ή πολυπλοκότηα τής 
άστρονομίας αύξανε μέ πολύ ταχύτερο ρυθμό από τήν άκρίβειά 
της, καί ότι ή διόρθωση μιας ασυμφωνίας σέ ενα σημείο φαινόταν 
νά γεννά μΐά νέα ασυμφωνία σέ ενα άλλο σημείο^. 

'Επειδή, όμως, ή άστρονομική παράδοση διακοπτόταν συνέ-
χεια άπό έξωτερικές έπεμβάσεις καί έπειδή ή άπουσία τής τυπο-
γραφίας περιόριζε τήν έπικοινωνία ανάμεσα στούς άστρονόμους, 
ή αναγνώριση αύτών τών δυσκολιών γινόταν μέ πολύ άργό ρυθμό. 
Τελικά όμως φτάσαμε στήν έπίγνώση. Τό 13ο αι., ό Άλφόνσος ό 
10ος ήταν σέ θέση νά ισχυριστεί ότι άν ό Θεός τόν είχε συμβου-
λευτεί, όταν δημιουργούσε τό σύμπαν, θά μπορούσε νά του δώσει 
χρήσιμη βοήθεια. Τό 16ο αι., ό συνεργάτης τού Κοπέρνικου, Do-
menico da Novara, υποστήριξε ότι δέν ήταν δυνατό ενα σύστημα 
τόσο δυσκίνητο καί τόσο ανακριβές, όσο είχε γίνει μέ τόν καιρό 
τό σύστημα του Πτολεμαίου, νά είναι άληθινό γιά τή φύση. Καί ό 
ίδιος 6 Κοπέρνικος, στόν πρόλογο του De Revolutionibus, εγραψε 
ότι ή άστρονομική παράδοση πού κληρονόμησε είχε τελικά παρά-
γει ενα τέρας. Στίς αρχές τού 16ου αι., ενας συνεχώς αύξανόμενος 
άριθμός Εύρωπαίων αστρονόμων άναγνώριζε ότι τό αστρονομικό 
Παράδειγμα δέν μπορούσε νά εφαρμοστεί στά 'ίδια τά παραδοσια-
κά του προβλήματα. Αύτή ή αναγνώριση ήταν προϋπόθεση γιά 
τήν άπόρριψη του πτολεμαϊκοϋ Παραδείγματος άπό τόν Κοπέρνι-
κο καί τήν αναζήτηση ένός νέου. Ό ξακουστός του πρόλογος, 

5. J.L. Dreyer, Α History of Astronomy from Thales to Kepler (2η έκδ., New 
York, 1953), κεφ. xi-xii. 
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άκόμη καί σήμερα, προσφέρει μιά κλασική περιγραφή της κατά-
στασης κρίσης^ 

Ό κλονισμός της φυσιολογικής δραστηριότητας έπίλυσης 
γρίφων δεν αποτελεί, βέβαια, τό μοναδικό συστατικό της αστρο-
νομικής κρίσης πού αντιμετώπισε ό Κοπέρνικος. Μιά εκτεταμένη 
έξέταση θά επρεπε άκόμη νά συζητήσει τήν κοινωνική πίεση γιά 
μιά μεταρρύθμιση του ήμερολογίου, μιά πίεση πού εκανε 
ιδιαίτερα επείγον τό πρόβλημα της μετάπτωσης των ισημεριών. 
'Επιπλέον, μιά πλήρης διαπραγμάτευση θά επρεπε νά λάβει 
ύπόψη της τή μεσαιωνική κριτική στόν 'Αριστοτέλη, τήν άνοδο 
του Νεοπλατωνισμοϋ της 'Αναγέννησης καί αλλα σημαντικά 
ιστορικά στοιχεία. 'Όμως ό κλονισμός της τεχνικής δραστηριό-
τητας θά παρέμενε πάλι ό πυρήνας της κρίσης. Σέ μιά ώριμη 
έπιστήμη — καί ή αστρονομία είχε γίνει ώριμη άπό τήν αρχαιό-
τητα — οί έξωτερικοί παράγοντες, όπως αύτοί πού άναφέραμε, 
είναι ούσιαστικοί κυρίως γιά τόν προσδιορισμό της χρονικής 
στιγμής του κλονισμοϋ,γιά τήν εύκολία μέ τήν όποία θά αναγνω-
ριστεί καί γιά τήν περιοχή στήν όποία θά πρωτοεμφανιστεί 
(περιοχή όπου εχει άκριβώς δοθεϊ ιδιαίτερη προσοχή). "Αν καί 
είναι πάρα πολύ σημαντικά, τέτοιου είδους σημεία ξεφεύγουν άπό 
τά όρια αύτοϋ του βιβλίου. 

Άφοϋ, λοιπόν, δσα είπαμε είναι αρκετά γιά τήν περίπτωση 
της κοπερνίκειας επανάστασης, ας στραφούμε σέ μιά δεύτερη καί 
αρκετά διαφορετική περίπτωση, τήν κρίση πού εκδηλώθηκε πρίν 
άπό τήν εμφάνιση της όξυγονικής θεωρίας της καύσης του 
Lavoisier. Στά 1770, ό συνδυασμός πολλών παραγόντων οδηγούσε 
στή δημιουργία μιας κρίσης στή χημεία, οί ιστορικοί, όμως, δέ 
συμφωνούν όλοι ούτε γιά τή φύση αυτών των παραγόντων ούτε γιά 
τή σχετική τους σπουδαιότητα. 'Ωστόσο, δυό παράγοντες θεω-
ρούνται πρωταρχικής σημασίας: ή άνοδος της χημείας των άερίων 
[pneumatic chemistry] καί τό πρόβλημα τών αναλογιών βάρους. 
Ή ιστορία της πρώτης άρχίζει τό 17ο αι., μέ τήν επεξεργασία τής 
αντλίας του αέρα καί τή χρησιμοποίησή της στά χημικά 
πειράματα. Στή διάρκεια του επόμενου αιώνα, χρησιμοποιώντας 
αύτήν τήν αντλία καί κάποιες άλλες συσκευές γιά αέρια, οί 
χημικοί έφτασαν προοδευτικά στήν αναγνώριση δτι ό αέρας θά 
πρέπει νά είναι ενα δραστικό συστατικό στίς χημικές αντιδράσεις. 
'Αλλά μέ λίγες εξαιρέσεις — τόσο ασαφείς κι αύτές πού δέν είναι 

6. T.S. Kuhn, The Copernican Revolution (Cambridge, Mass., 1957), σ. 135-143. 
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ϊσως κάν έξαιρέσεις — οί χημικοί έξακολουθοϋσαν νά πιστεύουν 
δτι ό αέρας ήταν τό μόνο είδος αερίου. "Ως τό 1756 — όπότε ό 
Joseph Black εδειξε ότι ό «σταθερός αέρας» [fixed air] (CO2) μπο-
ρούσε πάντοτε νά διακριθεί από τόν κανονικό αέρα — δύο 
δείγματα αερίων θεωρούνταν διαφορετικά μόνο ως πρός τό βαθμό 
καθαρότητάς τους^. 

Μετά τόν Black, ή ερευνά των αερίων προχώρησε γρήγορα, 
κυρίως από τό εργο του Cavendish, του Priestley καί του Scheele, 
πού κατάφεραν νά αναπτύξουν εναν αριθμό νέων τεχνικών διά-
κρισης ένός δείγματος αερίου άπό κάποιο άλλο. "Ολοι αυτοί, από 
τόν Black μέχρι τόν Scheele, πίστευαν στή φλογιστική θεωρία καί τή 
χρησιμοποιούσαν συχνά στό σχεδιασμό καί στίς έρμηνειες τών 
πειραμάτων. Καί όντως ό Scheele παρήγαγε πρώτος οξυγόνο, μέσω 
μιας σύνθετης αλυσίδας πειραμάτων πού προορίζονταν γιά τόν 
«άποφλογισμό» της θερμότητας. Τό τελικό αποτέλεσμα τών πει-
ραμάτων τους ήταν μιά ποικιλία άπό δείγματα καί ιδιότητες αε-
ρίων τόσο εξελιγμένη, ώστε ή φλογιστική θεωρία φαινόταν όλο 
καί περισσότερο άνίκανη νά τά βγάλει πέρα μέ τήν έργαστηριακή 
έμπειρία. Κανείς άπό αυτούς τούς χημικούς δέν Ισχυρίστηκε ότι ή 
θεωρία επρεπε νά άντικατασταθεϊ* όλοι όμως άδυνατοϋσαν νά τήν 
εφαρμόσουν μέ συνέπεια. Τόν καιρό πού άρχισε ό Lavoisier τά 
πειράματά του πάνω στούς «αέρες», στίς αρχές της δεκαετίας 
1770, ύπήρχαν τόσες παραλλαγές της φλογιστικής θεωρίας όσοι 
περίπου καί οί χημικοί τών αερίων^. Αυτός ό πολλαπλασιασμός 
τών παραλλαγών μιας θεωρίας είναι ενα πολύ συνηθισμένο σύμ-
πτωμα κρίσης. Στόν πρόλογό του, ό Κοπέρνικος διαμαρτύρεται 
άκόμη καί γΓ αυτό τό γεγονός. 

Ή αύξηση της ασάφειας καί ή μείωση της χρησιμότητας της 
φλογιστικής θεωρίας γιά τή χημεία τών αερίων δέν ήταν, ωστόσο, 
ή μοναδική πηγή της κρίσης, πού αντιμετώπισε ό Lavoisier. 
Προσπάθησε άκόμη ιδιαίτερα νά έξηγήσει τήν αύξηση βάρους, 
πού τά περισσότερα σώματα παρουσιάζουν, όταν καίγονται ή 
ύπερθερμαίνονται, ενα άλλο πρόβλημα μέ μεγάλη προϊστορία. 
Είναι σίγουρο ότι μερικοί τουλάχιστο "Αραβες χημικοί γνώριζαν 

7. J.R. Partington, Α Short History of Chemistry (2η εκδ., London, 1951), σ. 48-
51,73-85,90-120. 

8. "Αν καί τό κύριο ένδιαφέρον τους συγκεντρώνεται σέ μιά λίγο μεταγενέστε-
ρη περίοδο, εντούτοις άρκετά σχετικό υλικό βρίσκεται διασκορπισμένο στό J.R. 
Partington καί Douglas Mckie «Historical Studies on the Phlogiston Thtory», Annals 
of Science. II (1937), σ. 361-404. Ill (1938), 1-58. 337-371 καί IV (1939), σ> 337-71. 
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δτι ορισμένα μέταλλα κερδίζουν βάρος όταν ύπερθερμαίνονται. 
Τό 17ο αι., αρκετοί ερευνητές, ξεκινώντας απ' τό ιδιο γεγονός, 
είχαν καταλήξει στό συμπέρασμα δτι τό μέταλλο πού ύπερθερμαί-
νεται άπορροφα όρισμένα συστατικά της ατμόσφαιρας. 'Αλλά τό 
17ο αι., αύτό τό συμπέρασμα δέ φαινόταν δικαιολογημένο στους 
περισσότερους χημικούς. Άφοϋ οί χημικές αντιδράσεις μπορού-
σαν νά μεταβάλλουν τόν όγκο, τό χρώμα καί την ύφη των συστα-
τικών, γιατί νά μην μπορούν νά μεταβάλλουν καί τό βάρος; Τό 
βάρος δέ θεωρούνταν πάντοτε τό μέτρο της ποσότητας της ύλης. 
'Εξάλλου, ή αύξηση βάρους κατά την ύπερθέρμανση παρέμενε 
ενα μεμονωμένο φαινόμενο. Τά περισσότερα σώματα (π.χ. τό 
ξύλο) χάνουν βάρος, όταν ύπερθερμαίνονται, καί αύτό ακριβώς 
ήρθε αργότερα νά πει καί ή φλογιστική θεωρία. 

Στή διάρκεια τού 18ου αι. όμως, αύτές οί αρχικά ικανοποιητι-
κές απαντήσεις στό πρόβλημα της αύξησης τού βάρους άρχισαν 
νά φαίνονται όλο καί περισσότερο ανεπαρκείς. "Ισως επειδή ό 
ζυγός καθιερώθηκε προοδευτικά ως βασικό χημικό όργανο, ϊσως, 
πάλι, επειδή ή ανάπτυξη της χημείας τών αερίων κατέστησε 
δυνατή καί επιθυμητή τήν κατακράτηση τών αέριων προϊόντων 
τών αντιδράσεων, οί χημικοί άνακάλυψαν όλο καί περισσότερες 
περιπτώσεις, όπου ή υπερθέρμανση προκαλεί αύξηση βάρους. 
Ταυτόχρονα, ή βαθμιαία αφομοίωση της νευτώνιας θεωρίας της 
βαρύτητας όδήγησε τούς χημικούς στό συμπέρασμα ότι αύξηση 
βάρους πρέπει νά σημαίνει αύξηση στή ν ποσότητα της ύλης. 
Αύτά τά συμπεράσματα δέν οδήγησαν στήν απόρριψη της φλογι-
στικής θεωρίας, γιατί ή θεωρία αύτή είχε ακόμη τή δυνατότητα νά 
δέχεται ποικίλες τροποποιήσεις. Τό «φλογιστόν» θά μπορούσε 
λ.χ. νά εχει αρνητικό βάρος ή πάλι, καθώς τό «φλογιστόν» έγκα-
τέλειπε τό σώμα, 'ίσως νά εισχωρούσαν σ ' αύτό σωματίδια φωτιάς 
ή κάτι παρόμοιο. 'Υπήρχαν κι άλλες παρόμοιες ερμηνείες. "Αν 
όμως τό πρόβλημα της αύξησης βάρους δέν όδήγησε στήν απόρ-
ριψη, όδήγησε σ ' εναν αύξανόμενο αριθμό ειδικών μελετών, όπου 
τό πρόβλημα αύτό φαινόταν μεγεθυμένο. Μία άπ' αύτές τίς μελέ-
τες μέ τίτλο «Περί τού φλογιστού, ως ούσίας μετά βάρους καί περί 
τών προκαλουμένων αλλαγών εις τό βάρος σωμάτων, μετά τών 
οποίων ένούται» ανακοινώθηκε στή Γαλλική 'Ακαδημία, στίς 
αρχές τού 1772, τή χρονιά δηλ. πού εκλείσε μέ τήν παράδοση της 
περίφημης σφραγισμένης σημείωσης τού Lavoisier στή Γραμμα-
τεία της 'Ακαδημίας. Πρίν γραφεί αύτή ή σημείωση, ενα πρόβλη-
μα, πού γιά πολλά χρόνια εμενε στό περιθώριο της προσοχής τών 
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χημικών, είχε φτάσει νά γίνει ενας κεντρικός άλυτος γρίφος^. 
Άναπτύχτηκαν πολλές διαφορετικές παραλλαγές της φλογιστι-
κής θεωρίας γιά νά τόν λύσουν. "Οπως στην περίπτωση της 
χημείας των αερίων, τά προβλήματα της αύξησης βάρους καθι-
στούσαν όλο καί πιό δύσκολη την κατανόηση της φλογιστικής 
θεωρίας. "Ενα Παράδειγμα της χημείας του 18ου αι. είχε αρχίσει 
βαθμιαία νά χάνει τη σαφήνεια καί τή μοναδικότητά του, άν καί 
διατηρούσε ακόμη τήν προτίμηση καί τήν εμπιστοσύνη των ει-
δικών ως έργαλεΐο ερευνάς. "Ολο καί περισσότερο, όμως, ή ερευ-
νά, στήν οποία οδηγούσε, έμοιαζε μ' αύτήν πού έπέβαλαν οι άντι-
μαχόμενες σχολές της προ-Παραδειγματικής περιόδου, ενα ακόμη 
τυπικό χαρακτηριστικό κρίσης. 

"Ας δοϋμε τώρα, ως τρίτη καί τελευταία περίπτωση, τήν κρίση 
στή φυσική του τέλους του 19ου αι., πού προετοίμασε τό δρόμο 
γιά τήν έμφάνιση της θεωρίας της σχετικότητας. Μιά πηγή αυτής 
της κρίσης μπορεί νά ανιχνευθεί στά τέλη του 17ου αι., όπότε 
όρισμένοι φυσικοί φιλόσοφοι, καί κυρίως ό Leibniz, έκαναν κριτι-
κή στή διατήρηση από τόν Newton μιας αναχρονιστικής παραλ-
λαγής τής κλασικής αντίληψης του απόλυτου χ ώ ρ ο υ Π λ η σ ί α -
σαν πάρα πολύ, χωρίς όμως ποτέ νά τό ολοκληρώσουν, στό νά 
δείξουν δτι, στό σύστημα του Newton, δέν είχαν καμιά απολύτως 
λειτουργία οϋτε οί απόλυτες θέσεις οΰτε οί άπόλυτες κινήσεις* καί 
κατάφεραν νά υποδείξουν έμμεσα τήν ιδιαίτερη αισθητική έλξη, 
πού θά αποκάλυπτε αργότερα μιά πλήρως σχετικιστική αντίληψη 
του χώρου καί του χρόνου. 'Η κριτική τους όμως ήταν καθαρά 
λογική. "Οπως οί πρώτοι οπαδοί του Κοπέρνικου, πού ασκούσαν 
κριτική στίς αριστοτελικές αποδείξεις γιά τήν ακινησία τής γής, 
έτσι κι αύτοί δέ φαντάστηκαν δτι ή μετάβαση σ ' ένα σχετικιστικό 
σύστημα μπορούσε νά έχει συνέπειες στό έπίπεδο τής παρατήρη-
σης. Σέ καμιά στιγμή δέ συνέδεσαν τήν οπτική τους μέ τά προ-
βλήματα πού γεννούσε ή εφαρμογή τής νευτώνιας θεωρίας στή 
φύση. Τό αποτέλεσμα ήταν, δτι οί απόψεις τους πέθαναν μαζί τους, 
στίς πρώτες δεκαετίες του 18ου αι., γιά νά αναστηθούν πιά μόνο 
στό τέλος του 19ου' αι., όπότε απέκτησαν βέβαια μιά πολύ διαφο-

9. Η. Cuerlac, Lavoisier - the Crucial Year (Ithaca, N.Y., 1961). 'Ολόκληρο τό 
βιβλίο είναι Sva ντοκουμέντο γιά τήν έξέλιξη καί τήν πρώτη άναγνώριση μιας 
κρίσης. Γιά μιά καθαρή διατύπωση τής κατάστασης πού άντιμετώπισε ό Lavoisier, 
δές σ. 35. 

10. Max Jammer, Concepts of Space: The History of Theories of Space in Physics 
(Cambridge, Mass., 1954), σ. 114-124. 
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ρετική σχέση μέ την πρακτική της φυσικής έπιστήμης. 
Τά τεχνικά προβλήματα, μέ τά όποια θά συνδυαστεί τελικά ή 

σχετικιστική αντίληψη του χώρου, άρχισαν νά έμφανίζονται στή 
φυσιολογική έπιστήμη μέ τήν άποδοχή της κυματικής θεωρίας 
του φωτός, μετά δηλ. τό 1815 περίπου, χωρίς ωστόσο νά δημιουρ-
γήσουν καμιά κρίση ώς τό 1890. Άφοϋ τό φως εϊναι μιά κυματική 
κίνηση μέ μέσο διάδοσης ενα μηχανικό αιθέρα πού υπακούει 
στούς νόμου του Newton, τότε καί ή ούράνια παρατήρηση καί τό 
έπίγειο πείραμα θά επρεπε νά είναι θεωρητικά σέ θέση νά άνιχνεύ-
σουν τήν άλλοίωση [drift: μεταβολή της συχνότητας των 
ταλαντώσεων] μέσα στόν αίθέρα^ι. 'Από τό σύνολο των ούράνιων 
παρατηρήσεων, μόνο οι παρατηρήσεις της «παρέκκλισης» [aber-
ration: φαινομενική μετατόπιση άστρου] μπορούσαν νά προσφέ-
ρουν άρκετή ακρίβεια, ώστε νά φτάσουμε σέ κάποια συμπεράσμα-
τα, καί ετσι ή έπισήμανση της αλλοίωσης αιθέρος, μέ μετρήσεις 
παρέκκλισης, ^γινε ενα άναγνωρισμένο πρόβλημα γιά τή φυσιολο-
γική ερευνά. Πολλές ειδικές συσκευές κατασκευάστηκαν γ ι ' αδτό 
τό σκοπό. Οί συσκ^ές αυτές, όμως, δέν έπισήμαναν καμιά παρα-
τηρήσιμη άλλοίωση, καί τό πρόβλημα στή συνέχεια πέρασε άπ' 
τούς ειδικούς των πειραμάτων καί των παρατηρήσεων στούς θεω-
ρητικούς. Στά μέσα του αιώνα, ό Fresnel, ό Stokes καί άλλοι έπι-
νόησαν πολυάριθμες άναδιαρθώσεις της θεωρίας του αιθέρα, 
προσπαθώντας νά εξηγήσουν γιατί άποτυγχάνει ή παρατήρηση 
της άλλοίωσης. Καθεμιά άπό τίς παραλλαγές αύτές στηριζόταν 
στήν υπόθεση δτι ενα κινούμενο σώμα παρασύρει μαζί του ενα 
κλάσμα του αιθέρα. Καί καθεμιά κατάφερνε νά έξηγήσει ικανο-
ποιητικά τά άρνητικά άποτελέσματα όχι μόνο των ούράνιων 
παρατηρήσεων, άλλά άκόμη καί των έπίγειων πειραμάτων, μεταξύ 
των οποίων καί τό περίφημο πείραμα των Michelson καί Morley'2. 

11. [* Η άνάπτυξη τής κυματικής θεωρίας του φωτός, τής άντίληψης δηλ. δτι 
τό φως διαδίδεται μέ τή μορφή κυμάτων στό χώρο, άπαιτοϋσε τήν ύπαρξη ένός 
μέσου διάδοσης. ' Ο αιθέρας λοιπόν ήταν αύτό άκριβώς τό ύποτιθέμενο ύλικό, πού 
θεωρούνταν άπόλυτα έλαστικό, έλαφρό, άλλά μέ μεγαλύτερη πυκνότητα άπό τό 
κενό. Παρά τίς προσπάθειες ό αιθέρας βέβαια ούδέποτε άνιχνεύτηκε] σ.τ.έ. 

12. [Τό περίφή]μ^ αυτό" πείραμα (1887) θεωρήθηκε, έκ των ύστέρων, ή κυριό-
τερη άπόδειξη γιά τήν άνυπαρξία του αιθέρα Οί Michelson καί Morley προσπά-
θησαν νά δείξουν δτι υπάρχει διαφορά στίς τιμές τής ταχύτητας τοϋ φωτός δταν 
μετρούνταν στή διεύθυνση τής περιστροφής τής γης καί σέ γωνία 90®, διαφορά πού 
όφειλόταν στήν ύπαρξη τοϋ αίθέρα. Καμιά δμως τέτρια διαφορά δέν παρατηρήθη-
κε. Ή έρμηνεία τοϋ πειράματος δόθηκε τελικά άπό τούς Lorentz καί Fitzerald καί 
όδήγησε στήν ειδική θεωρία τής σχετικότητας] σ.τ.έ. 
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Δέν υπήρχε άκόμη καμιά γενικότερη σύγκρουση, έκτός από τίς 
άντιθέσεις ανάμεσα στίς διάφορες παραλλαγές της θεωρίας του 
αιθέρα. Μέ την έλλειψη των κατάλληλων πειραματικών τεχνικών, 
αύτές οί αντιθέσεις ουδέποτε έγιναν ο ξ ε ί ε ς 

Ή κατάσταση άλλάζει μόνο μέ τη βαθμιαία αποδοχή τής 
ήλεκτρομαγνητικής θεωρίας του Maxwell, στά τελευταία 20 
χρόνια του 19ου αί. Ό ίδιος ό Maxwell πίστευε στή νευτώνια 
θεωρία και θεωρούσε δτι τόσο τό φώς όσο καί ό ήλεκτρομαγνη-
τισμός γενικά όφείλονταν σέ ποικίλες μετατοπίσεις τών σωματι-
δίων ένός μηχανικού αίθέρα. Οί πρώιμες εκδοχές τής θεωρίας του 
γιά τόν ήλεκτρισμό καί τό μαγνητισμό στηρίζονταν σέ υποθετικές 
ιδιότητες μέ τίς όποιες προίκιζε τόν αιθέρα. Αύτές βέβαια άπορ-
ρίφτηκαν άπό την τελική έκδοχή τής θεωρίας του, αλλά συνέχισε 
νά πιστεύει δτι ή ηλεκτρομαγνητική θεωρία δέν είναι ασυμβίβα-
στη μέ κάποια άναδιάρθρωση τής νευτώνιας μηχανικής αντίλη-
ψης Ή άνάπτυξη αύτής τής έπιθυμητής αναδιάρθρωσης άπο-
τέλεσε πρόκληση γι ' αύτόν καί τούς συνεχιστές του. Στή ν πράξη, 
ώστόσο — όπως συμβαίνει συνήθως στήν άνάπτυξη τής έπιστή-
μης — ή έπινόηση τής άναζητούμενης λύσης άποδείχτηκε 
τρομερά δύσκολη. "Οπως άκριβώς τό άστρονομικό πρόγραμμα 
του Κοπέρνικου, παρά τήν αίσιοδοξία του δημιουργού του, 
προκάλεσε μιά αύξουσα κρίση στίς τρέχουσες θεωρίες τής κίνη-
σης, ετσι καί ή θεωρία τού Maxwell, παρά τή νευτώνια καταγωγή 
της, δημιούργησε τελικά μιά κρίση στό Παράδειγμα, άπ' τό 
όποιο είχε ά ν α δ υ θ ε ι ' ^ . Μάλιστα, τό σημείο όπου ή κρίση εγινε πιό 
όξεία, προήλθε άπό τά προβλήματα πού μόλις είδαμε, δηλ. τά 
προβλήματα τής κίνησης μέσα ^τόν αίθέρα. 

Ό σχολιασμός τού Maxwell γιά τήν ήλεκτρομαγνητική συμ-
περιφορά τών κινούμενων σωμάτων δέν εκανε καμιά άναφορά 
στήν παραμόρφωση τού αιθέρα καί άποδείχτηκε πολύ δύσκολη ή 
εισαγωγή μιας τέτοιας παραμόρφωσης στή θεωρία του. Τό άποτέ-
λεσμα ήταν δτι μιά σειρά προηγούμενων έπινοήσεων γιά τήν 
άνίχνευση τής άλλοίωσης τού αιθέρα πήραν τό χαρακτήρα άνω-

13. Joseph Larmor, Aether and Matter... Including a Discussion of the Influence 
of the Earth's Motion on Optical Phenomena (Cambridge. 1900), σ. 6-20. 320-22. 

14. R.T. Glazebrook, James Clerk Maxwell and Modern Physics (London, 1896), 
κεφ. ix. Γιά τήν τελική θέση τοϋ Maxwell, δές τό δικό του βιβλίο, Α Treatise on 
Electricity and Magnetism (3η έκδ., Oxford, 1892), σ. 470. 

15. Γιά τό ρόλο τής άστρονομίας στήν άνάπτυξη τής μηχανικής, δες T.S. 
Kuhn, δ.π., κεφ. νϋ. 
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μαλιών. Κατά συνέπεια, μετά τό 1890, έκδηλώνονται πολλές από-
πειρες, τόσο πειραματικές όσο καί θεωρητικές, άφενός γιά νά 
άνιχνευθεϊ ή κίνηση σέ σχέση μέ τόν αιθέρα καί άφετέρου γιά 
νά εισαχθεί ή παραμόρφωση του αίθέρα στη θεωρία του Maxwell. 
Τό πρώτο είδος ερευνάς δέν κατέληξε πουθενά, αν καί μερικοί 
έρευνητές θεώρησαν τά πορίσματά τους άμφίβολα. Τό δεύτερο 
δημιούργησε ορισμένες ύποθέσεις πού φάνηκαν γόνιμες, κυρίως 
του Lorentz καί του Fitzgerald, άλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν 
καί άλλους πολλούς γρίφους καί τελικά οδηγηθήκαμε σ ' αύτόν 
άκριβώς τόν πολλαπλασιασμό τών άντιμαχόμενων θεωριών, πού 
μόλις είδαμε δτι είναι τό χαρακτηριστικό τών κρίσεων^^. Μέσα 
άπό μιά τέτοια ιστορική συγκυρία άναδύθηκε τό 1905, ή είδική 
θεωρία της σχετικότητας του Einstein. 

Οί τρεις αυτές περιπτώσεις είναι έντελώς τυπικές. Κάθε φορά, 
ή νέα θεωρία εμφανίζεται μόνο μετά άπό μιά ομολογημένη 
άποτυχία της φυσιολογικής δραστηριότητας έπίλυσης γρίφων. 
'Επιπλέον, μέ τήν έξαίρεση της περίτττωσης του Κοπέρνικου, 
δπου παράγοντες έξωτερικοί στήν έπιστήμη έπαιξαν εναν ιδιαίτε-
ρα σημαντικό ρόλο, αυτός ό κλονισμός καί ό πολλαπλασιασμός 
τών θεωριών, πού είναι τό σύμπτωμά του, έμφανίζονται μόνο 10 
ή τό πολύ 20 χρόνια πρίν άπό τή διαμόρφωση της νέας θεωρίας. 
Ή πρωτότυπη θεωρία παρουσιάζεται ώς άμεση άπάντηση στήν 
κρίση. "Ας σημειωθεί άκόμη, χωρίς αύτό νά είναι πάντοτε τυπικό, 
δτι τά προβλήματα πού προκαλούν τόν κλονισμό έχουν, κατά 
κανόνα, άναγνωριστει άπό πολύ παλιότερα. Ή προηγούμενη 
πρακτική της φυσιολογικής έπιστήμης είχε κάθε λόγο νά θεωρεί 
δτι τά ελυσε, όλοκληρωτικά ή ώς ^να άρκετά μεγάλο βαθμό* τό 
γεγονός αύτό μας βοήθα νά καταλάβουμε γιά ποιό λόγο ή αίσθηση 
της άποτυχίας, δταν πιά φτάνει, είναι τόσο οξεία. Ή άποτυχία 
άπέναντι σέ ^να νέο εϊδος προβλημάτων προκαλεί συχνά άπογοή-
τευση άλλά ποτέ δκπληξη. Όυτε πάλι τά προβλήματα καί οί 
γρίφοι υποκύπτουν συνήθως στήν πρώτη έπίθεση. Τέλος, αύτές οί 
περιπτώσεις έχουν ^να άκόμη κοινό χαρακτηριστικό πού μπορεί 
νά κάνει πιό έντυπωσιακό τό ρόλο τών κρίσεων: ή λύση σέ 
καθεμιά άπό αύτές τίς περιπτώσεις είχε, τουλάχιστο ένμέρει, ήδη 
προταθεί σέ μιά περίοδο δπου δέν ύττηρχε καμιά κρίση στήν 
άνάλογη έπιστήμη* καί άκριβώς, επειδή δέν υπήρχε κρίση, αύτές 
οί προτάσεις είχαν περάσει άπαρατή ρητές. 

16. Whittaker, ό.π., I, σ. 386-410 καί II (London, 1953), σ. 27-40. 
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Ή μοναδική πλήρης προ-κατάθεση είναι καί ή πιό διάσημη: 
πρόκειται γιά τήν πρόταση του ήλιοκεντρικοΰ συστήματος άπό 
τόν Άρίσταρχο, τόν 3ο αι. π.Χ. Λέγεται συχνά ότι άν ή έλλη-
νική έπιστήμη δέ στηριζόταν τόσο πολύ στή λογική παραγωγή 
καί στά δόγματα, τό ήλιοκεντρικό σύστημα θά μπορούσε νά 
αρχίσει νά αναπτύσσεται 18 αιώνες πρίν^^. Κάτι τέτοιο όμως 
σημαίνει άγνοια του κοινωνικού περιβάλλοντος. "Οταν ό Άρ ί -
σταρχος πρότεινε τό σύστημά του, τό πολύ περισσότερο ορθολο-
γικό γεωκεντρικό σύστημα δέν παρουσίαζε κανένα κενό πού θά 
μπορούσε, εστω καί υποθετικά, νά καλύψει τό ήλιοκεντρικό. Ή 
δλη άνάπτυξη της πτολεμαϊκής αστρονομίας, τόσο οί θρίαμβοι 
όσο καί οί κλονισμοί, ερχεται μετά τήν πρόταση του Άρίσταρ-
χου. 'Επιπλέον, δέν ύπήρχαν καθόλου προφανείς λόγοι γιά νά 
πάρει κανείς στά σοβαρά τόν Άρίσταρχο. 'Ακόμη καί τό πολύ 
πιό έξελιγμένο σύστημα του Κοπέρνικου δέν ήταν οΰτε απλού-
στερο οϋτε άκριβέστερο άπό τό σύστημα του Πτολεμαίου. Τά 
διαθέσιμα τέστ παρατήρησης, δ7ΐ;ως θά δοϋμε καθαρότερα στή 
συνέχεια, δέν προμήθευαν καμιά βάση γιά τήν έπιλογή άνάμεσά 
τους. Κάτω άπ' αύτές τίς περιστάσεις, ενας άπό τούς παράγοντες 
πού οδήγησαν τούς άστρονόμους στόν Κοπέρνικο (ενας παράγον-
τας πού δέ θά μπορούσε νά τούς είχε οδηγήσει στόν Άρίσταρχο) 
ήταν ή άναγνωρισμένη κρίση, ή όποία ήταν κυρίως υπεύθυνη γιά 
τήν ελευση της καινοτομίας. Ή πτολεμαϊκή αστρονομία δέν είχε 
καταφέρει νά λύσει τά προβλήματά της* είχε φτάσει ή ώρα νά 
δοθεί μιά ευκαιρία σ ' ^ναν άνταγωνιστή της. Οί άλλες δύο πε-
ριπτώσεις μας δέν παρουσιάζουν πλήρεις προ-καταθέσεις. Άλλά, 
χωρίς άμφιβολία, ενας λόγος γιά τόν όποιο οί θεωρίες της καύσης 
μέ άπορρόφηση άπό τήν άτμόσφαιρα —θεωρίες του 17ου αι., πού 
προτάθηκαν άπό τούς Rey, Hooke καί Mayow — άπέτυχαν νά 
κερδίσουν μιά ικανοποιητική άποδοχή, ήταν δτι δέ συνδέθηκαν 
μέ κάποιο άναγνωρισμένο προβληματικό σημείο στή φυσιολο-
γική έπιστημονική π ρ α κ τ ι κ ή Κ α ί τό γεγονός δτι παραμελήθη-
καν γιά τόσο καιρό άπό τούς έπιστήμονες του 18ου καί του 19ου 
αι. οί σχετικιστικές κριτικές του Newton, θά πρέπει σέ μεγάλο 

17. Γιά τό ^ργο τοΟ 'Αρίσταρχου δές T.L. Heath, Aristarchus of Samos: The 
Ancient Copernicus, {Οχίοτά, 1913), μέρος II. Γιά μιά άκραία έκτίμηση στό παραδο-
σιακό πλαίσιο γιά τήν άγνόηση τοϋ έργου τοΟ Άρίσταρχου δές Arthur Koestler, 
The Sleepwalkers: A History of Man's Changing Vision of the Universe (London, 1959), 
σ. 50. 

18. Partington, δ.π., σ. 78-85. 
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βαθμό νά οφείλεται σέ μιά παρόμοια ελλειψη σύγκρουσης. 
Οί φιλόσοφοι της επιστήμης έχουν έπανειλημμένα αποδείξει 

δτι, σέ μιά συγκεκριμένη συλλογή δεδομένων, μπορούν πάντοτε 
νά θεμελιωθούν δύο ή περισσότερες θεωρητικές κατασκευές» Ή 
ιστορία των έπιστημών πάλι δείχνει δτι, στά πρώτα ιδίως στάδια 
της άνάπτυξης ενός νέου Παραδείγματος, δέν είναι καθόλου 
δύσκολο άκόμη καί νά επινοήσουμε τέτοιες έναλλακτικές λύσεις. 
'Αλλά ή έπινόηση των εναλλακτικών λύσεων είναι άκριβώς αύτό 
πού δέ γίνεται σχεδόν ποτέ (παρά μόνο στή διάρκεια τών προ-Πα-
ραδειγματικών σταδίων της άνάπτυξης της έπιστήμης καί σέ πολύ 
ειδικές περιπτώσεις στή ν μετέπειτα έξέλιξη). "Οσον καιρό τά 
έργαλεϊα πού παρέχει τό Παράδειγμα συνεχίζουν νά αποδεικνύ-
ονται Ικανά νά λύνουν τά προβλήματα πού αύτό προσδιορίζει, 
ή επιστήμη έξελίσσεται γρηγορότερα καί προχωρεί σέ περισσό-
τερο βάθος μέ τήν πιστή χρησιμοποίηση αύτών τών έργαλείων. 
Ή αίτία είναι έμφανής. "Οπως στό έργοστάσιο ετσι καί στήν 
επιστήμη — ή αντικατάσταση του έξοπλισμού είναι μιά ύπερβολή 
πού φυλάγεται μόνο γιά τή συγκυρία πού θά τήν έπέβαλε. Ή 
σημασία τών κρίσεων εγκειται στήν ενδειξη πού παρέχουν δτι 
μιά τέτοια συγκυρία εχει φτάσει. 
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"Ας δεχτούμε, λοιπόν, δτι οί κρίσεις είναι άπαραίτητη προϋ-
πόθεση γιά την έμφάνιση νέων θεωριών καί άς θέσουμε τώρα τό 
έρώτημα πώς οί έπιστήμονες άντιδροϋνσ' αυτές τίς κρίσεις. 'Ένα 
προφανές άλλα καί σημαντικό μέρος της απάντησης μπορεί νά 
δοθεϊ, άν παρατηρήσουμε τί δέν κάνουν ποτέ οί έπιστήμονες, δταν 
άντιμετωπίζουν άκόμη καί τίς πιό σοβαρές καί έπίμονες ανωμα-
λίες. Μπορεί λοιπόν νά άρχίσουν νά χάνουν τήν πίστη τους καί 
στή συνέχεια νά έξετάζουν κάποιες άλλες λύσεις, δέν άπαρνοϋν-
ται όμως τό Παράδειγμα πού τούς οδήγησε σέ κρίση. Μ* αλλα 
λόγια, δέ θεωρούν ποτέ τίς άνωμαλίες άντενδείξεις [counterinstan-
ces] —αν καί στήν ορολογία της έπίστημολογίας αύτό άκριβώς 
είναι οί άνωμαλίες. Αύτή ή εκτίμηση βγαίνει άπλούστατα άπό τά 
ιστορικά γεγονότα, στηρίζεται σέ περιπτώσεις, όπως αυτές πού 
είδαμε καί όπως αύτές πού θά δοϋμε έκτενέστερα στή συνέχεια. 
Μας οδηγούν σ ' αύτό πού θά άποκαλυφτεΐ ξεκάθαρα, δταν πιά 
εξετάσουμε τή διαδικασία άπόρριψης τών Παραδειγμάτων: μιά 
επιστημονική θεωρία, άπ' τή στιγμή πού αποκτά τό κύρος 
Παραδείγματος, δέ χάνει τήν έγκυρότητά της παρά μόνο, δταν 
ύπάρχει ενα εναλλακτικό Παράδειγμα γιά νά πάρει τή θέση της. 
Ή ιστορική μελέτη της επιστημονικής ανάπτυξης δέν εχει 
άποκαλύψει καμιά άπολύτως διαδικασία πού νά μοιάζει μέ τό 
μεθοδολογικό στερεότυπο της «διάψευσης» [falsification] μετά 
άπό άμεση σύγκριση μέ τή φύση'. Αύτή ή παρατήρηση δέ ση-

1. [Σύμφωνα μέ τή θετικιστική έπιστημολογία — δές εισαγωγή του έπιμελητή 
— μιά έπιστημονική θεωρία ^χει «διαψευστεί» άπ' τά γεγονότα όταν, μετά άπό μιά 
άμεση σύγκριση της θεωρίας καί της φυσικής πραγματικότητας, μιά έμπειρική 
συνέπεια της θεωρίας ερχεται σέ άντίθεση μέ τά γεγονότα. Μιά «άνωμαλία» 
λοιπόν στήν όρολογία του Kuhn είναι μιά «άντένδειξη» γιά τούς έπιστημολόγους 
πού όδηγεΐ στή διάψευση της θεωρίας. Ό Kuhn άρνείται άκριβώς αύτή τή λογική. 
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μαίνει δτι οί επιστήμονες δέν άπορρίπτουν έπιστημονικές θεω-
ρίες, οΰτε δτι ή εμπειρία καί τό πείραμα δέν είναι ούσιαστικά 
σημεία μιας τέτοιας διαδικασίας άπόρριψης. Έκεϊνο όμως πού 
έννοει είναι —κάτι πού θά αποδειχτεί κεντρικό σημείο τελικά— 
δτι ή διαδικασία της απόφασης, πού όδηγει τούς έπιστήμονες 
στην άπόρριψη μιας άποδεκτής ώς τότε θεωρίας, δέ στηρίζεται 
ποτέ άπλώς σε μιά σύγκριση της θεωρίας αυτής καί τής φύσης. 
Ή απόφαση τής απόρριψης ένός Παραδείγματος είναι πάντοτε 
ταυτόχρονα ή απόφαση γιά τήν αποδοχή ένός άλλου Παραδείγμα-
τος* καί ή διαπραγμάτευση πού όδηγει σ ' αύτή τήν απόφαση 
περιλαμβάνει τόσο τή σύγκριση των δύο Παραδειγμάτων μέ τή 
φύση όσο καί τή σύγκριση των Παραδειγμάτων μεταξύ τους. 

' Η αμφιβολία μας γιά τό δτι οί έπιστήμονες άπορρίπτουν τά 
Παραδείγματα, επειδή αντιμετωπίζουν άνωμαλίες ή αντενδείξεις, 
ένισχύεται καί άπό εναν ακόμη, δεύτερο λόγο. Άναπτύσσοντάς 
τον, θά προδιαγράψουμε μία ακόμη άπό τίς κύριες θέσεις αύτοΰ 
του βιβλίου. Οί αιτίες τής αμφιβολίας πού μόλις άναφέραμε ήταν 
καθαρά στηριγμένες στά γεγονότα: έχουμε, δηλαδή, άντενδείξεις 
γιά τήν όρθότητα μιας κυρίαρχης έπιστημολογικής θεωρίας. "Αν, 
λοιπόν, αύτό πού υποστήριζα είναι σωστό, στήν καλύτερη περί-
πτωση θά καταφέρουν νά δημιουργήσουν μιά κρίση ή, πιό σωστά, 
νά ένισχύσουν μιά κρίση πού ήδη προϋπάρχει. Δέν μπορούν, άπό 
μόνες τους, νά διαψεύσουν αύτή τή φιλοσοφική θεωρία, άφοϋ οί 
ύποστηρικτές της θά κάνουν αύτό πού μόλις είδαμε τούς έπιστή-
μονες νά κάνουν, δταν άντιμετώπισαν άνωμαλίες. Θά έπινοήσουν 
πολυάριθμες άναδιαρθρώσεις καί ad hoc τροποποιήσεις τής 
θεωρίας τους, προκειμένου νά εξαφανίσουν κάθε έμφανή σύγκρου-
ση2. Πολλές, μάλιστα, άπό τίς σχετικές τροποποιήσεις ύπάρχουν 
ήδη στήν ειδική βιβλιογραφία. "Αν, ωστόσο, αυτές οί επιστημο-
λογικές άντενδείξεις πρόκειται νά άποτελέσουν κάτι παραπάνω 
άπό δευτερεύουσες ένοχλήσεις, αύτό οφείλεται στό δτι συντελούν 
στήν εμφάνιση μιας νέας καί διαφορετικής άνάλυσης τής 
επιστήμης, στά πλαίσια τής οποίας δέν είναι πιά πηγές προβλη-
μάτων. Θά λέγαμε, μάλιστα, δτι άν είναι δυνατό νά εφαρμοστεί 
εδώ μιά τυπική δομή, πού θά άνιχνεύσουμε παρακάτω στίς έπι-

' Η άπόρριψη μιας θεωρίας δέν είναι μιά δυαδική σχέση — θεωρία, πραγματικόΐη-
τα — άλλά μιά τριαδική — Παράδειγμα I, πραγματικότητα. Παράδειγμα II] σ.τ.έ. 

2. [«ad hoc» τροποποίηση μιας θεωρίας είναι ή έκ των ύστέρων άναδιάρθρω-
ση μιας θεωρίας προκειμένου νά συμβιβαστεί μέ ένα νέο είδος δεδομένων πού 
φαίνονται άρχικά νά τή διαψεύδουν] σ.τ.έ. 
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στημονικές επαναστάσεις, τότε αύτές οί ανωμαλίες παύουν πιά 
νά φαίνονται ώς άπλα γεγονότα. Μέσα άπό μιά νέα θεωρία της 
έπιστημονικής γνώσης, μπορούν πιά αντίθετα νά μοιάζουν μέ 
ταυτολογίες, διαπιστώσεις γιά καταστάσεις πού δέ θά μπορούσαν 
νά γίνουν κατανοητές διαφορετικά^. 

'Έχουν, λ.χ., συχνά έπισημάνει δτι ό δεύτερος νόμος της κί-
νησης του Newton, αν καί χρειάστηκε αίώνες δύσκολης ερευνάς 
στά γεγονότα καί στη θεωρία γιά νά όλοκληρωθεϊ, αντιμετωπίζε-
ται, άπό αύτούς πού αποδέχονται την νευτώνια θεωρία, ώς μιά 
καθαρά λογική άρχή, πού δέν μπορεί νά διαψευστεί άπό κανένα 
σύνολο παρατηρήσεων^. Στό κεφ. Χ, θά δούμε δτι ό χημικός 
νόμος των σταθερών άναλογιών, πού πρίν άπό τόν Dalton ήταν 
ενα περιστασιακό πειραματικό εύρημα, πολύ άμφίβολης γενικό-
τητας, εγινε, μετά τήν έργασία του Dalton, ενα συστατικό του 
όρισμού της χημικής ένωσης, πού καμιά πειραματική ερευνά δέ 
θά μπορούσε άπό μόνη της νά άνατρέψει. Κάτι τέτοιο στηρίζει τή 
γενίκευση ότι οί έπιστήμονες άποφεύγουν νά άπορρίψουν τά 
Παραδείγματα, δταν έρχονται άντιμέτωπα μέ άνωμαλίες ή άντεν-
δείξεις. Δέ θά μπορούσαν νά κάνουν τό άντίθετο δσον καιρό 
παραμένουν έπιστήμονες. 

"Αν καί ή ιστορία δέ φαίνεται νά εχει καταγράψει τά όνόματά 
τους, ύπάρχουν σίγουρα άνθρωποι πού έφτασαν νά εγκαταλείψουν 
τήν επιστήμη, γιατί δέν κατάφεραν νά ύπομείνουν τήν κρίση, 
"όπως οί καλλιτέχνες, έτσι καί οί δημιουργικοί έπιστήμονες 
πρέπει κατά καιρούς νά είναι ικανοί νά ζουν σ ' εναν κόσμο χωρίς 
συνοχή —περιέγραψα κάπου άλλου αύτή την άναγκαιότητα ώς 
«τήν ούσιώδη ένταση» πού ένυπάρχει στήν επιστημονική έρευνα^. 
Μιά τέτοια άπόρριψη της έπιστήμης γιά χάρη μιας άλλης άσχολί-

3. [Τό έπιχείρημα του Kuhn είναι τό έξής: ή ιστορική έρευνα δείχνει ότι οί 
έπιστήμονες δέν έγκαταλείπουν gva Παράδειγμα μόνο καί μόνο έπειδή συνάντησε 
άνωμαλίες. "Οπως όμως ή θεωρία τής «διάψευσης» δέν Ισχύει στήν έπιστήμη, δέν 
Ισχύει καί στήν επιστημολογία. "Ετσι, τά ιστορικά δεδομένα δέν άρκουν γιά τήν 
άπόρριψη μιας κυρίαρχης έπιστημολογικής άντίληψης — της θετικιστικής: 
Δημιουργούν δμως μιά κρίση στήν έπιστημολογία καί προετοιμάζουν τό Ιδαφος 
γιά νέες καί άντίθετες φιλοσοφικές θεωρήσεις] σ.τ.έ. 

4. Δές ιδιαίτερα τή συζήτηση πού ύπάρχει στό N.R. Hanson, Patterns of Di-
scovery (Cambridge, 1958), σ. 99-105 [6 δεύτερος νόμος της κίνησης του Newton — 
F = πι.γ: ή έπιτάχυνση ένός σώματος είναι άνάλογη μέ τή δύναμη πού έξασκείται 
σ ' αύτό — θεωρήθηκε δηλ. τόσο αυτονόητος, ώστε ήταν άδύνατο νά φανταστούμε 
κάποια κατάσταση πού θά τόν διέψευδε] σ.τ.έ. 

\ 5. T.S. Kuhn, «The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific 
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ας είναι, νομίζω, ή μοναδική περίπτωση απόρριψης Παραδείγμα-
τος έξαιτίας των 'ίδιων των αντενδείξεων. Ά π ό τη στιγμή πού εχει 
βρεθεί ενα πρώτο Παράδειγμα, μέσα άπ' τό όποιο βλέπουμε τή 
φύση, δέν υπάρχει δυνατότητα ερευνάς χωρίς Παράδειγμα. Τό νά 
απορρίπτουμε ενα Παράδειγμα, χωρίς νά τό αντικαθιστούμε μέ 
κάποιο άλλο, ισοδυναμεί μέ τό νά απορρίπτουμε τήν 'ίδια τήν 
επιστήμη. Αυτή ή πράξη βαρύνει όχι τό Παράδειγμα άλλά τόν 
άνθρωπο. 'Αναπόφευκτα, θά αντιμετωπιστεί άπό τούς συναδέλ-
φους του ως «τεχνίτης πού του φταίνε τά έργαλεια του». 

Ή παρατήρηση αύτή μπορεί νά γίνει, μέ τήν'ίδια τουλάχιστο 
ορθότητα, καί αντίστροφα: δέν υπάρχει ερευνά χωρίς άντενδεί-
ξεις. "Ομως, τί είναι αύτό πού διαφοροποεΐ τή φυσιολογική 
επιστήμη άπό τήν έπιστήμη σέ κατάσταση κρίσης; "Οχι, βέβαια, 
τό δτι ή πρώτη δέν άντιμετωπίζει άντενδείξεις. 'Αντίθετα, δ,τι 
πρίν όνομάσαμε γρίφους, πού άποτελοϋν τή φυσιολογική έπιστή-
μη, ύπάρχει μόνο καί μόνο, επειδή κανένα Παράδειγμα, πού 
προσφέρει μιά βάση γιά επιστημονική ερευνά, δέ λύνει ποτέ μέ 
πληρότητα δλα τά προβλήματά του. Τά έλάχιστα Παραδείγματα 
πού κάποτε φάνηκαν νά τά καταφέρνουν (π.χ. ή γεωμετρική 
όπτική), σύντομα σταμάτησαν νά γεννούν προβλήματα έρευνας 
καί έγιναν εργαλεία γιά τούς μηχανικούς. Κάθε πρόβλημα πού ή 
φυσιολογική έπιστήμη θεωρεί γρίφο, μέ τήν εξαίρεση τών καθαρά 
έργαλειακών προβλημάτων, μπορεί νά είδωθεϊ, άπό μιά, άλλη 
όπτική γωνία ως άντένδειξη καί, επομένως, ώς πηγή κρίσης. Ό 
Κοπέρνικος είδε ώς άντενδείξεις αυτά πού οι περισσότεροι άπό 
τούς συνεχιστές του Πτολεμαίου άντιμετώπιζαν ώς γρίφους στό 
συνταίριασμα θεωρίας καί παρατήρησης. Ό Lavoisier είδε μιά 
άντένδειξη έκει πού ό Priestley είχε δει έναν ικανοποιητικά λυ-
μένο γρίφο στή διάρθρωση της φλογιστικής θεωρίας. Καί ό Ein-
stein είδε ώς άντενδείξεις αύτά πού ό Lorentz, ό Fitzgerald καί 
άλλοι έβλεπαν ώς γρίφους στή διάρθρωση τών θεωριών του New-
ton καί του Maxwell. Μάλιστα, οϋτε άκόμη ή ύπαρξη κρίσης άπό 
μόνη της μετατρέπει ένα γρίφο σέ άντένδειξη. Δέν ύπάρχει μιά τέ-
τοια σαφής διαχωριστική γραμμή. 'Αντίθετα, πολλαπλασιάζον-
τας τίς παραλλαγές του Παραδείγματος, ή κρίση χαλαρώνει τούς 

Research», στό The Third (1959) University of Utah Research Conference on the 
Identification of Creative Scientific Talent, ed. Calvin W. Taylor (Salt Lake City, 1959), 
σ. 162-177. Γιά τό συγκρίσιμο φαινόμενο στους καλλιτέχνες, δές Frank Barron, 
«The Psychology of Imagination», Scientific American, CXCIX, (September, 1958),σ. 
151-166, ιδιαίτερα σ. 160. 
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κανόνες της φυσιολογικής έττίλυσης γρίφων, ώστε τελικά έπιτρέ-
πει σ ' 'ένα νέο Παράδειγμα νά άναδυθεϊ. 'Υπάρχουν, πιστεύω, μό-
νο δύο έναλλακτικές λύσεις: ή καμιά έπιστημονική θεωρία δεν 
άντιμετωπίζει ποτέ αντένδειξη ή όλες οί έπιστημονικές θεωρίες 
αντιμετωπίζουν συνεχώς άντενδείξεις. 

Πώς όμως μπόρεσαν αύτά τά πράγματα νά φάνουν διαφορετι-
κά; Ή ερώτηση αύτη μας οδηγεί άναπόφευκτα στην ιστορική καί 
κριτική έξέταση της φιλοσοφίας, καί εδώ εχουμε αποκλείσει 
τέτοια θέματα. Μπορούμε, ώστόσο, νά έπισημάνουμε τουλάχιστο 
δύο λόγους, γιά τούς οποίους ή επιστήμη φάνηκε νά προσφέρει 
μιά τόσο κατάλληλη έπιβεβαίωση της γενικής πρότασης δτι ή 
άλήθεια καί τό λάθος προσδιορίζονται άποκλειστικά καί κατηγο-
ρηματικά άπό τήν άντιπαράθεση του ισχυρισμού καί του 
γεγονότος. Ή φυσιολογική έπιστήμη πρέπει καί δντως άγωνίζε-
ται νά φέρει τή θεωρία καί τό γεγονός σέ πληρέστερη συμφωνία, 
καί αύτή ή δραστηριότητα μπορεί εύκολα νά ειδωθεί ως υποβολή 
σέ τέστ ή ώς αναζήτηση έπικύρωσης ή διάψευσης. Στήν 
πραγματικότητα, όμως, ό σκοπός της είναι νά λύσει γρίφους, γιά 
τήν ιδια τήν ύπαρξη τών οποίων προαπαιτείται ή εγκυρότητα του 
Παραδείγματος. Ή αποτυχία νά φτάσει σέ μιά λύση, ζημιώνει 
μόνο τόν επιστήμονα καί όχι τήν θεωρία. 'Εδώ, περισσότερο 
άκόμη κι άπό πρίν, Ισχύει ή παροιμία: «του κακού τεχνίτη του 
φταίνε πάντα τά έργαλεία του». 'Επιπλέον, ό τρόπος μέ τόν όποίο 
ή παιδαγωγική της έπιστήμης μπλέκει τή συζήτηση μιας θεωρίας 
μέ παρατηρήσεις πάνω στίς ύποδειγματικές εφαρμογές της, 
συντελεί στήν ένίσχυση μιας «θεωρίας της έπικύρωσης», πού 
αντλείται κυρίως άπό άλλες πηγές. ' Ο άναγνώστης ένός έπιστη-
μονικού εγχειριδίου, αν βοηθηθεί έλάχιστα, μπορεί εύκολα νά 
καταλάβει ότι οί εφαρμογές είναι στοιχεία γιά τήν έγκυρότητα 
μιας θεωρίας, είναι οί λόγοι γιά τούς οποίους ή θεωρία θά επρεπε 
νά γίνει πιστευτή. Οί σπουδαστές δμως μιας έπιστήμης αποδέχον-
ται τίς θεωρίες όχι εξαιτίας τών στοιχείων, αλλά αντίθετα εξαιτίας 
της αύθεντίας του καθηγητή καί του έπιστημονικού εγχειριδίου. 
Τί άλλο θά μπορούσαν νά κάνουν ή τί άλλες ικανότητες θά 
μπορούσαν νά έχουν; Οί εφαρμογές πού δίνονται στά εγχειρίδια 
δέν παρουσιάζονται ώς στοιχείο έγκυρότητας άλλά βρίσκονται 
εκεί, επειδή ή έκμάθησή τους είναι μέρος της εκμάθησης του 
Παραδείγματος, στή βάση της τρέχουσας πρακτικής. "Αν οί 
εφαρμογές διατυπώνονταν ώς απλές ενδείξεις, τότε ή ιδια ή 
άδυναμία τών έγχειριδίων νά προτείνουν έναλλακτικές ερμηνείες 
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ή νά εξετάσουν προβλήματα γιά τά όποια οί έπιστήμονες δέν 
κατάφεραν νά δώσουν Παραδειγματικές λύσεις θά σήμαινε δτι οί 
συγγραφείς τους είχαν ύπερβολική προκατάληψη. Δέν ύπάρχει 
δμως οϋτε ή παραμικρή αιτία γιά μιά τέτοια κατηγορία. 

Γιά νά ξαναγυρίσουμε λοιπόν στήν αρχική έρώτηση, μέ ποιό 
τρόπο οί έπιστήμονες άντιδροϋν, όταν αντιλαμβάνονται μιά 
ανωμαλία στή σχέση θεωρίας καί φύσης; Αυτά πού μόλις είπαμε 
δείχνουν δτι οΰτε καί μιά ανεξήγητα μεγαλύτερη άσυμφωνία, σέ 
σχέση μέ τίς εμπειρίες άπό άλλες έφαρμογές, δέ θά προκαλέσει 
κατ' άνάγκη κάποια ιδιαίτερα έντονη αντίδραση. 'Υπάρχουν 
πάντοτε ορισμένες άσυμφωνίες. Συνήθως, ακόμη καί οί πιό 
έπίμονες στό τέλος επιλύονται στή φυσιολογική πρακτική. Πολύ 
συχνά, οί έπιστήμονες είναι πρόθυμοι νά περιμένουν, ιδίως δταν 
ύπάρχουν πολλά ανοιχτά προβλήματα σέ αλλα σημεία του τομέα. 
"Ετσι, λ.χ., έπισημάναμε δτι, 60 χρόνια μετά τόν άρχικό 
ύπολογισμό του Newton, ή πρόβλεψη γιά τήν κίνηση του 
περιγείου της σελήνης παρέμενε μόνο ή μισή άπό αύτήν πού είχε 
παρατηρηθεί. Ένώ οί καλύτεροι μαθηματικοί καί φυσικοί της 
Εύρώπης έξακολουθοΰσαν χωρίς έπιτυχία νά παλεύουν μέ τήν 
πασίγνωστη άσυμφωνία, ύπήρξαν κάποιες περιστασιακές προτά-
σεις γιά τήν τροποποίηση του νευτώνιου νόμου του άντίστροφου 
τετραγώνου. Κανείς δμως δέν πήρε σοβαρά αύτές τίς προτάσεις 
καί τελικά ή ύπομονή άπέναντι σ ' αύτή τή σημαντική άνωμαλία 
άποδείχτηκε δικαιολογημένη. Τό 1750, ό Clairaut κατάφερε νά 
δείξει δτι μόνο τό μαθηματικό μέρος της εφαρμογής ήταν 
λανθασμένο, καί δτι ή νευτώνια θεωρία θά μπορούσε νά μείνει 
δπως ήταν^. 'Ακόμη καί στίς περιπτώσεις, δπου δέ φαίνεται 
πιθανό κάποιο άπλό λάθος Οίσως γιατί τό μαθηματικό μέρος είναι 
απλούστερο ή άνήκει σ ' ενα οικείο καί δοκιμασμένο τύπο), ή 
επίμονη καί άναγνωρισμένη άνωμαλία δέ φέρνει πάντοτε κρίση. 
Κανένας δέν άμφισβήτησε σοβαρά τή νευτώνια θεωρία εξαιτίας 
των πασίγνωστων άσυμφωνιών άνάμεσα στίς προβλέψεις αύτής 
της θεωρίας καί τήν ταχύτητα του ήχου, άπό τή μιά, καί τήν 
τροχιά του Έρμη, άπό τήν άλλη. Ή πρώτη άσυμφωνία επιλύθη-
κε τελικά, καί άρκετά άπρόσμενα, άπό πειράματα πάνω στή 
θερμότητα, πού έγιναν γιά πολύ διαφορετικό σκοπό' ή δεύτερη 
διαλύθηκε μέ τή γενική θεωρία της σχετικότητας, μετά άπό μιά 

6. W. Whewell, History of the Inductive Sciences (άν. ^κδ., London, 1847), II, σ. 
220-21. 
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κρίση, στη δημιουργία της όποιας ή άσυμφωνία αύτη δέν επαιξε 
κανένα ρόλο^. Είναι προφανές δτι καμιά από τίς δυό δέ φάνηκε 
άρκετά θεμελιακή, ώστε νά προκαλέσει τη δυσφορία, πού 
συνοδεύει μιά κρίση. Μπόρεσαν, λοιπόν, νά άναγνωριστοΰν ώς 
άντενδείξεις καί, δμως, νά τεθούν στό περιθώριο γιά μελλοντική 
ερευνά. 

"Επεται δτι μιά ανωμαλία, γιά νά προκαλέσει κρίση, θά πρέπει 
νά είναι συνήθως κάτι περισσότερο άπό μιά ανωμαλία. 'Υπάρ-
χουν πάντοτε δυσκολίες σέ κάποιο σημείο της προσαρμογής 
Παραδείγματος-φύσης· οί περισσότερες εναρμονίζονται άργά ή 
γρήγορα, συχνά μέσα άπό άπρόσμενες διαδικασίες. Ό επιστήμο-
νας πού σταματα νά έξετάζει δλες τίς ανωμαλίες πού συναντα, 
σπάνια θά καταφέρει νά κάνει κάποια σημαντική δουλειά. Θά 
πρέπει, έπομένως, νά αναρωτηθούμε τί είναι αύτό πού κάνει μιά 
ανωμαλία νά συγκεντρώνει τή συνεχή έξονυχιστική έρευνα, 
άλλά σέ μιά τέτοια έρώτηση μάλλον δέν υπάρχει μιά πλήρης 
γενική άπάντηση. Οί περιπτώσεις πού εχουμε έξετάσει είναι 
βέβαια χαρακτηριστικές άλλά δέν "επιβάλλουν ενα άναγκαίο 
πόρισμα. Μερικές φορές, μιά άνωμαλία θέτει καθαρά ύπό 
άμφισβήτηση ορισμένες ρητές καί θεμελιώδεις γενικεύσεις του 
Παραδείγματος, δπως τό πρόβλημα της παραμόρφωσης του 
αιθέρα γιά δσους άποδέχονταν τή θεωρία του Maxwel^-^"Η πάλι, 
μιά άνωμαλία χωρίς εμφανή θεμελιώδη σημασία μπορεί νά 
προκαλέσει κρίση, άν οί έφαρμογές πού άπαγορεύει έχουν μιά 
ιδιαίτερη πρακτική σπουδαιότητα, δπως στήν περίπτωση της 
κοπερνίκειας επανάστασης οί έφαρμογές γιά τό σχεδιασμό του 
ήμερολογίου καί γιά τήν άστρολογία. Τέλος, δπως στή χημεία του 
18ου αι., ή άνάπτυξη της φυσιολογικής επιστήμης μπορεί νά 
μετατρέψει μιά άνωμαλία, πού στό παρελθόν ήταν μιά απλή 
ένόχληση, σέ πηγή κρίσης* ετσι τό πρόβλημα των άναλογιών 
βάρους είχε μιά έντελοΰς διαφορετική σημασία μετά τήν εξέλιξη 
των τεχνι-κών της χημείας των άερίων. "Ισως νά ύπάρχουν καί 
άλλες άκόμη περιστάσεις πού κάνουν μιά άνωμαλία ιδιαίτερα 
πιεστική, καί κατά κανόνα πολλές άπό αύτές θά συνδυάζονται 
κάθε φορά. 'Έτσι, λ.χ., άναφέραμε δτι μιά πηγή της κρίσης πού 
άντιμετώπισε ό Κοπέρνικος ήταν τό ιδιο τό χρονικό διάστημα, 

7. Γιά τήν ταχύτητα του ήχου, δές T.S. Kuhn, «The Caloric Theory of Adiabatic 
Compression»,/w XLIV (1958), σ. 136-137. Γιά τήν έκατονταετή τροποποίηση στό 
περιήλιο του Έρμη, δές Ε.Τ. Whittaker, Α History of the Theories of Aether and 
Electricity, II (London, 1953), σ. 151, 179. 
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στη διάρκεια του όποιου οί αστρονόμοι δέν κατάφερναν νά 
μειώσουν τίς υπολειπόμενες άσυμφωνίες στό πτολεμαϊκό σύστη-
μα.^ 

"Οταν, γι ' αύτούς τούς λόγους ή γιά κάποιους παρόμοιους, 
μιά ανωμαλία φτάσει νά φαίνεται δχι πχά ενας ακόμη άπλός 
γρίφος της φυσιολογικής επιστήμης, ή μετάβαση στήν κρίση καί 
στήν «ιδιόρρυθμη» επιστήμη εχει άρχίσει. Ή ϊ δ ι α ή άνωμαλία 
καταλήγει νά αναγνωρίζεται από δλο καί περισσότερα μέλη του 
κλάδου, καί νά της δίνεται μεγαλύτερη προσοχή. "Αν συνεχίσει 
νά άνθίσταται, άντίθετα μέ δ,τι γίνεται συνήθως, τότε πολλοί 
επιστήμονες φτάνουν νά θεωρούν τήν έπίλυσή της ώς τό κύριο 
άντικείμενο της δουλείας τους. Γι ' αύτούς είναι σάν νά εχει 
άλλάξει πιά τό ίδιο τό πεδίο. "Ενα μέρος της διαφοροποίησης 
ξεκινά άπλούστατα από τό νέο σημείο προσήλωσης της έπιστη-
μονικής οξυδέρκειας. Μιά ακόμη πιό σημαντική πηγή άλλαγής 
είναι ή αποκλίνουσα φύση των πολυάριθμων μερικών λύσεων πού 
κάνει δυνατές ή συγκέντρωση της προσοχής στό πρόβλημα. Οί 
αρχικές προσεγγίσεις του προβλήματος άκολουθοϋν άρκετά 
πιστά τούς κανόνες του Παραδείγματος. 'Αλλά μέ τή συνεχιζόμε-
νη αντίσταση, δλο καί περισσότερες έπιθέσεις στό πρόβλημα 
προϋποθέτουν κάποια δευτερεύουσα ή δχι τόσο, δευτερεύουσα 
άναδιάρθρωση του Παραδείγματος* καμιά από αύτές δέν ταυτίζε-
ται μέ κάποια αλλη, δλες είναι ένμέρει επιτυχημένες, αλλά καμιά 
δέν είναι τόσο επιτυχημένη, ώστε νά γίνει άποδεκτή άπό τήν 
όμάδα ώς Παράδειγμα. Μέσα άπό τόν πολλαπλασιασμό τών 
διαφορετικών αναδιαρθρώσεων (πού δλο καί πιό συχνά καταλή-
γουν νά θεωρούνται ad hoc προσαρμογές), οί κανόνες της φυσιο-
λογικής επιστήμης γίνονται προοδευτικά συγκεχυμένοι. "Αν καί 
εξακολουθεί νά υπάρχει ενα Παράδειγμα, ελάχιστοι έρευνητές 
συμφωνούν πλήρως στό ποιό είναι αυτό τό Παράδειγμα. 'Ακόμη 
καί καθιερωμένες τοπικές λύσεις προβλημάτων φτάνουν νά 
αμφισβητούνται. 

"Οταν είναι οξεία ή κατάσταση αύτή, μερικές φορές αναγνω-
ρίζεται άπό τούς ίδιους τούς επιστήμονες πού τή ζουν. Ό 
Κοπέρνικος διαμαρτυρόταν δτι στίς μέρες του οί άστρονόμοι ήταν 
τόσο «άσυνεπεΐς στίς [άστρονομικές τους] ερευνες... πού δέν 
μπορούν νά εξηγήσουν ή νά παρατηρήσουν ουτε κάν τό σταθερό 
διάστημα του «έποχιακοϋ έτους». «Μ' αύτούς», συνεχίζει, «συμ-
βαίνει δ,τι καί μ ' εναν καλλιτέχνη πού θά εθετε τά χέρια, τά πό-
δια, τό κεφάλι καί τά άλλα μέλη στή ζωγραφιά του, παίρνοντάς τα 
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άπό διαφορετικά μοντέλα, πού θά ζωγράφιζε τέλεια τό καθένα, αλ-
λά χωρίς νά τά συνδέει σ ' ενα μοναδικό άνθρώπινο σώμα* άπό τή 
στιγμή πού, κατά κανένα τρόπο, δέ θά συνδυάζονταν μεταξύ τους, 
τό άποτέλεσμα θά ήταν μάλλον ^να τέρας παρά 'ένας άνθρωπος»^. 
Ό Einstein χρησιμοποιώντας μιά λιγότερο διανθισμένη γλώσσα, 
έγραψε μόνο αύτό: «Είναι σάν νά εχει άποτραβηχτεϊ τό έδαφος 
κάτω άπό τά πόδια του καθενός, καί νά μή φαίνεται πουθενά μιά 
σταθερή άρχή, πάνω στήν όποία νά μπορεί κανείς νά οικοδομήσει 
ότιδήποτε»^. Καί ό Wolfgang Pauli εγραψε σ ' ενα φίλο του, 
μερικούς μήνες πρίν άπό τή δημοσίευση του άρθρου του 
Heisenberg πάνω στή μηχανική των μήτρων, πού άνοιξε τό δρόμο 
πρός μιά νέα θεωρία των κβάντα: «Γιά τήν ώρα ή φυσική 
βρίσκεται πάλι σέ τρομερή σύγχυση. "Οπως καί νά 'χουν τά 
πράγματα, δλα αυτά είναι πολύ δύσκολα γιά μένα καί θά 'θελα νά 
ήμουν ήθοποιός ή κάτι παρόμοιο καί νά μήν εχω άκούσει τίποτα 
σχετικό μέ τή φυσική». Αυτή ή μαρτυρία γίνεται Ιδιαίτερα 
έντυπωσιακή, άν άντιπαρατεθεϊ μέ τά λόγια του Pauli, λιγότερο 
άπό 5 μήνες άργότερα: « Ό τύπος της μηχανικής πού εφερε ό 
Heisenberg μου εδωσε ξανά έλπίδα καί χαρά γιά τή ζωή. Στήν 
πραγματικότητα, δέ λύνει βέβαια οριστικά τό αίνιγμα, πιστεύω 
δμως δτι εγινε ξανά δυνατό νά προχωρήσουμε μπροστά»'®. 

Τέτοιου είδους ρητές άναγνωρίσεις του κλονισμού είναι πάρα 
πολύ σπάνιες· οί συνέπειες, ώστόσο, της κρίσης δέν έξαρτώνται 
άποκλειστικά άπό τή συνειδητή έπίγνωσή της. Ποιές δμως 
είναι αύτές οί συνέπειες; Μόνο δύο μοιάζουν νά είναι καθολικές. 
'Όλες οί κρίσεις ξεκινούν άπό τήν έξασθένηση ένός Παραδείγ-
ματος καί τήν έπακόλουθη χαλάρωση των κανόνων της φυσιολο-
γικής έτηστήμης. ' Απ' αύτήν τήν άποψη, ή ερευνά στή διάρκεια 
της κρίσης μοιάζει πάρα πολύ μέ τήν έρευνα στή διάρκεια της 
προ-Παραδειγματική ς περιόδου, μέ τή διαφορά δτι, στήν πρώτη 
περίπτωση, τό πλάτος τής διαφωνίας είναι πιό περιορισμένο καί 
πιό καθαρά εκφρασμένο. Καί δλες οί κρίσεις κλείνουν μέ εναν ά-

8. Παρατίθεται στό T.S. Kuhn, The Copernican Revolution (Cambridge, Mass., 
1957), σ. 138. 

9. Albert Einstein, «Autobiographical Note», in Albert Einstein: Philosopher -
Scientist, ed. P.A. Schilpp (Evanston, 111., 1949), σ. 45. 

10. Ralph Kronig, «The Turning Point», στό Theoretical Physics in the Twentieth 
Century: A Memorial Volume to Wolfgang Pauli, ed. M. Fierz and V.F. Weisskopf, 
(New York, 1960), σ. 22, 25-26."Ένα μεγάλο μέρος αύτου του άρθρου περιγράφει τήν 
κρίση στήν κβαντική μηχανική, στά χρόνια άμεσο: ττρίν άπό τό 1925. 
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πό 3 δυνατούς τρόπους. Μερικές φορές, ή φυσιολογική επιστήμη 
καταφέρνει τελικά νά χειραγωγήσει τό πρόβλημα πού προκαλεί 
τήν κρίση, παρά τήν απογοήτευση εκείνων πού είχαν δει σ ' αυτό 
τό τέλος ενός υπάρχοντος Παραδείγματος. Σ ' άλλες περιπτώσεις, 
τό πρόβλημα άνθίσταται ακόμη καί στίς ριζικά νέες προσεγγίσεις. 
Οί επιστήμονες τότε μπορεί νά καταλήξουν δτι στό άμεσο μέλλον 
δέ θά ύπάρξει λύση στήν κατάσταση πού επικρατεί στό πεδίο. Τό 
πρόβλημα βαφτίζεται μ' ενα όνομα καί τίθεται στό περιθώριο γιά 
μιά καινούρια γενιά μέ πιό εξελιγμένα εργαλεία. Τέλος, —τρίτη 
δυνατότητα πού, κατά κύριο λόγο, μας ένδιαφέρει εδώ— ή κρίση 
μπορεί νά κλείσει μέ τήν εμφάνιση ενός νέου υποψήφιου 
Παραδείγματος καί τή μάχη πού ακολουθεί γιά τήν άποδοχή του. 
Ό τρίτος αυτός τρόπος κατάληξης θά άναπτυχτεί λεπτομερειακά 
στά έπόμενα κεφάλαια, πρέπει δμως νά προτρέξουμε λίγο σ ' αυτά 
πού θά ειπωθούν, προκειμένου νά συμπληρωθούν αύτές οί 
παρατηρήσεις γιά τήν έξέλιξη καί τήν ανατομία της κατάστασης 
κρίσης. 

Ή μετάβαση άπό ενα Παράδειγμα σέ κρίση σέ ενα νέο, άπ' 
όπου θά αναδυθεί μιά νέα παράδοση φυσιολογικής ερευνάς, είναι 
κάτι πολύ διαφορετικό άπό μιά συσσωρευτική διαδικασία, μιά 
διαδικασία πού επιτυγχάνεται μέ τή διάρθρωση καί τήν επέκταση 
του παλιού Παραδείγματος. Πρόκειται μάλλον γιά μιά ανακατα-
σκευή του πεδίου άπό νέα θεμέλια, μιά ανακατασκευή πού 
τροποποιεί ορισμένες άπό τίς πιό στοιχειώδεις θεωρητικές 
γενικεύσεις του πεδίου, όπως καί πολλές άπό τίς μεθόδους καί τίς 
εφαρμογές του Παραδείγματος. Στή διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου, υπάρχει μιά εκτεταμένη, άλλά ποτέ πλήρης, άλληλοε-
πικάλυψη άνάμεσα στά προβλήματα πού μπορούν νά λυθούν άπό 
τό παλιό καί άπό τό νέο Παράδειγμα. 'Υπάρχει, δμως, καί μιά 
άποφασιστική διαφορά στούς τρόπους έτάλυσης. "Οταν ή μετά-
βαση ολοκληρώνεται, ό κλάδος θά εχει άλλάξει τίς άπόψεις του 
γιά τόν τομέα, τίς μεθόδους του καί τούς σκοπούς του. "Ενας 
διορατικός ιστορικός, βλέποντας μιά κλασική περίπτωση έπανα-
προσανατολισμοϋ μιας επιστήμης μέ Παραδειγματική άλλαγή, 
τήν περιέγραψε πρόσφατα ως «γύρισμα των πραγμάτων άπό τήν 
άνάποδη», μιά διαδικασία πού σημαίνει «νά κρατας τήνϊδια δέ-
σμη δεδομένων δπως πρίν, άλλά νά τά συναρμολογείς σέ ενα νέο 
σύστημα άμοιβαίων σχέσεων δίνοντάς τους μιά νέα δομή»'·. 

II. Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science, 1300-1800 (London, 
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'Ορισμένοι άλλοι, πού έπισήμαναν αύτήν τήν πλευρά της έπι-
στημονικής έξέλιξης, τόνισαν τήν ομοιότητα της μέ μιά άλλαγή 
στην ότττική gestalt [μορφή]: τά σημάδια στό χαρτί πού στήν άρχή 
φαίνονταν σάν ενα πουλί, τώρα φαίνονται σάν μιά άντιλόπη ή 
ά ν τ ί σ τ ρ ο φ α ^ ^ , Αύτός ό παραλληλισμός μπορεί νά μας παραπλανή-
σει. Οι έπιστήμονες δέ βλέπουν κάτι σάν κάτι δλλο* άντίθετα, 
απλώς τό βλέπουν. "Εχουμε ήδη εξετάσει μερικά άπό τά 
προβλήματα πού δημιουργεί ή έκφραση: ό Priestley είδε τό όξυγό-
νο ώς άποφλογισμένο άέρα. 'Επιπλέον, ό έπιστήμονας δέν εχει 
τήν ίδια δυνατότητα έλευθερίας μέ αύτόν πού ύφίσταται §να πεί-
ραμα gestalt νά μεταπηδά άπό τόν ενα τρόπο δράσης στόν άλλο. 
Παρόλα αύτά, ή έναλλαγή gestalt. Ιδίως έπειδή είναι τόσο οίκεία 
σήμερα, παραμένει §να χρήσιμο στοιχειώδες πρότυπο γιά δ,τι 
συμβαίνει σέ μιά ολοκληρωμένη άλλαγή Παραδείγματος. 

"Οσα είπαμε πρέπει νά μας διευκολύνουν νά άναγνωρίσουμε 
δτι ή κρίση είναι ό προάγγελος τής έμφάνισης νέων θεωριών —τή 
στιγμή μάλιστα πού εχουμε ήδη έξετάσει μιά μικρογραφία της 
ίδιας διαδικασίας μιλώντας γιά τήν έμφάνιση τών άνακαλύψεων. 
'Ακριβώς έπειδή ή έμφάνιση μιας νέας θεωρίας έρχεται σέ ρήξη 
μέ μιά παράδοση έπιστημονικής πρακτικής καί εισάγει μιά νέα 
παράδοση, πού καθοδηγείται άπό διαφορετικούς κανόνες μέσα σέ 
ένα διαφορετικό λογικό σύμπαν, είναι φυσικό νά έρχεται μόνο, 
δταν ή πρώτη παράδοση δίνει τήν αίσθηση δτι έχει βγεί άπ' τό 
σωστό δρόμο. Αύτή ή παρατήρηση, ωστόσο, τό μόνο πού 
πετυχαίνει είναι νά μας οδηγήσει στή διερεύνηση της κατάστα-
σης κρίσης καί, δυστυχώς, τά έρωτήματα πού γεννιούνται τότε 
άπαιτοϋν τίς γνώσεις ένός ψυχολόγου, άκόμη περισσότερο καί 
άπό τίς γνώσεις ένός ιστορικού. Πώς είναι ή «Ιδιόρρυθμη» 
έρευνα; Μέ ποιόν τρόπο ή άνωμαλία συμμορφώνεται μέ τούς 
φυσικούς νόμους; Πώς προχωρούν οι έπιστήμονες, δταν τό μόνο 
πού γνωρίζουν είναι δτι κάτι πήγε έντελώς στραβά, σ ' ένα πεδίο 
δπου δέν έχουν κανένα έφόδιο άπό τήν έκπαίδευσή τους; Αύτά τά 
έρωτήματα άπαιτοϋν πολύ περισσότερη διερεύνηση καί δχι μόνο 
ιστορικής φύσης. "Ο,τι θά άκολουθήσει έχει κατ' άνάγκη τή 
μορφή υπόθεσης καί είναι έπομένως πολύ λιγότερο πλήρες άπ' τά 
προηγούμενα. 

Συχνά ένα νέο Παράδειγμα έμφανίζεται, σέ έμβρυακή του-

1949), σ. 1-7. 
12. Hanson, ό.π., κεφ. i. 
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λάχιστο κατάσταση, πρίν ακόμη άναπτυχτεϊ Ιδιαίτερα μιά κρίση 
ή αναγνωριστεί κατηγορηματικά. Τό εργο του Lavoisier αποτελεί 
μιά τέτοια περίπτωση. Ή σφραγισμένη του σημείωση κατατέ-
θηκε στη Γαλλική 'Ακαδημία, πρίν περάσει ενας χρόνος άπό την 
πρώτη λεπτομερειακή μελέτη των σχέσεων βάρους στή φλογι-
στική θεωρία καί πρίν αποκαλυφτεί ή πλήρης έκταση της κρίσης 
στή χημεία των αερίων άπό τίς δημοσιεύσεις του Priestley. 'Ή 
ακόμη, οί πρώτες θεωρίες του Thomas Young γιά τήν κυματική 
θεωρία του φωτός παρουσιάστηκαν σ ' ενα πολύ πρώιμο στάδιο 
της έξελισσόμενης κρίσης στήν οπτική, μιά κρίση πού θά περνού-
σε σχεδόν άπαρατήρητη, άν δέν είχε καταλήξει σ ' ενα διεθνές 
έπιστημονικό σκάνδαλο, δέκα χρόνια μετά τά πρώτα γραπτά του 
Young, καί χωρίς καμιά δικιά του ανάμειξη στό σκάνδαλο. Σέ τέ-
τοιες περιπτώσεις, τό μόνο πού μπορεί νά πει κανείς είναι, δτι 
ενας δευτερεύων κλονισμός του Παραδείγματος καί μιά έλάχιστη 
σύγχυση στούς κανόνες της φυσιολογικής έπιστήμης ήταν αρκε-
τά γιά νά οδηγήσουν κάποιον σέ ενα νέο τρόπο αντίληψης. 'Ό,τι 
μεσολάβησε άνάμεσα στήν πρώτη αίσθηση του προβλήματος καί 
τή διαμόρφωση μιας διαθέσιμης έναλλακτικής λύσης θά πρέπει νά 
ήταν, σέ μεγάλο βαθμό, άσυνείδητο. 

Σ' άλλες περιπτώσεις, ώστόσο, —δπως λ.χ. του Κοπέρνικου, 
του Einstein ή της σύγχρονης πυρηνικής θεωρίας— μεσολαβεί 
σημαντικό χρονικό διάστημα άνάμεσα στήν πρώτη συνειδητο-
ποίηση του κλονισμού καί τήν εμφάνιση ενός νέου Παραδείγμα-
τος. "Οταν συμβαίνει αύτό, ό Ιστορικός μπορεί νά συλλάβει 
μερικές τουλάχιστο ενδείξεις του τί είναι ή ιδιόρρυθμη έπιστή-
μη. "Οταν αντιμετωπίζει μιά πραγματικά ούσιαστική άνωμαλία 
στή θεωρία, ό έπιστήμονας συνήθως στήν αρχή προσπαθεί νά τήν 
απομονώσει μέ περισσότερη ακρίβεια καί νά της δώσει συγκεκρι-
μένη μορφή. "Αν καί γνωρίζει πιά δτι οί κανόνες της φυσιολογι-
κής έπιστήμης είναι σχετικά άνεπαρκεΐς, θά προσπαθήσει νά τούς 
εφαρμόσει μέ περισσότερη άπό τότε έπιμονή γιά νά διαπιστώσει 
ακριβώς σέ ποιό βαθμό καί σέ ποιά έκταση μπορούν νά λειτουρ-
γήσουν στήν περιοχή της δυσκολίας. Ταυτόχρονα θά άναζητήσει 
τρόπους γιά νά μεγεθύνει τόν κλονισμό, γιά νά τόν κάνει πιό εντυ-
πωσιακό, ισως καί πιό δηλωτικό άπ' δσο ήταν, δταν αποκαλύφτη-
κε γιά πρώτη φορά άπό πειράματα, τά πορίσματα των οποίων θεω-
ρούνται έξαρχής δεδομένα. Καί στίς ύστατες προσπάθειές του 
—περισσότερο άπό κάθε άλλη περίοδο άνάπτυξης της έπιστή-
μης— θά φτάσει νά συμφωνεί μέ τήν κυρίαρχη εικόνα πού εχουμε 
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γιά τόν έπιστήμονα. Θά μας δώσει την έντύπωση δτι είναι ό άν-
θρωπος πού ψάχνει στην τύχη, πού δοκιμάζει πειράματα μόνο 
καί μόνο γιά νά δει τίς θά συμβεί, πού άναζητεΐ ενα φαινόμενο, 
χωρίς νά μπορεί νά μαντέψει την άκριβή φύση του. Ταυτόχρονα, 
άφοϋ κανένα πείραμα δέν μπορεί νά σχεδιαστεί χωρίς κάποιου 
είδους θεωρία, 6 έπιστήμονας σέ κρίση θά προσπαθεί συνεχώς νά 
διατυπώσει άφηρημένες θεωρίες οί όποιες, άν είναι έπιτυχημένες, 
μπορούν νά άνοίξουν τό δρόμο γιά ενα νέο Παράδειγμα καί, αν 
είναι λανθασμένες, μπορούν νά έγκαταλειφτοϋν μέ σχετική 
εύκολία. 

Ή εκθεση του Kepler γιά τη μακρόχρονη πάλη του μέ την 
τροχιά του "Αρη καί ή περιγραφή του Priestley γιά τήν άντίδρασή 
του στόν πολλαπλασιασμό των νέων αερίων άποτελοϋν κλασικές 
αναφορές γιά τή μορφή της σχετικά τυχαίας ερευνάς πού 
προκαλεί ή έττίγνωση μιας ά ν ω μ α λ ί α ς ^ ^ . 'Αλλά ισως ή πιό 
διαφωτιστική περίπτωση νά ερχεται άπό τή σύγχρονη ερευνά στή 
θεωρία των πεδίων καί στά θεμελιώδη σωματίδια. Πώς θά 
μπορούσε νά φανεί δικαιολογημένη ή τεράστια προσπάθεια πού 
απαιτήθηκε γιά τήν άνίχνευση του νετρίνου, αν δέν ύπήρχε μιά 
κρίση πού μας ανάγκαζε νά διαπιστώσουμε πόσο πολύ μπορούν 
νά έπεκταθοϋν οί κανόνες της φυσιολογικής έπιστήμης; "Η πάλι, 
πώς θά ήταν δυνατό νά φτάσει νά προταθεί καί νά δοκιμαστεί ή ρι-
ζοσπαστική θεωρία της μή διατήρησης της όμοτιμίας [parity], 
άν αυτοί οί κανόνες δέν είχαν έμφανώς καταρριφτεί σέ κάποιο 
απροσδιόριστο σημείο^^ ;̂ "Οπως άκριβώς ενα μεγάλο ποσοστό 
της ερευνάς της τελευταίας δεκαετίας στή φυσική, αύτά τά 
πειράματα ήταν ένμέρει άπόπειρες νά βρεθεί καί νά καθοριστεί ή 

13. Γιά μιά περιγραφή των έργασιών τοϋ Kepler γιά τόν "Αρη, δες J.L.E. 
Dreyer, Α History of Astronomy from Tkales to Kepler (2η New York, 1953), σ. 
380-393. Οί περιστασιακές άνακρίβειες δέν έμποδίζουν τή σύντομη έξιστόρηση του 
Dreyer άπό τό νά παρέχει τό ύλικό πού χρειαζόμαστε έδώ. Γιά τόν Priestley, δές τή 
δική του έργασία Experiments and Observations on Different Kinds of Air (London, 
1774-75). 

14. [' Η μή-διατήρηση τής όμοτιμίας άναφέρεται έδώ ώς περίπτωση πού ερχε-
ται σέ άντίθεση μέ στέρεες πεποιθήσεις τοΟ κοινού νοΟ. Ή διατήρηση τής 
όμοτιμίας έπιβάλλει δτι δέν μπορεί νά γίνει καμιά θεμελιώδης διάκριση άνάμεσα 
στό άριστερό καί τό δεξιό: ότι οί νόμοι τής φυσικής είναι οί "ίδιοι εϊτε έχουμε ώς 
βάση ^να δεξιόστροφο σύστημα συντεταγμένων εΐτε £να άριστερόστροφο. Τό 1957 
όμως άποδείχτηκε δτι ή άρχή αύτή παραβιάζεται άπό όρισμένες άλληλεπιδράσεις 
στοιχειωδών σωματιδίων — τίς λεγόμενες «άσθενεϊς πυρηνικές άλληλεπιδράσεις». 
Αύτό σημαίνει ότι ή διάκριση άνάμεσα στό άριστερό καί τό δεξιό δέν είναι συμβα-
τική άλλά θεμελιώδης, ένα συμπέρασμα ριζοσπαστικό] σ.τ.έ. 
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πηγή ενός συγκεχυμένου άκόμη συνόλου άνωμαλιών. 
Αύτός ό τύπος ιδιόρρυθμης ερευνάς συνοδεύεται συχνά, άλλα 

δχι πάντοτε, από εναν άλλο. Πιστεύω δτι, ιδίως στίς περιόδους 
έμφανοΰς κρίσης, οί επιστήμονες στρέφονται στή φιλοσοφική 
ανάλυση ψάχνοντας τό κλειδί των αινιγμάτων του τομέα τους. 
Γενικά οί έπιστήμονες οΰτε θέλουν οϋτε χρειάζεται νά είναι 
φιλόσοφοι. Πράγματι, ή φυσιολογική επιστήμη συνήθως κρατιέ-
ται σέ άπόσταση άσφαλείας άπό τή φιλοσοφία καί μάλλον εχει τό 
λόγο της. "Οσον καιρό ή φυσιολογική ερευνητική δουλειά 
μπορεί νά καθοδηγηθεί, χρησιμοποιώντας ενα Παράδειγμα ως 
μοντέλο, δέν εϊναι άνάγκη νά γίνεται Ικδηλη μνεία των ύποθέ-
σεων καί των κανόνων. Στό κεφ. V, μάλιστα είδαμε δτι δέ χρειά-
ζεται κάν νά ύπάρχει ^να πλήρες σύνολο κανόνων, δπως αύτό 
πού άναζητεΐ ή φιλοσοφική άνάλυση. Αύτό δμως δέ σημαίνει 
δτι δέν μπορεί κάλλιστα ή άνίχνευση βασικών υποθέσεων (ά-
κόμη καί άνύπαρκτων) νά είναι §νας άποτελεσματικός τρόπος 
γιά νά μειωθεί τό κύρος μιας παράδοσης καί γιά νά προταθεί 
μιά καινούρια. Δέν είναι τυχαίο τό δτι ή έμφάνιση της νευτώνιας 
φυσικής στό 17ο αί. καί της σχετικότητας καί της κβαντομηχα-
νικής στόν 20ο αί. προετοιμάστηκαν καί συνοδεύτηκαν καί οί 
δυό άπό θεμελιώδεις φιλοσοφικές άναλύσεις πάνω στίς έρευνη-
τικές π α ρ α δ ό σ ε ι ς ΐ ^ . Ούτε πάλι είναι σύμπτωση δτι καί στίς δύο 
αύτές περιόδους τά όνομαζόμενα νοητικά πειράματα [thought 
experiments] έπαιξαν ^να τόσο σημαντικό ρόλο στήν πρόοδο 
της 'έρευνας. "Οπως εχω δείξει άλλου, ό άναλυτικός νοητικός 
πειραματισμός, πού άφθονεί στά γραπτά του Γαλιλαίου, του 
Einstein, του Bohr καί άλλων, εχει σχεδιαστεί γιά νά έκθέτει 
στήν ύπάρχουσα γνώση τό παλιό Παράδειγμα μέ τέτοιο τρόπο, 
πού όδηγει στόν προσδιορισμό της ρίζας της κρίσης μέ άκρίβεια, 
πού δέν μπορούμε νά πετύχουμε στό εργαστήριο'^. 

Μέ τή μεμονωμένη ή ταυτόχρονη άνάπτυξη αύτών των δύο 

15. Γιά τή φιλοσοφική άντήχηση πού συνόδεψε τή μηχανική τοϋ 17ου αι., δες 
Rene Dugas, La mecanique au ΧνΐΓ siecle (Neuchatel, 1954), ιδίως τό κεφ. xi. Γιά τό 
παρόμοιο έπεισόδιο του 19ου αι., δέςτό πρώιμο βιβλίο τοϋ ίδιου συγγραφέα///jro/re 
de la mecanique (Neuchatel, 1950), σ. 419-43. 

16. T.S. Kuhn, «Α Function of Thought Experiments», στό Afe/fl/igei >4 
Koyre, ed. R. Taton καί I.Β. Cohen (Paris, 1963), [ό όρος «νοητικό πείραμα» 
παραπέμπει σέ διανοητικές κατασκευές, πού περιγράφουν άφηρημένες διατάξεις 
καί έξετάζουν τά πιθανά άποτελέσματα μιας πειραματικής διαδικασίας. "Οπως φαί-
νεται άπό τίς λέξεις, τά πειράματα αύτά δέν έκτελοϋνται στό έργαστήριο άλλά στή 
σκέψη] σ.τ.έ. 
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ιδιόρρυθμων διαδικασιών, μπορεί νά συμβεί καί κάτι άλλο. Μέ τό 
νά συγκεντρώνει την προσοχή τών έπιστημόνων σέ μιά περιορι-
σμένη προβληματική περιοχή καί μέ τό νά αύξάνει τή δεκτικότη-
τά τους στήν άναγνώριση τών πειραματικών ανωμαλιών, ή κρίση 
όδηγεϊ συχνά στόν πολλαπλασιασμό τών ανακαλύψεων. Είδαμε 
μέ ποιό τρόπο ή έπίγνώση της κρίσης διαφοροποιούσε τή δουλειά 
του Lavoisier πάνω στό οξυγόνο άπό τή δουλειά του Priestley καί 
τό οξυγόνο δέν ήταν τό μόνο νέο άέριο πού μπόρεσαν νά 
άνακαλύψουν, μελετώντας τή δουλειά του Priestley, οί χημικοί 
πού είχαν έτυίγνωση της άνωμαλίας. "Η πάλι, οί νέες οπτικές 
ανακαλύψεις συσσωρεύτηκαν μέ γρήγορο ρυθμό, άκριβώς πρίν ή 
κατά τή διάρκεια της εμφάνισης της κυματικής θεωρίας του 
φωτός. 'Ορισμένες, όπως ή πόλωση άπό άνάκλαση, ήταν 
συνέπειες τών συμπτώσεων πού διευκόλυνε ή συγκεντρωμένη 
προσοχή σέ μιά προβληματική περιοχή (ό Malus, πού εκανε τήγ 
ανακάλυψη, μόλις είχε ξεκινήσει μιά εργασία, πού προοριζόταν 
γιά τό βραβείο της 'Ακαδημίας, πάνω στή διπλή διάθλαση, ενα 
θέμα, δηλαδή, πού όλοι άναγνώριζαν δτι δέ βρισκόταν σέ 
ικανοποιητική κατάσταση). "Αλλες, όπως ή φωτεινή κηλίδα στό 
κέντρο της σκιάς ενός κυκλικού δίσκου, ήταν προβλέψεις της 
νέας υπόθεσης, ανακαλύψεις δηλ. πού βοήθησαν στό μετασχημα-
τισμό της νέας θεωρίας σέ Παράδειγμα γιά μελλοντική δουλειά. 
Τέλος, κάποιες άλλες, όπως τά χρώματα τών ραβδώσεων καί τών 
πλατιών πλακών ήταν φαινόμενα, πού τά εβλεπαν συχνά καί 
περιστασιακά μάλιστα τά είχαν επισημάνει, αλλά πού είχαν 
αφομοιωθεί, δπως τό οξυγόνο του Priestley, μέ γνωστά άλλα 
φαινόμενα ετσι ώστε δέν ήταν δυνατό νά τά δουν, όπως ήταν στήν 
πραγματικότητα Μιά παρόμοια καταγραφή θά μπορούσε νά 
δοθεί γιά τίς πολυάριθμες ανακαλύψεις πού, ξεκινώντας άπό τό 
1895 περίπου, συνδέθηκαν μέ τήν έμφάνιση της κβαντομηχανι-
κής. 

Ή Ιδιόρρυθμη ερευνά θά πρέπει νά χαρακτηρίζεται καί άπό 
πολλές άκόμη έκδηλώσεις καί συνέπειες, στήν περιοχή δμως 
αυτή μόλις καί μετά βίας καταφέραμε νά άρχίσουμε νά θέτουμε τίς 
κατάλληλες ερωτήσεις. "Ισως, ώστόσο, νά φτάνουν κι αυτά πού 
είπαμε. Οί προηγούμενες παρατηρήσεις θά πρέπει νά άρκοϋν γιά 

17. Γενικά, γιά τίς νέες οπτικές άνακαλύψεις, δές V. Ronchi, Histoire de la 
lumiere (Paris, 1956), κεφ. vii. Γιά τήν πρώιμη έρμηνείαένόςάπ ' αύτά τά φαινόμενα, 
δές. J. Priestley, The History and Present State of Discoveries Relating to Vision, Light 
and Colours (London, 1772), σ. 498-520. 
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νά δείξουμε πώς ή κρίση ταυτόχρονα χαλαρώνει τά στερεότυπα 
καί προσφέρει τά έπιπλέον άναγκαία δεδομένα γιά μιά θεμελιώδη 
μεταβολή Παραδείγματος. Μερικές φορές, ό σκελετός του νέου 
Παραδείγματος προδιαγράφεται από τη δομή πού ή ιδιόρρυθμη 
ερευνά δίνει στήν άνωμαλία. Ό Einstein εγραφε δτι χωρίς νά 
διαθέτει ακόμη κανένα υποκατάστατο γιά την κλασική μηχανική, 
μπορούσε νά δει τή διασύνδεση άνάμεσα στίς γνωστές άνωμαλίες 
της άκτινοβολίας του μελανού σώματος, τού πρωτοηλεκτρικού 
φαινομένου καί των ειδικών θερμοτήτων^®. Συνήθως, εκ των 
προτέρων δέν είναι δυνατό νά φανεί μιά τέτοια δομή. 'Αντίθετα 
μάλιστα, τό νέο Παράδειγμα ή μιά έπαρκής ύπόδειξη πού έπιτρέ-
πει μιά μελλοντική αναδιάρθρωση, έμφανίζεται ξαφνικά, μερικές 
φορές στή μέση της νύχτας, στό μυαλό ένός έπιστήμονα βαθιά 
βυθισμένου στήν κρίση. Ποιά είναι άκριβώς ή φύση αύτοϋ τού 
τελικού σταδίου —πώς ενα άτομο έπινοει (ή καταλαβαίνει δτι 
έπινόησε) ενα νέο τρόπο νά βάλει τάξη στό σύνολο τών διαθέσι-
μων δεδομένων— είναι κάτι πού θά παραμείνει έδώ άνεξιχνίαστο 
καί 'ίσως νά μείνει γιά πάντα. "Ας έπισημάνουμε μόνο ^να πράγμα. 
Σχεδόν πάντοτε, εκείνοι πού έπιτυγχάνουν αυτές τίς θεμελιακές 
έπινοήσεις νέων Παραδειγμάτων είναι ή πολύ νέοι ή πολύ 
καινούριοι στόν τομέα τού όποίου τό Παράδειγμα άλλάζουν^^. 
Καί ίσως, βέβαια, δέ χρειαζόταν κάν νά τό έπισημάνουμε, άφού 
προφανώς πρόκειται γ ι ' αυτούς πού, έχοντας έλάχιστα δεσμευτεί 
άπό τήν προηγούμενη πρακτική στούς παραδοσιακούς κανόνες 
της φυσιολογικής επιστήμης, είναι σέ θέση νά δουν δτι αύτοί οι 
κανόνες δέ χαρακτηρίζουν πιά ενα βιώσιμο παιχνίδι καί νά 
συλλάβουν ενα νέο σύνολο πού μπορεί νά τούς άντικαταστήσει. 

Ή μετάβαση σέ ενα νέο Παράδειγμα είναι μιά επιστημονική 
έπανάσταση, ενα θέμα πού είμαστε έπιτέλους έτοιμοι νά διαπραγ-
ματευτούμε αμεσα. Θά πρέπει δμως πρώτα νά τονίσουμε μιά 
τελευταία καί φαινομενικά άδιόρατη διάσταση, πού τό ύλικό τών 

18. Einstein, δ.π. 
19. Αύτή ή γενίκευση γιά τό ρόλο της νεότητας στή θεμελιακή έπιστημονική 

έρευνα, είναι τόσο συνηθισμένη πού έχει γίνει πιά ένα κλισέ. Έπιπλέον, άκόμη καί 
μιά ματιά σέ μιά όποιαδήποτε λίστα θεμελιακών συνεισφορών στήν έπιστημονική 
θεωρία, έπιβεβαιώνει έντυπωσιακά αύτό τό γεγονός. Πάντως, ή γενίκευση αύτή 
χρειάζεται συστηματική διερεύνηση. Ό Harvey C. Lehman {Age and Achievement, 
Princeton, 1953) προσφέρει χρήσιμα στοιχεία. Δέν προσπαθεί πάντως νά 
άπομονώσει συνεισφορές πού έμπεριέχουν ριζική έπαναθεμελίωση έννοιών. Ουτε 
έρευνα τίς ειδικές περιπτώσεις, άν υπάρχουν, πού συνοδεύουν τή σχετικά 
άργοπορημένη παραγωγικότητα στίς έπιστήμες. 
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3 τελευταίων κεφαλαίων μας βοηθά νά συλλάβουμε καθαρότερα. 
Μέχρι τό κεφ. VI, δπου άρχισε νά χρησιμοποιείται γιά πρώτη 
φορά ή έννοια της άνωμαλίας, οί δροι «έπανάσταση» καί 
«ιδιόρρυθμη έπιστήμη» φαίνονταν ταυτόσημοι. Μάλιστα, κανέ-
νας άπ' αυτούς τούς δύο δρους δέ φαινόταν νά σημαίνει κάτι 
παραπάνω άπό «μη φυσιολογική έπιστήμη», μιά κυκλικότητα 
δηλαδή στούς δρους πού μπορεί νά ένόχλησε όρισμένους τουλάχι-
στο άναγνώστες. Στήν πραγματικότητα, δμως, δέ θά έπρεπε νά 
γίνει κάτι τέτοιο. Θά ανακαλύψουμε, σέ λίγο, δτι μιά παρόμοια 
κυκλικότητα χαρακτηρίζει τίς έπιστημονικές θεωρίες. 'Ανεξάρ-
τητα πάντως άπό τό αν εϊναι ή δχι ένοχλητική, ή κυκλικότητα 
αύτή δέν είναι πιά άχαρακτήριστη. Αυτό τό κεφάλαιο καί τά δύο 
προηγούμενα έχουν προσδιορίσει πολυάριθμα κριτήρια γιά τήν 
παραγωγή κλονισμού στή φυσιολογική έπιστημονική δραστηριό-
τητα, κριτήρια πού δέν έξαρτώνται καθόλου άπό τό άν ό κλονι-
σμός άκολουθεϊται ή' δχι άπό έπανάσταση. 'Αντιμέτωποι μέ μιά 
άνωμαλία ή μιά κρίση, οί έπιστήμονες άλλάζουν συμπεριφορά 
άπέναντι στά ύπάρχοντα Παραδείγματα, καί, κατά συνέπεια, 
άλλάζει άνάλογα καί ή φύση της ερευνάς τους. Ό πολλαπλασια-
σμός των άντίθετων άναδιαρθρώσεων, ή έπιθυμία νά δοκιμάσουν 
οτιδήποτε, ή έκφραση έκδηλης δυσαρέσκειας, ή καταφυγή στή 
φιλοσοφία καί ή άντιδικία πάνω στά θεμέλια της επιστήμης, δλα 
αύτά είναι συμπτώματα μιας μετάβασης άπό τή φυσιολογική στήν 
ιδιόρρυθμη έρευνα. Ή έννοια της φυσιολογικής επιστήμης 
έξαρτάται πολύ περισσότερο άπό τήν ύπαρξη αύτών των συμπτω-
μάτων παρά άπό τήν ύπαρξη των επαναστάσεων. 
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IX. Ή φύση και ή άναγκαιότητα 
των επιστημονικών επαναστάσεων 

Αυτές οί παρατηρήσεις μας έπιτρέπουν έπιτέλους νά έξετά-
σουμε τά προβλήματα πού δίνουν τόν τίτλο στό βιβλίο αύτό. Τί 
είναι οί επιστημονικές έπαναστάσεις καί ποια είναι ή λειτουργία 
τους στήν άνάπτυξη της έπιστήμης; "Ενα μεγάλο τμήμα της 
άπάντησης ϊχει ήδη δοθεί σέ προηγούμενα κεφάλαια. Συγκεκρι-
μένα, μέ τόν δρο έπιστημονικές έπαναστάσεις θά χαρακτηρίσουμε 
εδώ εκείνα τά μή συσσωρευτικά άναπτυξιακά έπεισόδια, στή 
διάρκεια των οποίων ένα παλιότερο Παράδειγμα άντικαθίσταται 
ολοκληρωτικά ή τμηματικά άπό δνα νέο άσυμβίβαστο Παράδειγ-
μα. Μένουν δμως πολλά άκόμη νά ειπωθούν, καί μιά άκόμη 
έρώτηση μπορεί νά βοηθήσει σ ' αυτήν τήν κατεύθυνση. Γιατί θά 
επρεπε μιά αλλαγή Παραδείγματος νά ονομαστεί έπανάσταση; Τή 
στιγμή πού άναγνωρίζονται οί τεράστιες καί ούσιαστικές διαφο-
ρές άνάμεσα στήν πολιτική καί τήν έπιστημονική άνάπτυξη, 
ποιός παραλληλισμός θά δικαιολογούσε τήν κοινή χρήση της 
επανάστασης καί στούς δύο τομείς; 

• Μία πλευρά του παραλληλισμού πρέπει νά εχει ήδη φανεί. Οί 
πολιτικές έπαναστάσεις άρχίζουν μέ μιά προοδευτικά αύξανόμενη 
αίσθηση, συχνά περιορισμένη σ ' ενα τμήμα της πολιτικής 
κοινότητας, δτι οί ύπάρχοντες θεσμοί δέν μπορούν πιά νά 
ικανοποιήσουν πλήρως τά προβλήματα πού θέτει τό περιβάλλον 
—ενα περιβάλλον πού δημιουργήθηκε ένμέρει άπ' τούς ίδιους 
αύτούς θεσμούς. Μέ παρόμοιο τρόπο, οί έπιστημονικές έπαναστά-
σεις άρχίζουν μέ μιά προοδευτικά αύξανόμενη αίσθηση, συχνά 
περιορισμένη σέ μιά έλάχιστη μερίδα της έπιστημονικής κοινό-
τητας, δτι 'ένα ύπάρχον Παράδειγμα δέν είναι πιά σέ θέση νά 
λειτουργήσει ικανοποιητικά στήν ερευνά μιας πλευράς της φύσης 
—δπου αύτό τό ιδιο Παράδειγμα είχε στό παρελθόν όδηγήσει. 
Καί στήν πολιτική καί στήν έπιστημονική άνάπτυξη, άπαραίτητη 

167 



Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΙ^ΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

προϋπόθεση της επανάστασης είναι αύτη ή αίσθηση της κακής 
λειτουργίας πού μπορεί νά οδηγήσει σέ κρίση. 'Επιπλέον, άν καί 
εδώ αναγνωρίζω δτι ή μεταφορά είναι παρατραβηγμένη, αύτός ό 
παραλληλισμός ισχύει όχι μόνο γιά τίς θεμελιακές άλλαγές 
Παραδείγματος, δπως αύτές πού αποδίδονται στόν Κοπέρνικο καί 
τόν Lavoisier, άλλά καί γιά τίς σχετικά δευτερεύουσες άλλαγές, 
πού συνδέονται μέ τήν αφομοίωση ένός νέου τύπου φαινομένων, 
όπως τό οξυγόνο ή οι ακτίνες Χ. "Οπως επισημάναμε στό τέλος 
του κεφ. V, οί επιστημονικές έπαναστάσεις φαίνονται κατ' ανάγ-
κη επαναστατικές μόνο σ ' αύτούς, των οποίων τά Παραδείγματα 
θίγονται άμεσα. Στούς υπόλοιπους μπορεί νά φάνουν, δπως οί 
βαλκανικές επαναστάσεις στίς άρχές του 20ου αι., ως φυσιολογι-
κά σημεία τής διαδικασίας ανάπτυξης. Οί άστρονόμοι, λ.χ., 
δέχτηκαν τίς ακτίνες Χ ως μιά άπλή προσθήκη γνώσης, άφοϋ τά 
Παραδείγματά τους παρέμειναν άθικτα άπ' τήν ύπαρξη τής νέας 
άκτινοβολίας. Άλλά γιά έπιστήμονες, δπως ό Kelvin, ό Crookes 
καί ό Roentgen, τών οποίων ή ερευνά συνδεόταν μέ τή θεωρία τών 
άκτινοβολιών ή μέ τίς καθοδικές λυχνίες, ή ανακάλυψη τών 
άκτίνων Χ παραβίασε κατ' άνάγκη ενα Παράδειγμα καί δημιούρ-
γησε ενα άλλο. Νά λοιπόν, γιατί οί ακτίνες αύτές δέν ανακαλύφτη-
καν παρά μόνο άφοϋ πρώτα διαπιστώθηκε δτι κάτι δέν πήγαινε κα-
λά στή φυσιολογική ερευνά. 

Αύτή ή γενετική πλευρά του παραλληλισμού άνάμεσα στή ν 
πολιτική καί τήν επιστημονική ανάπτυξη πρέπει πιά νά θεωρεί-
ται δεδομένη. 'Υπάρχει δμως καί μιά δεύτερη πλευρά, πιό 
σημαντική, άπ' δπου εξαρτάται ή σημασία τής πρώτης. Οί 
πολιτικές έπαναστάσεις τείνουν νά αλλάξουν πολιτικούς θεσμούς 
μέ τρόπους, πού αυτοί οί ίδιοι θεσμοί απαγορεύουν. Ή επιτυχία 
τους, επομένως, άπαιτέϊ τή μερική έγκατάλειψη ορισμένων 
θεσμών καί τή θέσπιση κάποιων νέων στό ενδιάμεσο διάστημα, ή 
κοινωνία δέν κυβερνάται πλήρως άπό κανένα θεσμό. Στή ν άρχή, ή 
'ίδια ή κρίση αποδυναμώνει τό ρόλο τών πολιτικών θεσμών, δπως 
είδαμε δτι άποδυναμώνει τό ρόλο τών Παραδειγμάτων. "Ολο καί 
περισσότερα άτομα άποξενώνονται προοδευτικά άπό τήν πολιτι-
κή ζωή καί ή συμπεριφορά τους ύπακούει σέ καθαρά προσωπικά 
κίνητρα. Στή συνέχεια, δσο ή κρίση βαθαίνει, ορισμένα άτομα 
στρατεύονται σ ' ενα συγκεκριμένο πρόγραμμα γιά τήν άνασυγ-
κρότηση τής κοινωνίας μέ νέο θεσμικό πλαίσιο. Τότε ή κοινωνία 
διαιρείται σέ άντιμαχόμενα στρατόπεδα ή κόμματα, άπό τά όποια 
τό ενα έπιζητεί νά ύπερασπίσει τό παλιό θεσμικό πλαίσιο καί τό 
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άλλο νά θεσπίσει ενα νέο. 'Από τή στιγμή πού φτάνουμε στην 
πολιτική πόλωση, δί\ υπάρχουν πιά πολιτικές διέξοδοι. Τά 
άντιμαχόμενα κόμματα οϋτε συμφωνούν γιά τό θεσμικό πλαίσιο 
μέσα στό όποιο ή πολιτική αλλαγή θά πρέπει νά έπιτευχθει καί νά 
αξιολογηθεί οϋτε αναγνωρίζουν κάποια ύπερθεσμική αρχή, πού 
θά μπορούσε νά κρίνει τήν έπαναστατική διαφορά* είναι αναγκα-
σμένα επομένως νά καταφύγουν στίς τεχνικές πειθούς των μαζών, 
συχνά ακόμη καί στή βία. "Αν καί οί επαναστάσεις έχουν παίξει 
ενα ζωτικό ρόλο στήν εξέλιξη των πολιτικών θεσμών, ό ρόλος 
τους αυτός έξαρτάται από τό γεγονός δτι είναι ένμέρει έξωπολι-
τικές καί έξωθεσμικές διαδικασίες. 

Θέλουμε νά δείξουμε δτι ή ιστορική μελέτη της αλλαγής τών 
Παραδειγμάτων άποκαλύπτει παρόμοια χαρακτηριστικά στήν 
έξέλιξη τών έπιστημών. Ή εκλογή ενός από τά αντιμαχόμενα 
Παραδείγματα, δπως καί στήν περίπτωση τών ανταγωνιστικών 
πολιτικών θεσμών, αποδεικνύεται μιά έκλογή ανάμεσα σέ ασυμβί-
βαστους τρόπους συλλογικής ζωής. 'Επειδή ή έκλογή έχει αύτόν 
τό χαρακτήρα, δέν καθορίζεται οϋτε θά μπορούσε νά καθοριστεί 
από τίς διαδικασίες απλώς αξιολόγησης πού χαρακτηρίζουν τή 
φυσιολογική έπιστήμη* οί διαδικασίες αύτές έξαρτώνται ένμέρει 
από κάποιο Παράδειγμα, καί ακριβώς αυτό τό Παράδειγμα τίθεται 
υπό αμφισβήτηση. "Οταν τά Παραδείγματα μπαίνουν στή μάχη 
γιά τήν έκλογή, ό ρόλος τους είναι κατ' ανάγκη «κυκλικός»: κάθε 
όμάδα χρησιμοποιεί τό Παράδειγμά της γιά νά έπιχειρηματολο-
γήσει ύπερασπίζοντας αύτό τό ιδιο Παράδειγμα. Τό στοιχείο αύτό 
δέν έπιδρά φυσικά οϋτε στήν ορθότητα οϋτε στήν αποτελεσματι-
κότητα τών έπιχειρημάτων. Τό δτι κάποιος προϋποθέτει ένα 
Παράδειγμα έπιχειρηματολογώντας ύπέρ αύτού, δέ σημαίνει δτι 
δέν είναι σέ θέση νά έκθέσει μέ καθαρότητα τή μορφή της 
έπιστημονικής πρακτικής στήν όποία όδηγούνται αύτοί, πού 
υιοθετούν τή νέα οπτική της φυσικής πραγματικότητας. Αύτή ή 
έκθεση μπορεί μάλιστα νά είναι ιδιαίτερα πειστική, συχνά ακατα-
μάχητη. 'Ωστόσο, παρά τήν ισχύ τους, τά έπιχειρήματα αύτά α-
πευθύνονται αποκλειστικά στήν πειθώ* δέν μπορούν νά αποδεί-
ξουν μέ λογική αναγκαιότητα ή έστω πιθανολογικά τήν όρθότητά 
τους σ ' αυτούς πού αρνούνται νά μπούν μέσα στόν «κύκλο». Δέν 
υπάρχουν αρκετές κοινές προϋποθέσεις καί άξίες, στίς δύο παρα-
τάξεις πού αντιδικούν γιά κάποιο Παράδειγμα, ώστε νά μπορεί νά 
γίνει κάτι τέτοιο. "Οπως στήν περίπτωση τών πολιτικών έπανα-
στάσεων, έτσι καί στήν έκλογή Παραδείγματος, δέν ύπάρχει έγκυ-
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ρότερο κριτήριο άπ' τή συναίνεση τής σχετικής κοινότητας. Γιά 
νά άνακαλύψουμε πώς συντελούνται οί έπιστημονικές έπαναστά-
σεις, πρέπει λοιπόν νά έξετάσουμε δχι μόνο τήν έπίδραση τής λο-
γικής καί του φυσικού περιβάλλοντος, άλλά καί τίς κατάλληλες 
μεθόδους πειστικής έπιχειρηματολογίας πού είναι άποτελεσματι-
κές μέσα σ ' αύτές τίς Ιδιόμορφες ομάδες, τίς κοινότητες των έπι-
στη μόνων. 

Γιά νά φάνει ότι τό πρόβλημα τής έκλογής Παραδείγματος 
δέν μπορεί νά ρυθμιστεί μόνο άπ* τή λογική καί τό πείραμα, θά 
πρέπει νά έξετάσουμε συνοπτικά τή φύση των διαφορών πού 
χωρίζουν τούς ύπέρμαχους ένός παραδοσιακού Παραδείγματος 
άπ' τούς έπαναστάτες διαδόχους τους. Αύτή ή έξέταση είναι τό 
κύριο άντικείμενο αυτού καί του έπόμενου κεφαλαίου. "Εχουμε, 
ωστόσο, ήδη έπισημάνει πολλές περιπτώσεις τέτοιων διαφορών 
καί κανένας δέ θά άμφέβαλε δτι ή ίστορία μπορεί νά δώσει καί 
πολλές άλλες. * Εκείνο πού άμφισβητείται —καί πού έπομένως 
πρέπει νά έξετάσουμε πρώτο— δέν είναι τόσο ή ύπαρξη τέτοιων 
περιπτώσεων, άλλά μάλλον τό κατά πόσο μας δίνουν ούσιαστικές 
πληροφορίες γιά τή φύση τής έπιστήμης. "Αν πράγματι παραδε-
χτούμε δτι ή άπόρριψη Παραδειγμάτων είναι ενα ιστορικό 
γεγονός, έχουμε καταφέρει τίποτε περισσότερο άπ' τό νά 
δείξουμε τήν άνθρώπινη εύπιστία καί σύγχυση; 'Υπάρχουν 
κάποιοι βαθύτεροι λόγοι πού νά έξηγούν γιατί ή άφομοίωση ένός 
νέου είδους φαινομένων ή μιας νέας έπιστημονικής θεωρίας 
άπαιτεί τήν άπόρριψη ένός παλιότερου Παραδείγματος; 

Ή πρώτη παρατήρηση είναι δτι άν ύπάρχουν τέτοιοι λόγοι, 
δέν προέρχονται άπό τή λογική δομή τής έπιστημονικής γνώσης. 
Θεωρητικά, ^να νέο φαινόμενο θά έπρεπε νά μπορεί νά έμφανίζε-
ται χωρίς νά έχει καταστρεπτικές έπιδράσεις σέ κανένα τομέα τής 
έπιστημονικής πρακτικής. "Ετσι ένώ, άν αποδεικνυόταν δτι 
ύπάρχει ζωή στή Σελήνη, τό γεγονός αυτό θά κατέστρεφε 
υπάρχοντα Παραδείγματα (πού περιγράφουν γιά τή Σελήνη 
καταστάσεις άσυμβίβαστες μέ τήν ύπαρξη ζωής), άν αποδεικνυ-
όταν δτι υπάρχει ζωή σέ ένα λιγότερο γνωστό σημείο του Γαλαξία 
τότε δέ θά άλλαζε τίποτα. Παρόμοια, μιά νέα θωρία δέ θά έπρεπε 
κατ' άνάγκη νά έρχεται σέ άντίθεση μέ κάποια παλιότερη. 
Θά μπορούσε νά διερευνά κάποια άγνωστα ως τότε φαινόμενα, 
δπως ή θεωρία τών quanta πού διερευνούσε (κυρίως, άλλά δχι 
άποκλειστικά) ύποατομικά φαινόμενα, άγνωστα πρίν άπό τόν 20ο 
αι. "Η, πάλι, ή νέα θεωρία θά μπορούσε άπλώς νά είναι μεγαλυτέ-
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ρου βαθμού γενίκευσης σέ σχέση μέ τίς ήδη ύπάρχουσες, νά 
ένοποιεϊ μιά ολόκληρη ομάδα από ειδικότερες θεωρίες χωρίς νά 
τροποποιεί ουσιαστικά καμιά απ' αυτές. Στην εποχή μας, ή 
θεωρία της διατήρησης της ένέργειας προσφέρει ακριβώς τέτοιου 
είδους δεσμούς ανάμεσα στή δυναμική, τή χημεία, τόν ήλεκτρι-
σμό, τήν ότιτική, τή θερμική θεωρία κ.ο.κ. Καί θά μπορούσαμε 
άκόμη νά σκεφτούμε πολλές άλλες συμβιβάσιμες σχέσεις άνάμε-
σα στίς παλιές καί τίς νέες θεωρίες καί νά αναζητήσουμε γιά κάθε 
μιά μαρτυρίες στήν ιστορική διαδικασία ανάπτυξης της επιστή-
μης. "Αν τό καταφέρναμε, τότε θά αποδεικνυόταν ότι ή επιστημο-
νική ανάπτυξη είναι ουσιαστικά συσσωρευτική. Ή ανακάλυψη 
νέου είδους φαινομένων θά προσέδιδε τάξη σέ ενα τμήμα της 
φύσης, πού δέν είχε έρευνηθεί από κανέναν στό παρελθόν. Καθώς 
ή έπιστήμη εξελίσσεται, ή νέα γνώση θά επαιρνε τή θέση μάλλον 
της άγνοιας παρά κάποιας διαφορετικής καί ασυμβίβαστης 
γνώσης. 

Φυσικά, ή έπιστήμη (ή κάποια άλλη θέσμιση,'ίσως λιγότερο 
άποτελεσματική) θά μπορούσε νά είχε άναπτυχτεί μ ' αυτόν τόν 
καθαρά συσσωρευτικό τρόπο. Πολλοί άνθρωποι είχαν αύτήν τήν 
άποψη, καί σήμερα άκόμη, οί περισσότεροι μοιάζουν νά ύποθέ-
τουν δτι ή συσσώρευση είναι τουλάχιστο έκεϊνος ό ιδεατός 
κανόνας, πού θά άποκάλυπτε ή ιστορική άνάπτυξη, άν δέν 
επενέβαινε τό̂ σ̂ο συχνά ή άνθρώπινη ιδιοσυγκρασία. Στό κεφά-
λαιο Χ, θά δούμε πόσο στενά συμπλέκεται ή εικόνα της έπιστήμης 
ως συσσώρευσης μέ τήν κυρίαρχη γνωσιολογία, πού θεωρεί δτι ή 
γνώση είναι μιά κατασκευή θεμελιωμένη πάνω σέ άμεσα αισθη-
τηριακά δεδομένα [sense data]. Καί στό κεφ. XI θά εξετάσουμε μέ 
ποιό τρόπο τό ϊδιο αύτό ιστοριογραφικό σχήμα στηρίζεται στίς 
τεχνικές της επιστημονικής παιδαγωγικής. Καί δμως, παρά τή 
μεγάλη άληθοφάνεια αυτής της ιδεατής εικόνας, υπάρχουν πολύ 
σοβαροί λόγοι νά άναρωτηθούμε άν μπορεί νά αντιστοιχεί σέ μιά 
εικόνα της έπιστήμης. Στήν πραγματικότητα, μετά τήν προ-
Παραδειγματίκή περίοδο, ή αφομοίωση κάθε νέας θεωρίας καί 
σχεδόν κάθε νέου είδους φαινομένων, άπαίτησε τήν καταστροφή 
κάποιου παλιότερου Ποίραδείγματος καί οδήγησε σέ εναν άγώνα 
άνάμεσα σέ άντιμαχόμενες σχολές έπιστημονικής σκέψης. Ή 
συσσωρευτική κατάκτηση άπροσδόκητων καινοτομιών αποδεικ-
νύεται μιά σχεδόν άνύπαρκτη εξαίρεση στόν κανόνα της επιστη-
μονικής άνάπτυξης. "Οποιος παίρνει σοβαρά ύπόψη του τά 
ιστορικά γεγονότα, θά πρέπει νά ύποψιαστεί δτι ή έπιστήμη δέν 
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τείνει πρός τό ιδεατό σχήμα, πού πρότεινε ή συσσωρευτική 
άντίληψη. "Ισως νά πρόκειται γιά μιά διαφορετική θέσμιση. 

"Αν, πάντως, τά γεγονότα καταφέρουν νά μας οδηγήσουν τόσο 
μακριά, τότε μιά δεύτερη έπισκόπηση του ίδιου εδάφους θά 
μπορούσε νά δείξει δτι ή συσσωρευτική κατάκτηση των καινοτο-
μιών δεν είναι μόνο σπάνια στήν πράξη άλλά καί θεωρητικά απί-
θανη. Ή φυσιολογική ερευνά, πού είναι συσσωρευτική, οφείλει 
τήν έπιτυχία της στήν ικανότητα των έπιστημόνων νά επιλέγουν 
προβλήματα πού μπορούν νά λυθούν μέ τή χρήση έννοιών καί 
έργαλείων παρόμοιων μ' αύτά πού ήδη υπάρχουν. ('Εδώ οφείλε-
ται ή συχνή καθυστέρηση στήν επιστημονική άνάπτυξη πού 
παρατηρείται, όταν οι επιστήμονες αφοσιώνονται στή λύση 
χρήσιμων προβλημάτων, χωρίς όμως νά υπολογίζουν τή σχέση 
αυτών τών προβλημάτων μέ τήν ύπάρχουσα γνώση). Αύτός δμως 
πού καταπιάνεται μέ τή λύση ένός προβλήματος καθορισμένου 
άπ* τήν ύπάρχουσα γνώση καί τεχνική, δέν ψάχνει στά τυφλά. 
Γνωρίζει τί θέλει καί άνάλογα κατευθύνει τίς σκέψεις του καί 
προσδιορίζει τά δργανά του. Ή άπροσδόκητη καινοτομία, ή νέα 
ανακάλυψη μπορεί νά αναδυθεί μόνο στό μέτρο πού οί άντιλήψεις 
του γιά τή φύση καί τά δργανά του αποδειχτούν λανθασμένες. 
Συχνά μάλιστα, ή σπουδαιότητα της ανακάλυψης πού προκύπτει 
είναι άνάλογη μέ τήν έκταση καί τήν επιμονή της άνωμαλίας πού 
τήν προδιέγραψε. Είναι προφανές δτι τότε θά προκληθεί διαμάχη 
άνάμεσα στό Παράδειγμα πού όδήγησε στήν ανωμαλία καί σ ' 
αυτό πού άργότερα τήν μετέτρεψε σέ φυσιολογικό γεγονός. Οί 
περιπτώσεις, πού εξετάσαμε στό κεφ. VI, δπου οί άνακαλύψεις 
προκαλούν καταστροφή Παραδειγμάτων, δέν είναι απλές ιστορι-
κές συμπτώσεις. Στήν πραγματικότητα, δέν ύπάρχει άλλος 
δυνατός τρόπος γέννησης τών ανακαλύψεων. 

Τό 'ίδιο έπιχείρημα ταιριάζει άκόμη περισσότερο στήν 
περίπτωση της επινόησης νέων θεωριών. Γενικά, ύπάρχουν μόνο 
τρεις τύποι φαινομένων, πού μπορεί νά όδηγήσουν σέ μιά νέα 
θεωρία. Ό πρώτος αποτελείται από φαινόμενα πού έξηγοϋνται 
ήδη ικανοποιητικά άπό ύπάρχοντα Παραδείγματα* αύτά σπάνια 
παρέχουν κίνητρα ή άφετηρίες γιά τήν κατασκευή θεωριών. 
"Οταν συμβεί κάτι τέτοιο, δπως στήν περίπτωση τών τριών 
πασίγνωστων προ-καταθέσεων πού είδαμε στό κεφ. VIl·, οί 

I. [Οί τρεις αυτές περιπτώσεις ήταν ή ήλιοκεντρική θεωρία του Άρίσταρχου, 
οί σχετικιστικές κριτικές στόν Newton καί ή αύξηση βάρους στήν καύση] σ.τ.έ. 
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προκύπτουσες θεωρίες σπάνια γίνονται αποδεκτές, άφοϋ ή φύση 
δέν μπορεί νά ορίσει κάποια κριτήρια διάκρισης. Μιά δεύτερη 
ομάδα αποτελούν εκείνα τά φαινόμενα, πού ή φύση τους 
καθορίζεται άπό κάποιο ύπάρχον Παράδειγμα, αλλά πού οί 
λεπτομέρειές τους, γιά νά διευκρινιστούν, χρειάζονται περαιτέρω 
θεωρητική διάρθρωση. Σ ' αύτά τά φαινόμενα συγκεντρώνουν 
συνήθως τήν προσοχή τους οί επιστήμονες, αλλά ή διερεύνησή 
τους στοχεύει περισσότερο στήν άρθρωση των δεδομένων 
Παραδειγμάτων παρά στήν έπινόηση νέων. Μόνο όταν αύτές οί 
προσπάθειες δέν άποδίδουν, έρχονται οί επιστήμονες σέ επαφή μέ 
τόν τρίτο τύπο φαινομένων, δηλ. τίς άναγνωρισμένες ανωμαλίες, 
πού τό κύριο χαρακτηριστικό τους είγαι ή επίμονη άντίστασή 
τους στήν ενσωμάτωση στά υπάρχοντα Παραδείγματα. Μόνο 
αύτός ό τύπος φαινομένων όδηγει σέ νέες θεωρίες. Τά Παραδείγ-
ματα κατατάσσουν όλα τά φαινόμενα, εκτός των ανωμαλιών, σέ 
καθορισμένες θεωρητικές θέσεις στό οπτικό πεδίο του επιστήμο-
να. 

"Αν όμως οί νέες θεωρίες καλούνται νά λύσουν τίς ανωμαλίες 
πού παρουσιάζονται στή σχέση κάποιας τρέχουσας θεωρίας μέ τή 
φυσική πραγματικότητα, τότε ή νέα καί έπιτυχημένη θεωρία θά 
πρέπει νά έπιτρέπει κάποιες προβλέψεις διαφορετικές άπ' τήν 
προκάτοχό της. Αυτή ή διαφορά δέ θά υπήρχε άν οί δύο θεωρίες 
ήταν λογικά συμβιβάσιμες. Στή διαδικασία της αφομοίωσης, ή 
δεύτερη πρέπει νά αντικαταστήσει τήν πρώτη. 'Ακόμη καί μιά 
θεωρία, δπως ή διατήρηση της ενέργειας —πού σήμερα παρουσιά-
ζεται ως μία λογική ύπερδομή πού συνδέεται μέ τή φύση μέ 
εμμεσο τρόπο, μέσα από ενα πλέγμα ανεξάρτητων καθιερωμένων 
θεωριών— δέν άναπτύχτηκε ιστορικά χωρίς νά προκαλέσει 
καταστροφή Παραδειγμάτων. 'Αντίθετα, αναδύθηκε άπό μιά 
κρίση μέ κύριο συστατικό τήν αδυναμία συμβιβασμού της 
νευτώνιας δυναμικής μέ ορισμένες συνέπειες της θερμικής 
θεωρίας τών καλορί. Μόνο μετά τήν απόρριψη της θεωρίας τών 
καλορί ένσωματώθηκε στήν επιστήμη ή διατήρηση της ένέργει-
ας2. Καί μόνο άφοϋ πέρασε αρκετός καιρός άπό τήν ένσωμάτωσή 
της, έφτασε νά θεωρείται ώς ύψηλότερου βαθμού λογικής γενίκευ-
σης μιά θεωρία πού δέ βρισκόταν σέ αντίθεση μέ τίς προκατόχους 
της. Μου είναι δύσκολο νά δώ πώς θά μπορούσαν νά έμφανιστοϋν 

2. Sylvanus Ρ. Thompson, Life of William Thomson Baron Kelvin of Largs 
(London, 1910), I, σ. 266-81. 
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οί νέες θεωρίες χωρίς νά προκαλέσουν καταστρεπτικές αλλαγές 
στίς πεποιθήσεις μας γιά τή φύση. Θεωρητικά βέβαια δέν 
μπορούμε νά άποκλείσουμε τή δυνατότητα, ή σχέση μεταξύ 
διαδοχικών έπιστημονικών θεωριών νά είναι σχέση λογικού 
εγκλεισμού [logical inclusiveness]· κάτι τέτοιο όμως αποδεικνύεται 
δτι δέν είναι ιστορικά άληθοφανές. 

Πιστεύω δτι, πρίν άπό έκατό χρόνια, θά ήταν δυνατό νά 
σταματήσουμε έδώ τή συζήτηση γιά τήν άναγκαιότητα τών 
έπαναστάσεων. Σήμερα δμως, κάτι τέτοιο είναι δυστυχώς αδύνα-
το, γιατί, άν άποδεχτοϋμε τήν κυρίαρχη έρμηνεία γιά τή φύση καί 
τή δομή τών έπιστημονικών θεωριών, τότε μιά άποψη σάν κι αυτή , 
πού ήδη εχουμε ύποστηρίξει πρέπει νά άπορριφτεΐ. Ή κυρίαρχη 
έρμηνεία —πού συνδέθηκε στενά μέ τόν πρώιμο λογικό θετικισμό 
καί δέν άπορρίφτηκε κατηγορηματικά άπ* τούς διαδόχους του— 
περιορίζει τόσο τό φάσμα καί τή σημασία μιας άποδεκτής 
θεωρίας, ώστε καθίστα άδύνατη τή σύγκρουσή της μέ κάποια 
νεώτερη θεωρία πού θά έκανε προβλέψεις γιά όρισμένα ιδια 
φυσικά φαινόμενα. Ή πιό γνωστή καί τεκμηριωμένη περίπτωση 
έφαρμογής αυτής της περιοριστικής θεώρησης τών έπιστημονι-
κών θεωριών προκύπτει άπ' τίς συζητήσεις γιά τή σχέση της 
σύγχρονης δυναμικής του Einstein μέ τίς παλιότερες έξισώσεις 
δυναμικής, τίς σύμφωνες μέ τά Principia του Newton. Σύμφωνα μέ 
τήν οπτική αύτοϋ του βιβλίου, οί δύο αυτές θεωρίες εϊναι θεμελια-
κά άσυμβίβαστες, μέ τήν ιδια λογική πού διευκρινίστηκε στήν 
έξέταση της σχέσης της κοπερνίκειας καί της πτολεμαϊκής 
άστρονομίας: ή θεωρία του Einstein μπορεί νά γίνει αποδεκτή, 
έφόσον άναγνωριστει δτι ή θεωρία του Newton ήταν λανθασμένη. 
'Ακόμη καί σήμερα δμως αύτή είναι ή άποψη της μειοψηφίας^. 
Θά πρέπει λοιπόν νά έξετάσουμε τίς πιό βασικές αντιρρήσεις πού 
προβάλλονται σ'^αύτήν. Στήν ούσία, συνοψίζονται στά έξης: Ή 
θεωρία της σχετικότητας δέν μπορεί νά έδειξε δτι ή νευτώνια 
δυναμική είναι λανθασμένη, άφοϋ ή νευτώνια δυναμική χρησιμο-
ποιείται ακόμη μέ μεγάλη επιτυχία άπό δλους σχεδόν τούς 
μηχανικούς καί, σέ συγκεκριμένες έφαρμογές, άπό πολλούς 
φυσικούς. Ή καταλληλότητα αύτής της χρήσης φαίνεται ακόμη 
άπ' τό γεγονός δτι, σέ άλλες έφαρμογές, ή νέα θεωρία δντως 
άντικαθιστά τήν παλιότερη. Ή θεωρία του Einstein μπορεί νά 

3. Δές, γιά παράδειγμα, τίς παρατηρήσεις του P.P. Wiener, οτό Philosophy of 
Science. XXV (1958), σ. 298. 
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δείξει δτι οί προβλέψεις πού γίνονται μέ τίς εξισώσεις του Newton 
θά είναι τόσο ακριβείς δσο καί τά όργανα μέτρησης πού θά 
χρησιμοποιήσουμε, σ ' όλες τίς έφαρμογές πού Ικανοποιούν ενα 
μικρό αριθμό περιοριστικών συνθηκών. "Ετσι, για νά αποτελέσει 
ή θεωρία του Newton μιά ικανοποιητική προσεγγιστική λύση, θά 
πρέπει οί σχετικές ταχύτητες τών εξεταζόμενων σωμάτων νά είναι 
μικρές σέ σχέση μέ τήν ταχύτητα του φωτός. "Αν τηρηθεί λοιπόν 
αυτή ή συνθήκη καί λίγες άκόμη, ή θεωρία του Newton φαίνεται 
νά μπορεί νά προκύψει άπ' τή θεωρία του Einstein, της οποίας 
επομένως αποτελεί μιά ειδική περίπτωση. 

"Ομως —ή αντίρρηση συνεχίζεται— καμιά θεωρία δέν είναι 
δυνατό νά αντιτίθεται σέ μιά άπ' τίς ειδικές της περιπτώσεις. "Αν 
ή θεωρία της σχετικότητας μοιάζει νά δείχνει ότι ή νευτώνια 
δυναμική είναι λανθασμένη, αυτό όφείλεται μόνο στό ότι κάποιοι 
όπαδοί του Newton υπήρξαν τόσο επιπόλαιοι, ώστε νά Ισχυρι-
στούν ότι ή νευτώνια θεωρία παρείχε εντελώς άκριβή αποτελέ-
σματα ή' ότι 'ίσχυε καί γιά πάρα πολύ μεγάλες σχετικές ταχύτη-
τες. Άπ* τήν στιγμή πού ήταν αδύνατο νά έχουν οποιαδήποτε 
απόδειξη γιά τέτοιους ισχυρισμούς, παραβίασαν απλώς τά επι-
στημονικά κριτήρια. Ή νευτώνια θεωρία, μέ τόν 'ίδιο τρόπο 
πού ήταν κάποτε μιά άληθινή έπιστημονική θεωρία, στηριγμένη 
σέ εγκυρες μαρτυρίες, έξακολουθεϊ νά είναι καί τώρα. Ό Einstein 
μπόρεσε νά δείξει ότι ήταν λανθασμένοι μόνο οί υπερβολικοί 
ισχυρισμοί της θεωρίας —Ισχυρισμοί πού δέν ήταν άλλώστε ποτέ 
εγκυρες πλευρές της επιστήμης. 'Απαλλαγμένη άπ* αύτές τίς 
καθαρά ανθρώπινες υπερβολές, ή νευτώνια θεωρία δέν τέθηκε 
ποτέ ύπό αμφισβήτηση οϋτε θά μπορούσε νά τεθεί. 

Μιά όποιαδήποτε παραλλαγή αύτοϋ του επιχειρήματος αρκεί 
γιά νά καταστήσει άκλόνητη σέ επιθέσεις, κάθε θεωρία πού 
χρησιμοποιήθηκε κάποτε άπό μιά σημαντική όμάδα ικανών 
έπιστημόνων. Ή φλογιστική θεωρία, λ.χ., πού σήμερα θεωρείται 
ιδιαίτερα άντιεπιστημονική, κάποτε εβαζε σέ τάξη ενα μεγάλο 
πλήθος φυσικών καί χημικών φαινομένων. 'Εξηγούσε γιατί 
καίγονταν τά σώματα —γιατί ήταν πλούσια σέ «φλογιστόν»— καί 
γιατί τά μέταλλα είχαν τόσο περισσότερες κοινές ιδιότητες άπ' 
όσο τά αντίστοιχα μεταλλεύματα. ("Ολα τά μέταλλα ήταν 
συνθέσεις διαφορετικών στοιχειωδών γαιών μέ φλογιστόν καί στό 
κοινό σ ' όλα τά μέταλλα φλογιστόν, οφείλονταν οί κοινές 
ιδιότητες). 'Επιπλέον, ή φλογιστική θεωρία εξηγούσε μιά σειρά 
άπό αντιδράσεις, όπου ή ανάφλεξη ούσιών όπως ό άνθρακας ή τό 
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θεϊον οδηγούσε στό σχηματισμό οξέων. "Η ακόμη την έλάττωση 
του δγκου, δταν άναφλέγεται μιά ποσότητα περιορισμένου αέρα— 
τό φλογιστόν πού έλευθερώνεται απ' την καύση «φθείρει» την 
έλαστικότητα του αέρα πού τό άπορροφα, όπως ή φωτιά «φθείρει» 
την έλαστικότητα ένός ατσάλινου έλατηρίου"^. "Αν οί θεωρητικοί 
του φλογιστοϋ είχαν Ισχυριστεί δτι ή θεωρία τους έξηγοϋσε μόνο 
αυτά τά φαινόμενα, τότε ή θεωρία αύτη δέ θά μπορούσε ποτέ νά 
τεθεϊ ύπό αμφισβήτηση. "Ενα παρόμοιο επιχείρημα θά είναι 
αρκετό γιά κάθε θεωρία πού εφαρμόστηκε ικανοποιητικά κάποτε 
σ ' ενα όποιοδήποτε φάσμα φαινομένων. 

Ά λ λ ά γιά νά διασώζουμε θεωρίες μ' αύτόν τόν τρόπο, πρέπει 
νά περιορίζουμε τό πεδίο έφαρμογής τους μόνο σ* έκεινα τά 
φαινόμενα καί σ ' εκείνη την άκρίβεια παρατήρησης πού μας 
επιτρέπουν οί διαθέσιμες πειραματικές μαρτυρίες^. Κάνοντας ενα 
άκόμη βήμα (καί δύσκολα μπορούμε νά τό αποφύγουμε, άπ' τή 
στιγμή πού έχουμε κάνει ήδη τό πρώτο), καταλήγουμε νά απαγο-
ρεύουμε στόν επιστήμονα νά μιλά «έπιστημονικά» γιά κάθε 
φαινόμενο, πού δέν εχει άκόμη παρατηρηθεί. Άλλά καί μέ τήν 
παρούσα μορφή, ό περιορισμός αύτός απαγορεύει στόνέπιστήμο-
να νά στηρίζει τίς ερευνές του σέ μιά θεωρία, κάθε φορά πού οί 
ερευνες αύτές προσεγγίζουν σέ μιά περιοχή ή τείνουν σ ' ενα 
βαθμό ακρίβειας, πού δέν έχει άκόμη έπιτευχθεί από τίς παλιότε-
ρες εφαρμογές της θεωρίας. Αύτές οί απαγορεύσεις λογικά 
μπορούν νά σταθούν. Τό αποτέλεσμα όμως της αποδοχής τους θά 
ήταν τό τέλος τών έρευνών, πού προωθούν τήν άνάπτυξη της 
επιστήμης. 

Γιά τήν ώρα, τό σημείο αύτό εμπεριέχει μιά ταυτολογία. 
Χωρίς στράτευση σ ' ένα Παράδειγμα,δέ θά υπήρχε φυσιολογική 
επιστήμη. Αύτή ή στράτευση πρέπει μάλιστα νά έκτείνεται σέ 
περιοχές καί βαθμούς ακρίβειας χωρίς προηγούμενο. Γιατί, στήν 
αντίθετη περίπτωση, τό Παράδειγμα δέ θά μπορούσε νά οδηγήσει 
σέ γρίφους πού δέν έχουν ήδη λυθεί. 'Επιπλέον, δέν εξαρτάται 

4. James Β. Conant, Overthrow of the Phlogiston Theory (Cambridge, 1950), σ. 
13-16 καί J.R. Partington, A Short History of Chemistry (2η έκδ., London, 1951), σ. 
85-88. ' Η πληρέστερη καί πιό εύνοϊκή περιγραφή τών έπιτεύξεων της φλογιστικής 
θεωρίας είναι τής Η. Metzger, Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique (Pa-
ris, 1930), μέρος 11. 

5. Συγκρίνατε τά συμπεράσματα άπό μιά έντελώς διαφορετική μορφή άνάλυ-
σης στό: R.B. Braithwaite, Scientific Explanation (Cambridge, 1953),σ. 50-87, κυρίως 
σ. 76. 
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μόνο ή φυσιολογική έπιστήμη άπ' τή στράτευση σ ' ενα 
παράδειγμα. "Αν ή ύπάρχουσα θεωρία δεσμεύει τόν επιστήμονα 
μόνο στίς γνωστές εφαρμογές, τότε δέν μπορούν νά ύπάρξουν οϋτε 
εκπλήξεις, οϋτε ανωμαλίες, οϋτε κρίσεις. 'Αλλά αυτοί ακριβώς 
είναι οί σηματοδότες του δρόμου γιά τήν ιδιόρρυθμη έπιστήμη. 
"Αν πάρουμε κατά γράμμα τούς θετικιστικούς περιορισμούς στό 
φάσμα των έγκυρων εφαρμογών της θεωρίας, τότε παύει νά λει-
τουργεί ό μηχανισμός πού πληροφορεί τήν έπιστημονική κοινό-
τητα γιά τά προβλήματα πού μπορούν νά οδηγήσουν σέ 
θεμελιώδεις αλλαγές. Κι αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ή κοινότητα 
αναπόφευκτα θά επιστρέψει σέ κάτι παρόμοιο μέ τήν προ-
Παραδειγματική της κατάσταση, μιά κατάσταση, δπου όλα τά 
μέλη εξασκούν έπιστήμη άλλά δπου τό τελικό προϊόν δέ μοιάζει 
καθόλου μέ έπιστήμη. Είναι λοιπόν τόσο εκπληκτικό τό γεγονός 
ότι τό τίμημα μιας σημαντικής έπιστημονικής προόδου είναι μιά 
στράτευση πού διατρέχει τόν κίνδυνο νά είναι λανθασμένη; 

'Ακόμη πιό σημαντικό είναι τό δτι ύπάρχει ένα αποκαλυπτικό 
λογικό κενό στό επιχείρημα τών θετικιστών, πού θά μας οδηγήσει 
πάλι κατευθείαν στή φύση της έπαναστατικής αλλαγής. Μπορεί 
πραγματικά ή νευτώνια δυναμική νά προκύψει λογικά άπ' τή 
σχετικιστική δυναμική; Πώς θά ήταν μιά τέτοια λογική παραγω-
γή; "Ας ύποθέσουμε ένα σύνολο προτάσεων Ej , Ε2 .. .Εν, πού δλες 
μαζί εμπεριέχουν τούς νόμους της θεωρίας της σχετικότητας. 
Αύτές οί προτάσεις περιέχουν μεταβλητές καί παραμέτρους πού 
αντιπροσωπεύουν τή θέση στό χώρο, τό χρόνο, τή μάζα σέ ήρεμία 
κτλ. Ά π ' αύτές, μέ τή βοήθεια τών μαθηματικών καί λογικών 
μηχανισμών, μπορεί νά παραχτεϊ ένα σύνολο άλλων προτάσεων, 
έκ τών όποίων όρισμένες μπορούν νά έλεχθοϋν από τήν 
παρατήρηση. Γιά νά αποδείξουμε δτι ή νευτώνια δυναμική είναι 
μιά είδική περίπτωση θά πρέπει νά προσθέσουμε στίς Ei κάποιες 
έπιπλέον προτάσεις, δπως ή (υ/c)^ « 1 περιορίζοντας μ' αύτόν 
τόν τρόπο τό φάσμα τών παραμέτρων καί τών μεταβλητών. Τό 
ευρύτερο αύτό σύνολο προτάσεων, μέ κατάλληλους χειρισμούς, 
θά πρέπει νά μας δώσει ένα νέο σύνολο προτάσεων N j , Ν2, ...Νμ, 
πού ταυτίζεται μέ τούς νευτώνιους νόμους της κίνησης, της 
βαρύτητας, κ.ο.κ. Φαινομενικά, ή νευτώνια δυναμική προέκυψε 
λογικά από τή θεωρία του Einstein, μέσα στά δρια λίγων 

6. [ Ή συνθήκη αύτη ορίζει δτι οί ταχύτητες στίς όποιες θά άναφερθοϋμε 
πρέπει νά είναι πολύ μικρότερες άπ' τήν ταχύτητα του φωτός] σ.τ.έ. 
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περιοριστικών συνθηκών. 
Κι όμως ή λογική παραγωγή είναι πλαστή, τουλάχιστο ώς 

ενα βαθμό. Οί προτάσεις Ni είναι βέβαια μιά ειδική περίπτωση 
τών νόμων της σχετικιστικής δυναμικής δέν είναι όμως οί νόμοι 
του Newton. "Η μάλλον μπορούν νά είναι οί νόμοι του Newton μό-
νον άν έρμηνευτοϋν μέ ενα τρόπο πού ήταν αδύνατο νά διανοηθού-
με πρίν από τήν εργασία του Einstein. Οί μεταβλητές καί οί πα-
ράμετροι, πού στίς προτάσεις Ei του Einstein αντιπροσωπεύουν 
τή θέση στό χώρο, τή μάζα, τό χρόνο κτλ., ύπάρχουν καί στίς 
προτάσεις Ni* καί εδώ έξακολουθοϋν νά αντιπροσωπεύουν τό 
σχετικιστικό χώρο, μάζα καί χρόνο. 'Όμως οί φυσικές οντότητες 
πού άντιπροσωπεύονται άπ' αύτές τίς σχετικιστικές εννοιες δέν 
ταυτίζονται σέ καμιά περίπτωση μέ τίς φυσικές οντότητες πού 
άντιπροσωπεύονται άπ' τίς νευτώνιες εννοιες, πού φέρουν τό ιδιο 
όνομα. ( Ή νευτώνια μάζα διατηρείται, ένώ ή σχετικιστική μάζα 
είναι μετατρέψιμη σέ ένέργεια. Μόνο σέ μικρές σχετικές 
ταχύτητες μπορούν καί οί δυό νά μετρηθούν μέ τόν ίδιο τρόπο, 
αλλά οϋτε καί τότε δέν πρέπει νά θεωρηθούν ταυτισμένες). "Αν 
δέν άλλάξουμε τούς όρισμούς τών μεταβλητών στίς Ni, οί 
προτάσεις αύτές πού προέκυψαν δέν είναι νευτώνιες. "Αν πάλι τίς 
άλλάξουμε, δέν εχουμε τό δικαίωμα νά ποϋμε δτι μέ λογική 
παραγωγή φτάσαμε στούς νόμους του Newton —τουλάχιστο όχι 
μέ τήν καθιερωμένη σήμερα έννοια της λογικής παραγωγής 
[derivation]. 

Τό έπιχείρημά μας, φυσικά, μπορεί νά έξηγήσει γιατί κάποτε 
οί νόμοι του Newton φαίνονταν ίκανοποιητικοί. Μπορεί άκόμη 
νά δικαιολογήσει, λ.χ., τόν οδηγό αυτοκινήτου πού συμπεριφέρε-
ται σάν νά ζοϋσε σ ' ενα νευτώνιο σύμπαν. "Ενα παρόμοιο 
έπιχείρημά χρησιμοποιείται, όταν προσπαθούμε νά δικαιολογή-
σουμε γιατί διδάσκεται ή γεωκεντρική άστρονομία σέ τοπογρά-
φους. 'Αλλά τό επιχείρημα δέν εχει καταφέρει άκόμη νά 
εκπληρώσει τό σκοπό γιά τόν όποιο συστάθηκε, δηλαδή νά δείξει 
δτι οί νόμοι του Newton είναι μιά οριακή περίπτωση τών νόμων 
του Einstein. Γιατί στήν οριακή περίπτωση δέν αλλάζουν μόνο οί 
μορφές τών νόμων ταυτόχρονα είμαστε άναγκασμένοι νά διαφο-
ροποιήσουμε τά θεμελιώδη δομικά στοιχεία του σύμπαντος, στό 
όποιο έφαρμόζονται αύτοί οί νόμοι. 

Ή ανάγκη γιά άλλαγή της σημασίας τών καθιερωμένων 
οικείων έννοιών αποτελεί κεντρικό σημείο της έπαναστατικής 
μεταβολής πού επέφερε ή θεωρία του Einstein. Ό εννοιολογικός 
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μετασχηματισμός πού προκάλεσε είναι βέβαια λιγότερο βίαιος, 
άπ' ό,τι οί μεταβάσεις άπ' τό γεωκεντρισμό στόν ήλιοκεντρισμό, 
απ' τό φλογιστόν στό οξυγόνο ή άπ' τά σωματίδια στά κύματα, 
όμως είναι εξίσου ύπεύθυνος γιά την άποφασιστική άνατροπή 
ενός καθιερωμένου τότε Παραδείγματος. Θά μπορούσαμε μάλιστα 
νά τόν θεωρήσουμε ακόμη καί πρότυπο έπαναστατικών έπαναπρο-
σανατολισμών στίς επιστήμες. 'Ακριβώς, έπειδή δέν προκάλεσε 
τήν εισαγωγή πρόσθετων αντικειμένων ή εννοιών, ή μετάβαση 
άπ' τή μηχανική του Ν6\νφΏ στοϋ Einstein δείχνει μέ ιδιαίτερη 
καθαρότητα πώς ή επιστημονική επανάσταση προκαλεί μιά 
μετατόπιση του έννοιολογικου φάσματος, μέσα άπ' τό όποιο οί 
έπιστήμονες άντιλαμβάνονται τόν κόσμο. 

Αυτές οί παρατηρήσεις πρέπει νά αρκούν γιά νά αποδείξουν 
αύτό, πού σ ' ενα άλλο φιλοσοφικό κλίμα, θά είχε θεωρηθεί ως 
δεδομένο. Τουλάχιστο γιά τούς έπιστήμονες, οί περισσότερες άπ' 
τίς εμφανείς άλλαγές, άνάμεσα σέ μιά εγκαταλελειμμένη επιστη-
μονική θεωρία καί τή διάδοχό της, θεωρούνται πραγματικές. Μιά 
ξεπερασμένη θεωρία μπορεί πάντοτε νά θεωρηθεί ειδική περίπτω-
ση της σύγχρονης διαδόχου της, δμως θά πρέπει πρώτα νά 
μετασχηματιστεί κατάλληλα. Καί ό μετασχηματισμός αύτός 
μπορεί νά πραγματοποιηθεί μόνο άπ' τήν πλεονεκτική θέση μιας 
έκ των ύστέρων επισκόπησης, μέ τή σαφή καθοδήγηση της πιό 
πρόσφατης θεωρίας. 'Αλλά, άκόμη κι άν θεωρήσουμε ότι ενας 
τέτοιος μετασχηματισμός είναι ενα στρατήγημα πού εχουμε 
δικαίωμα νά χρησιμοποιήσουμε γιά νά ερμηνεύουμε τήν παλιότε-
ρη θεωρία, τό άποτέλεσμα της έφαρμογής αύτής θά ήταν μιά 
θεωρία τόσο περιορισμένη πού θά πιστοποιούσε μόνο αύτό πού 
είναι ήδη γνωστό. Κάτι τέτοιο θά μπορούσε νά εχει κάποια 
χρησιμότητα —άφοϋ θά ήταν μιά «οικονομική» διατύπωση—άλ-
λά δέ θά άρκοϋσε γιά τήν καθοδήγηση της ερευνάς. 

"Ας θεωρήσουμε, λοιπόν ώς δεδομένο ότι οί διαφορές τών 
διαδοχικών Παραδειγμάτων είναι καί άναγκαϊες καί άσυμφιλίω-
τες. Μπορούμε τότε νά μιλήσουμε μέ περισσότερη σαφήνεια γιά 
τό είδος τών διαφορών αυτών; Ή πιό εμφανής διαφορά εχει 
τονιστεί ήδη άρκετές φορές: τά διαδοχικά Παραδείγματα μας 
δίνουν διαφορετικές πληροφορίες γιά τούς κατοίκους του σύμπαν-
τος καί γιά τή συμπεριφορά αυτών τών κατοίκων. Δηλαδή, δέ 
συμφωνούν σέ ζητήματα, όπως ή ύπαρξη ύπο-ατομικών σωματι-
δίων, ή ύλικότητα του φωτός ή ή διατήρηση της θερμότητας καί 
της ενέργειας. Αύτές είναι οί διαφορές στήν ουσία τών διαδοχι-
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κών Παραδειγμάτων καί δέ χρειάζονται περισσότερη διευκρίνιση. 
"Ομως τά Παραδείγματα δέ διαφέρουν μόνο στην ουσία, γιατί δέν 
απευθύνονται αποκλειστικά στη φύση, άλλά καί στην ιδια την 
επιστήμη πού τά δημιούργησε. 'Αποτελούν την πηγή των 
μεθόδων του φάσματος των προβλημάτων, των κριτηρίων λύσης 
πού υίοθετεΐ κάθε ώριμη επιστημονική κοινότητα σέ κάθε 
χρονική περίοδο. 'Επομένως, ή αποδοχή ενός νέου Παραδείγμα-
τος συχνά απαιτεί εναν νέο προσδιορισμό της ανάλογης έπιστή-
μης. 'Ορισμένα παλιότερα προβλήματα μπορεί νά αποδοθούν σέ 
μιά άλλη έπιστήμη ή νά χαρακτηριστούν εντελώς «άντιεπιστη-
μονικά»· κάποια άλλα πού στό παρελθόν οϋτε κάν ύπήρχαν ή 
ήταν άσήμαντα, μπορεί, μέ τό νέο Παράδειγμα, νά γίνουν τά'ίδια 
τά πρότυπα των σημαντικών έπιστημονικών έπιτεύξεων. Καί δπως 
άλλάζ<5υν τά προβλήματα, μέ ιδιο τρόπο άλλάζει συχνά καί τό κρι-
τήριο πού διαχωρίζει μιά πραγματική έπιστημονική λύση από μιά 
μεταφυσική αφαίρεση, ενα γλωσσικό ή μαθηματικό παιχνίδι. Ή 
φυσιολογική-έπιστημονική παράδοση, πού πηγάζει άπό μιά 
έπιστημονική επανάσταση, δέν είναι μόνο άσυμβίβαστη [incom-
patible], άλλά συχνά πραγματικά άσύμμετρη [incommensurable]^ 
μέ τήν παράδοση πού είχε προηγηθεί. 

Ή επίδραση του έργου του Newton στή φυσιολογική 
παράδοση της επιστημονικής πρακτικής του 17ου αί. προσφέρε-
ται ιδιαίτερα γιά τή διερεύνηση αύτών τών λεπτότερων συνεπειών 
της μεταβολής Παραδείγματος. Πρίν άπό τή γέννηση του Newton, 
ή «νέα έπιστήμη» του αίώνα είχε έπιτέλους καταφέρει νά 
άπορρίψει τίς άριστοτελικές καί σχολαστικές εξηγήσεις πού 
στηρίζονταν στίς «ουσίες» τών ύλικών σωμάτων. Τό νά πεί κανείς 
δτι μιά πέτρα επεσε, γιατί ή «φύση» της τήν οδήγησε πρός τό 
κέντρο του σύμπαντος, είχε φτάσει νά φαίνεται σάν ενα άπλό 
ταυτολογικό γλωσσικό παιχνίδι, κάτι πού γινόταν τότε γιά πρώτη 
φορά. ' Ολόκληρη ή ροή τών αισθητηριακών φαινομένων, δηλ. τά 
χρώματα, οί γεύσεις άκόμη καί τά βάρη, άρχισαν πιά νά 
εξηγούνται μέ όρους μεγέθους, σχήματος, θέσης καί κίνησης τών 
στοιχειωδών σωματιδίων της βασικής ϋλης. Ή άπόδοση άλλων 
ιδιοτήτων στά στοιχειώδη άτομα, θεωρούνταν καταφυγή στό 
άπόκρυφο καί επομένως έξω άπ' τά δρια της επιστήμης. Ό 
Μολιέρος έπιασε άκριβώς αύτό τό νέο πνεύμα, δταν γελοιοποίησε 

7. [Δέν ύπάρχει δηλ. κανένα κοινό μέτρο σύγκρισης άνάμεσα στίς δύο θεο^ρίες] 
σ.τ.έ. 

180 



Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ 

τό γιατρό πού εξηγούσε την αποτελεσματικότητα του όπίου ώς 
ναρκωτικού, αποδίδοντας του μιά ύπνωτική «δύναμη». Κατά τό 
δεύτερο μισό του 17ου αι., πολλοί έπιστήμονες προτιμούσαν νά 
λένε δτι τό σφαιρικό σχήμα των σωματιδίων του όπίου τά κάνει 
Ικανά νά καταπραΰνουν τά νεύρα, γύρω άπ' τά όποια κινούνται^. 

Σέ προηγούμενες περιόδους, οι εξηγήσεις μέ όρους απόκρυ-
φων ιδιοτήτων άποτελοϋσαν ενα άκέραιο τμήμα τής παραγωγικής 
επιστημονικής έργασίας. Ή νέα, πάντως, πρόσδεση του 17ου αι. 
στίς μηχανικο-σωματιδιακές εξηγήσεις άποδείχτηκε ιδιαίτερα 
γόνιμη γιά πολλές επιστήμες* τίς άπάλλαξε άπό προβλήματα 
χωρίς γενικά άποδεκτές λύσεις καί πρότεινε άλλα γιά νά τά 
άντικαταστήσουν. Στό πεδίο τής δυναμικής, λ.χ., οί τρεις νόμοι 
τής κίνησης του Newton είναί ενα προϊόν δχι τόσο των νέων 
πειραμάτων άλλά μάλλον τής προσπάθειας νά έπαναερμηνευτοΰν 
πασίγνωστες παρατηρήσεις μέ όρους κινήσεων καί αλληλεπιδρά-
σεων των πρωταρχικών ούδετέρων σωματιδίων. Θά δούμε μία 
μόνο συγκεκριμένη περίπτωση. 'Εφόσον τά ούδέτερα σωματίδια 
μπορούσαν νά επιδράσουν τό ενα έπάνω στό άλλο μόνο μέ έπαφή, 
ή μηχανικο-σωματιδιακή άντίληψη τής φυσικής πραγματικότη-
τας εστρεψε τήν προσοχή σέ ενα έντελώς νέο άντικείμνο μελέτης, 
τή μεταβολή πού επιφέρουν οί συγκρούσεις στίς κινήσεις των 
σωματιδίων. Πρώτος ό Descartes εθεσε τό πρόβλημα καί εδωσε 
μιά υποτιθέμενη λύση. Ό Huyghens, ό Wren καί ό Wallis 
προχώρησαν περισσότερο πειραματιζόμενοι μέ συγκρουόμενα 
βαρίδια ένός εκκρεμούς, αλλά κυρίως έφαρμόζοντας τά ήδη 
γνωστά χαρακτηριστικά τής κίνησης στό νέο πρόβλημα. Καί ό 
Newton ενσωμάτωσε τά συμπεράσματά τους στούς νόμους του τής 
κίνησης. Οί ισες «δράσεις» καί «άντιδράσεις» του τρίτου νόμου 
είναι οί μεταβολές στήν ποσότητα τής κίνησης πού παρατηρού-
νται κατά τή σύγκρουση δύο σωμάτων. ' Η ϊδια μεταβολή τής 
κίνησης στηρίζει τόν ορισμό τής δύναμης, πού εμπεριέχεται στό 
δεύτερο νόμο. Έδώ, όπως καί σέ πολλές άλλες περιπτώσεις στό 
17ο αι., τό σωματιδιακό Παράδειγμα εδωσε ταυτόχρονα, ενα νέο 
πρόβλημα καί μεγάλο μέρος τής λύσης του^. 

'Ωστόσο, άν καί ενα μεγάλο μέρος του έργου του Newton 

8. Γιά τή σωματιδιακή άντίληψη, γενικά, δές Marie Boas, «The Establishment 
of the Mechanical Philosophy», Osiris X (1952), σ. 412-541. Γιά τίς έπιδράσεις τοΟ 
σχήματος των σωματιδίων στή γεύση δές δ.π., σ. 483. 

9. R. Dugas,La mecanique au ΧνΐΓ (Neuchatel, 1954),σ. 177-85, 284-98, 
545-56. 
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οδήγησε σέ προβλήματα καί ένσωμάτωσε κριτήρια συνδεδεμένα 
μέ τή μηχανικο-σωματιδιακή αντίληψη, τό Παράδειγμα πού 
προέκυψε άπ' τό εργο του προκάλεσε μιά μεγάλη καί, ώς ενα 
βαθμό, καταστρεπτική αλλαγή στά θεωρούμενα έγκυρα έπιστη-
μονικά προβλήματα καί κριτήρια. Ή βαρύτητα, άν έρμηνευτει ώς 
έμφυτη ^λξη δύο ύλικών σωμάτων, είναι μιά απόκρυφη ιδιότητα 
μέ τήν 'ίδια έννοια πού ήταν άπόκρυφη καί ή σχολαστική «τάση 
γιά πτώση». Εϊναι φυσικό λοιπόν τό γεγονός ότι, δσον καιρό τά 
κριτήρια της σωματιδιακής άντίληψης παρέμεναν έγκυρα, ή 
αναζήτηση μιας μηχανικής έξήγησης της βαρύτητας άποτέλεσε 
τό πιό προκλητικό πρόβλημα γι ' αυτούς πού δέχονταν ώς 
Παράδειγμα τά Principia του Newton. ' Ο ίδιος ό Newton αφιέρωσε 
πολλή προσπάθεια σ * αυτό τό πρόβλημα καί τό ιδιο έκαναν καί οί 
συνεχιστές του του 18ου αι. Φαινομενικά, ή μόνη δυνατή έκλογή 
ήταν νά άπορριφτεΐ ή θεωρία του Newton, άφοϋ δέν μπορούσε νά 
εξηγήσει τή βαρύτητα, καί αύτή ή έναλλακτική λύση πραγματικά 
υιοθετήθηκε άπό πολλούς. "Ομως τελικά καμιά απ' αύτές τίς 
άπόψεις δέν επικράτησε. Οί επιστήμονες ανίκανοι, άπ' τήν μιά 
μεριά, νά εξασκήσουν έπιστήμη χωρίς τά Principia καί άπ' τήν 
άλλη, νά τά προσαρμόσουν στά σωματιδιακά κριτήρια του 17ου 
αΐ., βαθμιαία αναγκάστηκαν νά δεχτούν τήν άποψη δτι ή βαύτητα 
ήταν όντως έμφυτη. Στά μέσα του 18ου αι., αύτή ή έρμηνεία ήταν 
σχεδόν καθολικά αποδεκτή καί τό αποτέλεσμα ήταν μιά γνήσια 
έπιστροφή (πού διαφέρει άπό μιά οπισθοχώρηση) σ ' 'ένα 
σχολαστικό κριτήριο. Οί εμφυτες ελξεις καί άπώσεις προστέθη-
καν στό μέγεθος, στό σχήμα, στή θέση καί στήν κίνηση ώς 
προταρχικές, μή-άναγώγιμες Ιδιότητες της ύλης»». 

Γιά μιά άκόμη φορά, ή αλλαγή πού προέκυψε στά κριτήρια 
καί στό φάσμα των προβλημάτων της φυσικής έπιστήμης ήταν 
σημαντική. Γύρω στά 1740, λ.χ., οί ειδικοί μπορούσαν νά μιλούν 
γιά τήν έλκτική «δύναμη» του ήλεκτρικοϋ ρεύματος καί νά μή 
θεωρούνται γελοίοι, αντίθετα μέ τό γιατρό του Μολιέρου πρίν άπό 
ενα αιώνα. Μ' αύτόν τόν τρόπο, τά ήλεκτρικά φαινόμενα άρχισαν 
προοδευτικά νά παρουσιάζουν μιά ΐάξη διαφορετική άπ' αύτήν 
πού παρουσίαζαν τόν καιρό πού θεωρούνταν άποτελέσματα μιας 
μηχανικής έκροής, πού μπορούσε νά έπιδράσει μόνο εξ επαφής. 

10. Ι.Β. Cohen, Franklin and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian 
Experimental Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof 
(Philadelphia, 1956), κεφ. vi-vii. 
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Ειδικότερα, δταν ή ήλεκτρική έτήδραση-έξ-άποστάσεως εγινε ενα 
αύτοδύναμο άντικείμενο μελέτης, τότε εγινε δυνατή ή αναγνώ-
ριση του φαινομένου πού σήμερα όνομάζουμε έπαγωγική φόρτι-
ση, σάν ενα άπό τά άποτελέσματά της. Παλιότερα, ή περνούσε 
άπαρατήρητο ή, δταν τό παρατηρούσαν, τό απέδιδαν στήν άμεση 
επίδραση ήλεκτρικών «άτμοσφαιρών» ή στίς διαρροές πού 
αναπόφευκτα συμβαίνουν σέ κάθε ήλεκτρικό εργαστήριο. Ή νέα 
οπτική των έπαγωγικών φαινομένων άπετέλεσε, μέ τή σειρά της, 
τό κλειδί γιά τήν άνάλυση της φιάλης Leyden άπό τόν Franklin 
καί, κατά συνέπεια, γιά τήν εμφάνιση ένός νέου νευτώνιου 
Παραδείγματος γιά τόν ήλεκτρισμό. Ή δυναμική καί 6 ήλεκτρι-
σμός δέν ήταν οί μοναδικοί έπιστημονικοί κλάδου πού έπηρεά-
στηκαν άπό τή νομιμοποίηση της ερευνάς γιά εμφυτες δυνάμεις 
στήν υλη. Τό μεγαλύτερο μέρος των έργασιών τού 18ου αι., γιά τίς 
χημικές συγγένειες καί τίς σειρές άντικαταστάσεων άπορρέει άπό 
αύτήν τήν έξω-μηχανική πλευρά τού έργου τού Newton. Οί 
χημικοί, πού έδωσαν πίστη στήν ύπαρξη αυτών τών διαφορικών 
έλξεων, πού έξασκούνται άνάμεσα στά χημικά είδη, όργάνωσαν 
πρωτότυπα πειράματα καί άναζήτησαν νέους τύπους άντιδράσεων. 
Χωρίς τά δεδομένα καί τίς χημικές εννοιες πού άποκτήθηκαν στή 
διάρκεια αύτη ς της διαδικασίας, θά ήταν άδιανόητο τό μεταγενέ-
στερο εργο τού Lavoisier καί, άκόμη περισσότερο, τού Daltoni'. 
'Ορισμένες άλλαγές τών κριτηρίων πού διέπουν τά νόμιμα 
προβλήματα, τίς εννοιες καί τίς έξηγήσεις μπορούν νά μετασχη-
ματίσουν μιά έπιστήμη. Στό έπομένο κεφάλαιο, θά προσπαθήσω 
νά δείξω μέ ποιά έννοια μπορούν νά μετασχηματίσουν άκόμη καί 
τόν κόσμο. 

Στήν Ιστορία κάθε έπιστήμης, σέ οποιαδήποτε περίοδο της 
άνάπτυξής της, παρουσιάζονται τέτοιες περιπτώσεις, δπου τά 
διαδοχικά Παραδείγματα διαφέρουν άλλά όχι κύρια στήν ούσία. 
Γιά τήν ώρα, άς άρκεστούμε σέ δύο άκόμη σύντομες άναφορές. 
Πρίν άπό τή χημική επανάσταση, μία άπό τίς άναγνωρισμένες 
λειτουργίες της χημείας ήταν νά έξετάζει τίς ιδιότητες τών 
χημικών ουσιών καί τίς άλλαγές πού ύφίστανται αύτές οί 
ιδιότητες κατά τή διάρκεια τών χημικών άντιδράσεων. Μέ τή 
βοήθεια ένός μικρού άριθμού στοιχειωδών «άρχών» —μιά άπ' τίς 
όποιες ήταν τό φλογιστόν— ό χημικός επρεπε νά έξηγεϊ γιατί 

11. Γιά τόν ήλεκτρισμό, δες ό.π., κεφ. viii-ix. Γιά τή χημεία, δές Metzger, δ.π., 
μέρος Ι. 
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όρισμένες ουσίες ήταν όξινες, άλλες μεταλλικές, καύσιμες κ.ο.κ. 
Είχε έπιτευχτεί κάποια πρόοδος σ ' αύτη την κατεύθυνση. Είδαμε 
ότι τό φλόγιστον εξηγούσε γιατί τά μέταλλα μοιάζουν μεταξύ 
τους, καί θά μπορούσαμε νά αναφέρουμε ενα παρόμοιο έπιχείρη-
μα γιά τά όξέα. ' Η μεταρρύθμιση του Lavoisier, ωστόσο, τελικά 
άπέρριψε τίς χημικές «αρχές» καί μ' αύτόν τόν τρόπο έπέφερε μιά 
μείωση, «ενεργεία καί δυνάμει», της έξηγητικής ικανότητας της 
χημείας. Γιά νά αντισταθμιστεί αύτη ή απώλεια, ήταν αναγκαίο 
μιά αλλαγή στά κριτήρια: κατά τή διάρκεια ένός μεγάλου μέρους 
του 19ου αι., ή αδυναμία νά εξηγηθούν οί Ιδιότητες των χημικών 
ένώσεων δέν άποτελοϋσε σοβαρό αρνητικό κριτήριο γιά μιά 
χημική θεωρία^^. 

"Αλλη περίπτωση: 6 Clerk Maxwell, όπως οί άλλοι ύπέρμαχοι 
της κυματικής θεωρίας του φωτός κατά τό 19ο αί., ήταν 
πεπεισμένος ότι τά κύματα του φωτός πρέπει νά διαδίδονται μέσα 
από έναν ύλικό αιθέρα. Τό μόνιμο πρόβλημα τών ικανότερων 
συγχρόνων του ήταν ή σύλληψη ένός μηχανικού μέσου κατάλλη-
λου γιά τή διάδοση τέτοιων κυμάτων. 'Ωστόσο, ή θεωρία του 
'ίδιου του Maxwell, ή ήλεκτρομαγνητική θεωρία του φωτός ήταν 
έντελώς ανεξάρτητη άπό τήν ύπαρξη κάποιου μέσου κατάλληλου 
γιά τή διάδοση τών κυμάτων του φωτός καί, κατά συνέπεια, 
καθιστούσε ακόμη δυσκολότερη τή σύλληψη ένός τέτοιου μέσου 
άπ' δσο φαινόταν προηγουμένως. Στήνάρχή,γΓ αύτούς ακριβώς 
τούς λόγους, ή θεωρία του Maxwell δέν εγινε καθόλου αποδεκτή. 
'Όμως, όπως είχε γίνει καί μέ τόν Newton, αποδείχτηκε ότι ή 
θεωρία αύτή ήταν απαραίτητη, καί καθώς έπαιρνε τό κύρος ένός 
Παραδείγματος, ή στάση της κοινότητας άπέναντί της αλλαξε. 
Στίς πρώτες δεκαετίες τού 20οΰ αι., ή επιμονή του Maxwell στήν 
ύπαρξη ένός μηχανικού αιθέρα φαινόταν όλο καί περισσότερο 
σάν κάτι πού είχε ειπωθεί άπό κεκτημένη ταχύτητα (ενώ σαφώς 
δέν επρόκειτο γιά κάτι τέτοιο), καί οί προσπάθειες γιά τή 
σύλληψη ένός τέτοιου μηχανικού μέσου εγκαταλείφτηκαν. Οί 
επιστήμονες δέ θεωρούσαν πιά άντιεπιστημονικό νά μιλήσουν 
γιά μιά ήλεκτρική «μετατόπιση», χωρίς νά προσδιορίζουν τί ήταν 
αύτό πού μετατοπιζόταν. Τό αποτέλεσμα, γιά μιά ακόμη φορά, 
ήταν ένα νέο σύνολο προβλημάτων καί κριτηρίων, πού στή 
συνέχεια έπαιξε μεγάλο ρόλο στήν εμφάνιση της θεωρίας της 
σχετικότητας 

12. Ε. Meyerson, Identity and Reality (New York, 1930), κεφ. χ. 
13. Ε.Τ. Whittaker, A History of the Theories of Aether and Electricity. II 
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Βέβαια, άν κάποιος ύπέθετε δτι αύτές οί χαρακτηριστικές 
αλλαγές στόν τρόπο μέ τόν όποιο ή κοινότητα αντιλαμβάνεται τά 
έγκυρα προβλήματα καί κριτήριά της, δείχνουν πάντοτε τό 
πέρασμα από ενα χαμηλότερο σ ' ενα ύψηλότερο μεθοδολογικό 
τύπο, τότε θά είχαν λιγότερη σημασία γιά τή στήριξη της θέσης 
αύτοϋ του βιβλίου. Σ ' αύτήν τήν περίπτωση τά αποτελέσματα 
αυτών των αλλαγών θά έμοιαζαν κι αύτά συσσωρευτικά. Δέν είναι 
αξιοπερίεργο τό δτι ορισμένοι ιστορικοί έχουν ισχυριστεί δτι ή 
ιστορία τών επιστημών αντανακλά μιά συνεχή αύξηση της 
ώριμότητας καί της εκλέπτυνσης τών αντιλήψεων του ανθρώπου 
γιά τή φύση της επιστήμης'^. Καί δμως, είναι άκόμη δυσκολότε-
ρο νά ύποστη ρίχτει ή θέση γιά τή συσσωρευτική άνάπτυξη τών 
επιστημονικών προβλημάτων καί κριτηρίων, άπ' δ,τι ή θέση γιά 
τή συσσώρευση τών θεωριών. Ή προσπάθεια γιά νά δοθεί μιά 
έπιστημονική εξήγηση της βαρύτητας, εγκαταλείφτηκε άπ' τήν 
πλειονότητα τών επιστημόνων του 18ου αί. καί ή έγκατάλειψεη 
αυτή αποδείχτηκε γόνιμη γιά τήν επιστήμη* ωστόσο τό ιδιο τό 
πρόβλημα της εξήγησης της βαρύτητας δέν ήταν ένα απαράδεκτο 
από τή φύση του πρόβλημα* ή αντίρρηση στήν ύπαρξη έμφυτων 
δυνάμεων δέν ήταν οϋτε άντιεπιστημονική οϋτε μεταφυσική —μέ 
τήν ύποτιμητική έννοια της λέξης. Δέν ύπάρχουν εξωτερικά 
κριτήρια πού θά επέτρεπαν μιά τέτοια αξιολόγηση. Αύτό πού 
συνέβη δέν ήταν οϋτε μιά παρακμή οΰτε μιά άνοδος τών 
κριτηρίων ήταν άπλώς μιά αλλαγή, πού επιβλήθηκε άπό τήν 
υίοθέτηση ενός νέου Παραδείγματος. Μάλιστα αύτή ή άλλαγή 
έχει ήδη ανατραπεί καί μπορεί στό μέλλον νά ξανασυμβεί κάτι 
τέτοιο. Στόν 20ο αι., ό Einstein κατάφερε νά εξηγήσει τίς έλξεις 
της βαρύτητας, δίνοντας μιά ερμηνεία πού οδήγησε τήν επιστήμη 
ξανά σ' ένα σύνολο κανόνων καί προβλημάτων πού μπορεί νά 
θεωρηθεί, άπ' αύτήν τήν άποψη, πιό κοντά στούς προκατόχους 
του Newton παρά στούς διαδόχους του. "Η άκόμη, ή άνάπτυξη 
της κβαντομηχανικής ανέτρεψε τή μεθοδολογική άπαγόρευση, 
πού είχε επιβληθεί άπό τόν καιρό της χημικής έπανάστασης· οί 
χημικοί τώρα προσπαθούν, καί τά καταφέρνουν πολύ καλά, νή̂  
εξηγήσουν τό χρώμα, τή συσσωμάτωση καί τίς άλλες ιδιότητες 

(London, 1953), σ. 28-30. 
14. Γιά μιά θαυμαστή καί εντελώς σύγχρονη απόπειρα νά προσαρμοστεί 

ή έπιστημονική άνάπτυξη σ ' αύτήν τήν προκρούστεια αντίληψη, δές C.C. Gillispie, 
The Edge of Objectivity: An Essay in the History oj Scientific Ideas (Princeton, 1960). 
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των ουσιών πού χρησιμοποιούνται καί πού παράγονται στά 
εργαστήρια τους. Μιά παρόμοια άνατροπή μπορεί αύτη τη στιγμή 
νά συντελείται στήν ήλεκτρομαγνητική θεωρία. ' Ο χώρος, γιά τή 
σύγχρονη φυσική, δέν είναι τό αδρανές καί όμογενές υπόστρωμα 
πού προϋπέθεταν οί θεωρίες του Newton καί του Maxwell· 
όρισμένες άπ* τίς νέες ίδιότητές του δέ διαφέρουν πολύ από αύτές 
πού κάποτε άπέδιδαν στόν αιθέρα* μπορεί λοιπόν κάποια μέρα νά 
φτάσουμε νά γνωρίσουμε τί είναι μιά ήλεκτρική μετατόπιση. 

Μετατοπίζοντας τό βάρος άπ' τή γνωστική στήν κανονιστι-
κή [normative] λειτουργία τών Παραδειγμάτων, οί προηγούμενες 
περιπτώσεις μας επιτρέπουν νά καταλάβουμε καλύτερα μέ ποιό 
τρόπο τά Παραδείγματα ρυθμίζουν τήν έπιστημονική ζωή. Στήν 
αρχή, είχαμε έξετάσει κατά κύριο λόγο τό ρόλο του Παραδείγ-
ματος ώς φορέα τών επιστημονικών θεωριών. Σ ' αύτόν τό ρόλο 
λειτουργεί πληροφορώντας τόν επιστήμονα γιά τίς οντότητες, 
πού ή φύση περιέχει ή δέν περιέχει, καί γιά τόν τρόπο 
συμπεριφοράς αύτών τών όντοτήτων. Αύτές οί πληροφορίες 
αποκρυσταλλώνονται σ ' ενα χάρτη, του όποίου τίς λεπτομέρειες 
διαφωτίζει ή ώριμη έπιστημονική ερευνά. Καί, καθώς ή φύση 
είναι τόσο σύνθετη καί πολυποίκιλη, ώστε νά μήν μπορεί νά 
έξερευνηθεί στήν τύχη, αυτός ό χάρτης είναι έξίσου σημαντικός 
γιά τή συνεχή άνάπτυξη της έ πιστή μη ς δσο καί ή παρατήρηση 
καί τό πείραμα. Μέσα άπ' τίς θεωρίες πού ενσωματώνουν, τά 
Παραδείγματα άποδεικνύονται συστατικά στοιχεία της έρευνητι-
κής δραστηριότητας. Εϊναι δμως συστατικά στοιχεία της έπιστή-
μης κι άπό άλλες άκόμη πλευρές* αύτό άκριβώς τονίσαμε πρίν 
άπό λίγο. Ειδικότερα, οί τελευταίες περιπτώσεις πού εξετάσαμε 
δείχνουν δτι τά Παραδείγματα δέν προσφέρουν μόνο χάρτες 
στούς επιστήμονες άλλά έτάσης καί τίς ούσιαστικές όδηγίες γιά 
τήν τεχνική της κατασκευής τών χαρτών. 'Εκπαιδευόμενος σέ 
ένα Παράδειγμα, ό επιστήμονας μαθαίνει ταυτόχρονα τή θεωρία, 
τίς μεθόδους καί τά κριτήρια, συνήθως ώς ένα αδιαχώριστο 
σύνολο. 'Επομένως, δταν τά Παραδείγματα αλλάζουν, συμβαί-
νουν συνήθως σημαντικές μεταβολές στά κριτήρια πού καθορί-
ζουν τήν εγκυρότητα τόσο τών προβλημάτων δσο καί τών 
προτεινόμενων λύσεων. 

Αυτή ή παρατήρηση μας φέρνει πίσω στό σημείο, άπ' δπου 
άρχισε αύτό τό κεφάλαιο* παρέχει τήν πρώτη ρητή ένδειξη γιά 
μιά άπάντηση στό πρόβλημα του γιατί ή έκλογή άνάμεσα σέ 
άντιμαχόμενα Παραδείγματα γεννά κατά κανόνα ερωτήματα πού 
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είναι άδύνατο νά λυθούν μέ τά κριτήρια της φυσιολογικής 
έπιστήμης. Άπ* τή στιγμή, λοιπόν, πού δύο επιστημονικές 
σχολές διαφωνούν στό τί είναι πρόβλημα καί στό τί είναι λύση 
—τό τόσο σημαντικό αύτό σημείο θά άπρεπε βέβαια νά διερευ-
νηθεί περισσότερο— είναι άναπόφευκτο οί συζητήσεις τους γιά 
τά πλεονεκτήματα των άντίστοιχων Παραδειγμάτων τους νά πέ-
φτουν στό κενό. Σύμφωνα μέ τά ταυτολογικά έπίχειρήματα πού 
συνήθως προκύπτουν, κάθε Παράδειγμα θά έμφανίζεται νά Ικα-
νοποιεί λίγο ή πολύ τά κριτήρια πού τό ιδιο θέτει στόν έαυτό 
του καί νά αδυνατεί νά ικανοποιήσει ορισμένα άπ' τά κριτήρια 
πού θέτει τό άλλο Παράδειγμα. 'Υπάρχουν, βέβαια, κι άλλοι 
λόγοι γιά τήν ελλειψη λογικής συνάφειας πού χαρακτηρίζει κατά 
κανόνα τίς διαμάχες των Παραδειγμάτων. "Ετσι, λ.χ., καθώς 
κανένα Παράδειγμα δέ λύνει ποτέ όλα τά προβλήματα πού θέτει 
καί καθώς ποτέ δύο Παραδείγματα δέν αφήνουν τά ιδια προβλή-
ματα άλυτα, οί διαμάχες πάντοτε περιέχουν τό ερώτημα: Ποιά 
προβλήματα είναι πιό σημαντικό νά λυθοϋν; "Οπως στήν 
περίπτωση των άντιμαχόμενων κανόνων, μιά τέτοια έρώτηση πού 
άφορα άξίες δέν μπορεί ν ' απαντηθεί παρά μόνο μέ όρους 
κάποιων κριτηρίων πού θά ήταν έντελώς άνεξάρτητα από τή 
φυσιολογική επιστήμη* αύτή άκριβώς ή άναζήτηση εξωτερικών 
κριτή ριων καθιστά τίς διαμάχες των Παραδειγμάτων επαναστατι-
κές. 'Ωστόσο, υπάρχει καί κάτι άλλο, άκόμη πιό σημαντικό άπό 
τίς άλλαγές κριτηρίων καί άξιων. "Ως τώρα ύποστήριξα δτι τά 
Παραδείγματα είναι συστατικά στοιχεία μόνο της έπιστήμης. 
Τώρα θά ήθελα νά δείξω μέ ποιά έννοια είναι συστατικά καί της 
ίδιας της φύσης. 
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Ό ιστορικός της επιστήμης, πού εξετάζει την ερευνά του 
παρελθόντος άπό την πλεονεκτική θέση της σύγχρονης ιστοριο-
γραφίας, μπορεί νά βρεθεί στόν πειρασμό νά ισχυριστεί δτι όταν 
τά Παραδείγματα αλλάζουν, ό Ι'διος 6 κόσμος αλλάζει μαζί τους. 
' Οδηγημένοι άπό ενα νέο Παράδειγμα, οί επιστήμονες υίοθετοϋν 
νέα όργανα καί έξετάζουν νέα πεδία. 'Ακόμη πιό σημαντικό είναι 
δτι, κατά τή διάρκεια επαναστάσεων, οί επιστήμονες βλέπουν νέα 
καί διαφορετικά πράγματα, δταν παρατηρούν, μέ συνηθισμένα 
δργανα, πεδία πού έχουν ήδη παρατηρήσει. Θά ελεγε κανείς δτι ή 
έπαγγελματική κοινότητα μεταφέρθηκε ξαφνικά σέ εναν αλλο 
πλανήτη, δπου γνώριμα άντικείμενα φαίνονται αλλοιωμένα καί 
πλαισιώνονται ακόμη άπό αλλα αγνωστα. Φυσικά, τίποτε παρό-
μοιο δέ συμβαίνει: δέν ύπάρχει καμιά γεωγραφική μεταφύτευση· 
εξω άπ' τό εργαστήριο, ή καθημερινή ζωή συνεχίζεται συνήθως 
δπως καί πρίν. 'Ωστόσο, οί αλλαγές Παραδειγμάτων δντως 
όδηγοϋν τούς επιστήμονες νά βλέπουν μέ διαφορετικό τρόπο τόν 
κόσμο της έρευνητικής τους δραστηριότητας. Καί άφοϋ ή 
μοναδική τους πρόσβαση σ ' αύτόν τόν κόσμο είναι αυτά πού 
βλέπουν καί αυτά πού κάνουν, μπορούμε νά φτάσουμε νά ποϋμε 
δτι μετά άπό μία επανάσταση, οί επιστήμονες λειτουργούν σ ' ενα 
διαφορετικό κόσμο. 

Οί γνώριμες έταδείξεις εναλλαγής των οπτικών μορφών 
[gestalt] άποδεικνύονται ιδιαίτερα πλούσιες σέ ύποδείξεις, άκρι-
βώς γιατί μπορούν νά θεωρηθούν στοιχειώδη ύποδείγματα αύτών 
των μετασχηματισμών του κόσμου του επιστήμονα. Αύτό πού 
ήταν άρχικά πάπια γιά τόν επιστήμονα, γίνεται, μετά τήν 
επανάσταση, κουνέλι. Αυτός πού εβλεπε οιρχικά τό εξωτερικό 
ενός κύβου, δταν κοιτούσε άπό πάνω, στή συνέχεια, άπό κάτω, 
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βλέπει τό εσωτερικό του'. Τέτοιοι μετασχηματισμοί —συνήθως 
περισσότερο βαθμιαίοι καί σχεδόν πάντοτε μή αντιστρεπτοί— 
είναι συνηθισμένα επακόλουθα της επιστημονικής εκπαίδευσης. 
Κοιτώντας εναν υψομετρικό χάρτη, ό σπουδαστής βλέπει γραμ-
μές σ ' ε να χαρτί, έκεϊ όπου ό χαρτογράφος διακρίνει μιά εικόνα 
του εδάφους. Κοιτώντας μιά φωτογραφία κάποιου θαλάμου του 
Wilson^, ό σπουδαστής βλέπει συγκεχυμένες καί τεθλασμένες 
γραμμές, έκεϊ όπου ό φυσικός διακρίνει μιά καταγραφή οίκείων 
ύποπυρηνικών γεγονότων. Μόνο μετά από μιά σειρά τέτοιων 
οπτικών μετασχηματισμών, ό σπουδαστής γίνεται κάτοικος του 
κόσμου του επιστήμονα, βλέπει δ,τι κι ό επιστήμονας καί 
λειτουργεί δπως κι αύτός. Αύτός ό κόσμος δμως δέν είναι 
οριστικά παγιωμένος από τή φύση του περιβάλλοντος καί από 
τήν επιστήμη. Μάλλον, θά λέγαμε δτι καθορίζεται άπ' τήν κοινή 
συμβολή του περιβάλλοντος καί της ειδικής φυσιολογικής-έπι-
στημονικής παράδοσης, στήν όποία εκπαιδεύτηκε ό σπουδαστής. 
'Επομένως, στόν καιρό της έπανάστασης, δταν ή φυσιολογική-
έπιστημονική παράδοση αλλάζει, ό έπιστήμονάς πρέπει νά 
αναπροσαρμόσει τίς παραστάσεις του περιβάλλοντός του —πρέ-
πει νά μάθει νά αναγνωρίζει μία νέα gestalt μέσα σέ ορισμένες 
γνώριμες καταστάσεις. Στή συνέχεια, ό κόσμος της ερευνάς του 
θά φάνει, ως ενα βαθμό, ασύμμετρος [incommensurable] σέ σχέση 
μ ' αύτόν πού κατοικούσε ως τότε. Νά ενας ακόμη λόγος, γιατί 
συμβαίνει σχολές, πού ακολουθούν διαφορετικά παραδείγματα, 
νά καταλήγουν πάντοτε, ως ενα σημείο, σέ σύγκρουση. 

Βέβαια, στήν πιό συνηθισμένη τους μορφή, τά πειράματα των 
gestalt διευκρινίζουν μόνο τή φύση των μετασχηματισμών τών 
παραστάσεων. Δέν λένε τίποτα γιά τό ρόλο οϋτε τών Παραδειγμά-
των οϋτε της άφομοιωμένης ήδη εμπειρίας στή διαδικασία της 
παράστασης. 'Αλλά γι ' αύτό τό θέμα υπάρχει πλούσια ψυχο-
λογική βιβλιογραφία, κυρίως άπό τήν πρωτοποριακή δουλειά 
του 'Ινστιτούτου του Άνόβερου. Στά πειράματα, κάποιος πού 

1. [Πρόκειται γιά τίς κλασικής ΓναλλαγΓ,ς gestalt, πού στηρίζονται στή δισημία 
τών σχημάτων: ^ Χ 

• r , 
που μπορούμε νά τά όουμε με όυο (Sιαφc)pί;τικ()υς ίσοόΰναμους τρόπους] σ.τ.έ. 

2. [Πρόκειται γιά πειραματική συσκευή, πού κάνει όρατά τά ϊχνη τών 
ιονισμένων σωματιδίων. Ό Kuhn αναφέρει όχι ακριβώς τό θάλαμο Wilson (cloud 
chamber) αλλά μιά παρόμοια συσκευή (bubble-chamber) μέ τήνϊδια λειτουργικό-
τητα] σ.τ.έ. 
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φοράει γυαλιά μέ άντιστρεπτικούς φακούς, στην άρχή βλέπει 
όλον τόν κόσμο άνάποδα. 'Αρχικά, ό παραστατικός μηχανισμός 
του λειτουργεί, δπως είχε μάθει νά λειτουργεί χωρίς τά γυαλιά καί 
τό αποτέλεσμα είναι ενας έντονος άποπροσανατολισμός, μιά 
οξεία προσωπική κρίση. "Ομως, όταν άρχίζει νά προσαρμόζεται 
στό νέο του κόσμο, ολόκληρο τό οπτικό του πεδίο αντιστρέφεται, 
συνήθως μετά από μιά ένδιάμεση περίοδο άπλής οπτικής 
σύγχυσης. Ά π ό κει καί πέρα, τά αντικείμενα φαίνονται πάλι, 
δπως (ραίνονταν πρίν άπό τήν τοποθέτηση των γυαλιών. Ή 
άφομοίωση ενός διαστρεβλωμένου οπτικού πεδίου έπέδρασε στό 
Ι'διο τό πεδίο καί τό άλλαξε^. Κυριολεκτικά καί μεταφορικά, 
αυτός πού συνήθισε στούς άντιστρεπτικούς φακούς υπέστη εναν 
επαναστατικό μετασχηματισμό της δράσης. 

Τά άτομα, πού συμμετείχαν στό πείραμα μέ τά άντικανονικά 
τραπουλόχαρτα του κεφαλαίου V, είχαν τήν εμπειρία ενός 
παρόμοιου μετασχηματισμού. Μέχρι νά μάθουν, μετά άπό συνεχή 
εκθεση, δτι τό σύμπαν περιείχε άντικανονικά τραπουλόχαρτα, 
εβλεπαν μόνο εκείνους τούς τύπους χαρτιών πού τούς είχε 
προσφέρει ή προγενέστερη εμπειρία τους. 'Όμως, μόλις ή 
εμπειρία τούς εδωσε καί τίς άπαιτούμενες επιπλέον κατηγορίες, 
ήταν σέ θέση νά διακρίνουν δλα τά άντικανονικά χαρτιά μέ τήν 
πρώτη, άρκεί ή έπίδειξη νά διαρκούσε τόσο πού νά επέτρεπε 
κάποια άναγνώριση. Καί άλλα πειράματα έτάσης άποδεικνύουν 
δτι ή άντίληψη του μεγέθους, του χρώματος, κ.ο.κ., άντικειμένων 
πού επιδεικνύονται στά πλαίσια κάποιου πειράματος, ποικίλλει 
άνάλογα μέ τήν προγενέστερη εκπαίδευση καί έμπειρία του κάθε 
ύποκειμένου'^. ' Η επισκόπηση της πλούσιας πειραματικής βιβλι-
ογραφίας, άπ' δπου έχουν έπιλεγεΐ αύτές οί περιπτώσεις, γεννά 
τήν ύποψία δτι κάτι παρόμοιο μέ Παράδειγμα προϋποτίθεται στήν 
ϊδια τή λειτουργία της άντίληψης. Αυτό πού βλέπει κάποιος 
εξαρτάται τόσο άπ' αύτό πού παρατηρεί δσο καί άπό δ,τι του 

3. Τά πρώτα πειράματα ήταν του George Μ. Stratton, «Vision without Inversion 
of the Retinal Image», Psychological Review. IV (1897), σ. 341-360, 463-481. Μιά πιό 
ένημερωμένη άνασκόπηση είναι του Harvey Α. Carr, An Introduction to Space 
Perception (New York, 1935), σ. 18-57. 

4. Γιά παραδείγματα, δές Albert Η. Hastorf, «The Influence of Suggestion on the 
Relationship between Stimulus Size and Perceived Journal of Pcychology, 
XXIX (1950), σ. 195-217 καί Jerome S. Bruner, Leo Postman καί John Rodrigues, 
«Expectations and the Perception of Color», American Journal of Psychology, LXIV 
(1951), σ. 216-227. 
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εχει μάθει νά βλέπει ή προηγούμενη όπτική-έννοιολογική εμπει-
ρία του. "Αν λείψει αύτη ή εκμάθηση, τότε μένει, σύμφωνα μέ την 
έκφραση του William James, μόνο «μιά εκτυφλωτική σύγχυση». 

Τά τελευταία χρόνια, αρκετοί άπ' αύτούς πού ασχολούνται 
μέ την Ιστορία των επιστημών θεώρησαν τά πειράματα, πού 
περιγράψαμε παραπάνω, ιδιαίτερα γόνιμα. 'Ιδιαίτερα, ό N.R. 
Hanson χρησιμοποίησε διατάξεις της ψυχολογίας τών gestalt γιά 
νά διευκρινίσει όρισμένες συνέπειες τών επιστημονικών πεποιθή-
σεων, παρόμοιες μ' αύτές πού καί έγώ ερευνώ^. "Αλλοι 
συνάδελφοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι ή ιστορία τών 
έτηστημών θά αποκτούσε περισσότερο νόημα καί συνοχή, αν 
μπορούσαμε νά υποθέσουμε ότι οι επιστήμονες κατά καιρούς 
υφίστανται τέτοιες εναλλαγές παραστάσεων. Τά ψυχολογικά 
πειράματα είναι σίγουρα βοηθητικά, δέν μπορούν, ωστόσο, 
νά προσφέρουν τίποτα περισσότερο στή διερεύνηση της ούσίας 
τών πραγμάτων. 'Αποκαλύπτουν χαρακτηριστικά πού θά μπορου-
σαν νά έχουν κεντρικό ρόλο στήν ανάπτυξη της επιστήμης, άλλά 
δέν αποδεικνύουν δτι ή προσεκτική καί έλεγχόμενη παρατήρηση 
του ερευνητή προσεγγίζει στό ελάχιστο αύτά τά χαρακτηριστικά. 
'Επιπλέον, ή ϊδια ή φύση αύτών τών πειραμάτων δέν προσφέρεται 
καθόλου γιά μιά τέτοια άπόδειξη. "Αν δμως θέλουμε νά 
προσδιορίσουμε ιστορικές περιπτώσεις πού δικαιολογούν τήν 
καταλληλότητα αύτών τών ψυχολογικών πειραμάτων, θά πρέπει 
πρώτα νά επισημάνουμε τί είδος μαρτυρίας μπορούμε ή' δέν 
μπορούμε νά περιμένουμε από τήν ιστορία. ^ 

Ό υφιστάμενος ε να πείραμα τύπου gestalt γνωρίζει ότι ή 
παράστασή του έχει αντιστραφεί, γιατί είναι σέ θέση νά τήν κάνει 
νά αντιστρέφεται όποτε θέλει, κρατώντας στά χέρια του τό ίδιο 
κομμάτι χαρτί. Γνωρίζοντας δτι τίποτα δέν έχει αλλάξει στό 
περιβάλλον του, κατευθύνει τήν προσοχή του δχι στό σχήμα 
(πάπια ή κουνέλι) άλλά στίς γραμμές του χαρτιού, δταν τό 
κοιτάει. Στό τέλος μπορεί ακόμη νά μάθει νά βλέπει εκείνες τίς 
γραμμές χωρίς νά βλέπει κανένα άπ' τά σχήματα, καί τότε μπορεί 
νά πει (κάτι πού δέ θά μπορούσε νά ισχυριστεί βάσιμα πιό πρίν) 
δτι στήν πραγματικότητα βλέπει αύτές τίς γραμμές, άλλά τίς 
βλέπει έναλλάξ σάν μιά πάπια καί σάν ένα κουνέλι. Παρόμοια, ό 
ύφιστάμενος τό πείραμα της άντικανονικής τράπουλας γνωρίζει 
(γιά τήν ακρίβεια, έχει πειστεί) δτι ή παράστασή του πρέπει νά 

5. N.R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge, 1958), κεφ. i. 
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αλλαξε, γιατί μέ τό κύρος του ό οργανωτής του πειράματος τόν 
βεβαιώνει ότι, ανεξάρτητα άπ' αύτό πού εϊδε, κοίταζε συνέχεια 
ενα μαϋρο πέντε κούπα. Καί στίς δυό περιπτώσεις, όπως σ ' δλα τά 
παρόμοια ψυχολογικά πειράματα, ή αποτελεσματικότητα, της 
απόδειξης εξαρτάται άπ' τη δυνατότητα μιας τέτοιου είδους 
άνάλυσης. Μόνο άν ύπήρχε ενα έξωτερικό κριτήριο, πού θά 
μπορούσε νά κρίνει τίς όπτικές μεταβολές, θά είμασταν σέ θέση 
νά βγάλουμε ενα πόρισμα γιά τίς δυνατότητες εναλλακτικών 
παραστάσεων. 

Στήν περίπτωση όμως της έπιστημονικής παρατήρησης, τά 
πράγματα αντιστρέφονται. Ό επιστήμονας εΐνα υποχρεωμένος 
νά περιοριστεί σ ' αύτό πού βλέπει μέ τά μάτια του καί τά όργανα 
πού διαθέτει. "Αν μπορούσε νά προσφύγει σέ κάποια ανώτερη 
αρχή, πού θά καθόριζε δτι ή δρασή του άλλοιώθηκε, τότε αυτή ή 
ίδια ή αρχή θά γινόταν ή πηγή των δεδομένων του καί ή 
λειτουργία της δρασής του θά γινόταν πηγή προβλημάτων (δπως 
ακριβώς, ή δράση του υποβαλλόμενου σέ κάποιο πείραμα, γιά τόν 
ψυχολόγο). Τό ίδιο είδος προβλημάτων θά παρουσιαζόταν, άν ό 
επιστήμονας είχε τή δυνατότητα νά αντιστρέφει τίς εικόνες του 
κατά βούληση, δπως ό υποβαλλόμενος σ ' ενα πείραμα gestalt. Ή 
ιστορική περίοδος, κατά τήν όποία τό φως ήταν «άλλοτε κύμα καί 
άλλοτε σωματίδιο», ήταν μιά περίοδος κρίσης —μιά περίοδος 
δπου κάτι δέν πήγαινε καλά— καί τέλειωσε μόνο μέ τήν άνάπτυξη 
της κυματομηχανικής καί τήν άναγνώριση δτι τό φώς ήταν μιά 
αύθύπαρκτη οντότητα, διαφορετική καί άπό τά κύματα καί άπό τά 
σωματίδια. "Αν, λοιπόν δντως, στίς επιστήμες, οί εναλλαγές τών 
παραστάσεων συνοδεύουν τίς αλλαγές Παραδειγμάτων, δέ θά 
πρέπει νά περιμένουμε δτι οί επιστήμονες τίς επιβεβαιώνουν 
άμεσα. "Ετσι κοιτώντας τό φεγγάρι, αύτός πού εχει μεταστραφεί 
στόν κοπερνικισμό, δέ θά πει: «Κάποτε εβλεπα εναν πλανήτη ενώ 
τώρα βλέπω ενα δορυφόρο». Μιά παρόμοια δήλωση θά είχε τήν 
έννοια δτι τό σύστημα του Πτολεμαίου ήταν κάποτε σωστό. 
'Αντίθετα, θά πει: «Κάποτε θεωρούσα τό φεγγάρι (ή εβλεπα τό 
φεγγάρι σάν) πλανήτη, άλλά έκανα λάθος». Αύτοϋ του είδους οί 
δηλώσεις είναι συνηθισμένες στήν περίοδο πού ακολουθεί μιά 
έπιστημονική επανάσταση. Δέν έχουμε άμεση μαρτυρία, όμως, 
πού νά μας πείθει δτι οί δηλώσεις, κατά κανόνα, κρύβουν μιά 
άλλαγή έπιστημονικής οπτικής ή κάποιον άλλον διανοητικό 
μετασχηματισμό μέ τό ίδιο άποτέλεσμα. Θά πρέπει μάλλον νά 
αναζητήσουμε εμμεσες ενδείξεις στή συμπεριφορά του έπιστήμο-
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να ότι, άπ' τή στιγμή πού ασπάζεται τό νέο Παράδειγμα, βλέπει 
μέ διαφορετικό τρόπο τά πράγματα. 

' Επομένως, άς ξαναγυρίσουμε στά γεγονότα καί ας αναρωτη-
θούμε τί είδους μετασχηματισμούς στόν κόσμο του επιστήμονα 
μπορεί νά ανακαλύψει ό ιστορικός, πού πιστεύει σέ παρόμοιες 
αλλαγές. Ή ανακάλυψη του πλανήτη Ούρανοϋ από τόν Sir 
William Herschel, μπορεί νά θεωρηθεί δτι εχει πολλές αναλογί-
ες μέ τό πείραμα της άντικανονικής τράπουλας. 'Ανάμεσα στό 
1690 καί τό 1781, σέ δεκαεφτά διαφορετικές περιπτώσεις τό 
λιγότερο, πολλοί αστρονόμοι, μεταξύ των οποίων μερικοί άπ' 
τούς πιό έξέχοντες παρατηρητές της Εύρώπης, είδαν ενα άστρο σέ 
θέσεις, πού τώρα υποθέτουμε ότι πρέπει νά βρισκόταν ό Ουρανός. 
"Ενας άπ' τούς καλύτερους παρατηρητές της όμάδας, εφτασε 
μάλιστα νά δει τό άστρο κατά τή διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών 
νυκτών του 1769, χωρίς όμως νά σημειώσει τήν τροχιά πού θά τόν 
οδηγούσε σέ κάποια νέα άναγνώριση. "Οταν ό Herschel παρατή-
ρησε, δώδεκα χρόνια άργότερα, τό ιδιο άντικείμενο γιά πρώτη 
φορά, χρησιμοποίησε ενα πολύ βελτιωμένο τηλεσκόπιο δικής του 
κατασκευής. Μ' αυτό ήταν σέ θέση νά παρατηρήσει ενα 
φαινομενικό μέγεθος δίσκου πού ήταν τουλάχιστο άσυνήθιστο γιά 
άστρο. Θεώρησε ότι κάτι είχε πάει στραβά καί προτίμησε νά 
άναβάλει τήν άναγνώριση του άντικειμένου, ώσπου νά ολοκλη-
ρώσει τή λεπτομερή παρατήρηση. Προσδιορίστηκε ή τροχιά του 
Ούρανοϋ μέσα στά άστρα καί ό Herschel εσπευσε νά άνακοινώσει 
δτι είδε ενα καινούριο κομήτη! Μόνο υστέρα άπό άρκετούς μήνες, 
καί άπό άκαρπες προσπάθειες νά συμβιβαστεί αυτή ή τροχιά μέ 
τροχιά κομήτη, ό Lexell πρότεινε ότι είναι πιθανό ή τροχιά αύτή 
νά άντιστοιχεϊ σέ πλανήτη^. "Οταν πιά αύτή ή πρόταση εγινε 
άποδεκτή, ό κόσμος του επαγγελματία άσ'τρονόμου φτώχυνε κατά 
μερικά άστρα καί πλούτισε κατά εναν πλανήτη. "Ενα ουράνιο 
σώμα, πού είχε παρατηρηθεί άρκετές φορές επί εναν περίπου 
αιώνα, ξαφνικά μετά τό 1781, φάνηκε διαφορετικό, γιατί —όπως 
τό άντικανονικό τραπουλόχαρτο— δέν μπορούσε πιά νά συμβιβα-
στεί μέ τίς άντιληπτικές κατηγορίες (άστρο ή κομήτης) του Παρα-
δείγματος πού επικρατούσε μέχρι τότε. 

' Η άλλαγή οπτικής, πού επέτρεψε στούς άστρονόμους νά δουν 
τόν Ούρανό σάν πλανήτη, δέν έπέδρασε μόνο στήν παράσταση 
του ήδη ορατού αύτοϋ άντικειμένου, άλλά είχε πολύ ευρύτερες 

6. Peter Doig, A Concise History of Astronomy (London, 1950), 115-116. 
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συνέπειες. Είναι πιθανό, άν καί δέν εχει άποδειχτεΐ, δτι ή 
επιμέρους αύτη άλλαγή, πού έπέβαλε ό Herschel στό Παράδειγμα, 
διευκόλυνε την ταχεία άνακάλυψη, μετά τό 1801 των πολυάριθμων 
δευτερευόντων πλανητών ή άστεροειδών^. Λόγω του μικρού τους 
μεγέθους, αύτοί δέν παρουσίαζαν την άνώμαλη μεγέθυνση πού 
κίνησε τό ενδιαφέρον του Herschel. 'Επειδή όμως οί άστρονόμοι 
ήταν προετοιμασμένοι γιά τήν πιθανή ανεύρεση καί άλλων 
πλανητών, κατάφεραν, μέ τά συνήθη όργανα, νά άναγνωρίσουν 
είκοσι άπ' αυτούς στά πρώτα πενήντα χρόνια του 19ου αιώνα». 

Ή ιστορία της άστρονομίας μας δίνει πολλές άλλες περιπτώ-
σεις αλλαγών παραστάσεων τών έπιστημόνων, πού όφείλονται σέ 
άλλαγές Παραδειγμάτων πολλές μάλιστα είναι άκόμη πιό 
καθαρές. Μπορεί νά θεωρηθεί τυχαίο τό γεγονός δτι οί Δυτικοί 
άστρονόμοι παρατήρησαν γιά πρώτη φορά άλλαγές στό μέχρι 
τότε άκίνητο στερέωμα, πρίν περάσουν 50 χρόνια άπό τήν πρώτη 
διατύπωση του νέου κοπερνίκειου Παραδείγματος; Οί Κινέζοι, 
τών οποίων οί κοσμολογικές πεποιθήσεις δέν άπέκλειαν τήν 
ουράνια μεταβολή είχαν καταγράψει τήν έμφάνιση πολλών νέων 
άστρων στό στερέωμα, πολύ καιρό πρίν. "Οπως επίσης, καί 
μάλιστα χωρίς τή βοήθεια του τηλεσκόπιου, είχαν συστηματικά 
περιγράψει τήν έμφάνιση τών ήλιακών κηλίδων, αιώνες πρίν τίς 
δουν ό Γαλιλαίος καί οί σύγχρονοί του^. 'Αλλά, οί ηλιακές 
κηλίδες καί τά νέα άστρα δέν είναι οί μοναδικές περιπτώσεις 
ούράνιας μεταβολής, πού ήρθαν στό φώς άμέσως μετά τόν Κοπέρ-
νικο. Χρησιμοποιώντας παραδοσιακά όργανα, μερικά μάλιστα 
τόσο πρωτόγονα δσο ^να κομμάτι κλωστής, οί άστρονόμοι του 
τέλους του 16ου αι. άνακάλυψαν δτι κομήτες περιφέρονταν δπως 
ήθελαν στό χώρο πού προοριζόταν παλαιότερα γιά τούς σταθε-
ρούς πλανήτες καί τά ά σ τ ρ α · » . Ή μεγάλη εύκολία καί ταχύτητα, 
μέ τήν όποία οί άστρονόμοι είδαν καινούρια πράγματα, κοιτών-
τας μέ παλιά όργανα, παλιά άντικείμενα, μας κάνει νά τολμούμε νά 

7. [Οί δευτερεύοντες πλανήτες ή άστεροειδεϊς είναι ένα σύμπλεγμα άπό 1500 
περίπου ούράνια σώματα, μικρού μεγέθους, πού περιφέρονται γύρω άπό τόν ήλιο σέ 
τροχιές άνάμεσα στόν "Αρη καί τό Δία] σ.τ.έ. 

8. Rudolf Wolf, Geschichte der Astronomie (Munich, 1877), σ. 513-515, 683-93. 
Είναι χαρακτηριστικό τό πόσο δύσκολο είναι γιά τόν Wolf νά έξηγήσει αύτές τίς 
άνακαλύψεις ώς συνέπειες τοϋ νόμου τοϋ Bode. 

9. Joseph Needham, Science and Civilization in China, III (Cambridge, 1959), σ. 
423-29, 434-36. 

10. T.S. Kuhn, The CopernicanRevolution (Cambridge, Mass., 1957), σ. 206-209. 
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ποϋμε δτι, μετά τόν Κοπέρνικο, οί αστρονόμοι αρχίζουν νά ζουν σ ' 
ενα διαφορετικό κόσμο. Τό σίγουρο πάντως είναι δτι ή ερευνητι-
κή τους δραστηριότητα μεταβάλλεται, σάν νά είχε πραγματικά 
αλλάξει ό κόσμος. 

Διαλέξαμε ύλικό από την άστρρνομία, γιατί οί καταγραφές 
ουράνιων παρατηρήσεων συνήθως γίνονται σέ ενα λεξιλόγιο πού 
αποτελείται ως ενα βαθμό από καθαρά παρατηριασιάκούς δρους. 
Μόνο σέ τέτοιες καταγραφές μπορούμε νά στηριχτούμε, αν 
θέλουμε νά μιλήσουμε γιά ε να ν πλήρη παραλληλισμό ανάμεσα 
στίς παρατηρήσεις των επιστημόνων καί στίς παρατηρήσεις των 
ατόμων πού ύποβάλλονται σέ ψυχολογικά πειράματα. 'Αλλά δέν 
είναι υποχρεωτικό νά επιμένουμε σέ εναν τόσο πλήρη παραλλη-
λισμό* είναι προτιμότερο νά χαλαρώσουμε τά κριτήριά μας. "Αν 
αρκεστούμε στήν καθημερινή χρήση τού ρήματος «βλέπω», 
θά άναγνωρίσουμε αμέσως δτι εχουμε ήδη συναντήσει πολλές 
άκόμη περιπτώσεις αλλαγών στίς παραστάσεις των επιστημόνων, 
κατά τήν περίοδο της Παραδειγματικής αλλαγής. Θά χρειαστεί σέ 
λίγο νά υπερασπίσω άμεσα -ζή διευρυμένη χρήση των δρων 
«αντίληψη» καί «βλέπω»· γιά τήν ώρα δμως θά δείξω τήν 
εφαρμογή τους στήν πράξη. 

"Ας ξαναγυρίσουμε γιά λίγο σέ δύο άπ' τίς προηγούμενες 
αναφορές μας στήν ιστορία τού ήλεκτρισμού. Κατά τό 17ο αι., 
δταν ή ερευνά στόν τομέα αυτόν καθοριζόταν άπ' τή μιά ή τήν 
άλλη θεωρία έκροής, οί είδικοί είχαν έπανειλημμένα δει ρινίδια 
νά αναπηδούν ή νά πέφτουν άπό τά ήλεκτρισμένα σώματα, στά 
όποια είχαν προσκολληθεί. Αυτό τουλάχιστο ελεγαν δτι εβλεπαν 
οί παρατηρητές τού 17ου αι., καί δέν εχουμε κανένα λόγο νά 
άμφισβητήσουμε τήν άντιληπτική τους ικανότητα. 'Ένας σύγχρο-
νος παρατηρητής, πού θά άντιμετώπιζε τήν Ι'δια διάταξη, θά 
εβλεπε ήλεκτροστατική άπωση ( καί δχι μηχανική ή βαρυτική 
αναπήδηση)· ή ιστορία δμως δείχνει δτι, μέ μία μόνο εξαίρεση 
πού αγνοήθηκε άπό δλους, ή ήλεκτροστατική άπωση δέν 
αναγνωρίστηκε παρά μόνο δταν ή συσκευή μεγάλης κλίμακας τού 
Hauksbee μεγέθυνε κατά πολύ τά άποτελέσματά της. Ή άπωση, 
μετά άπό ήλέκτριση έξ επαφής, ήταν ενα μόνο άπό τά πολλά νέα 
φαινόμενα άπωσης πού είδε ό Hauksbee. 'Όπως σέ μιά εναλλαγή 
gestalt, μέ τίς ερευνες τού Hauksbee, ή άπωση εγινε ξαφνικά ή 
θεμελιώδης εκδήλωση της ήλέκτρισης καί, κατά συνέπειτα, 
εκείνη πού χρειαζόταν πιά εξήγηση ήταν ή ελξη^'. Τά ήλεκτρικά 

II. Duane Roller καί Duane H.D. Roller, The Development of the Concept of 
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φαινόμενα, πού μπορούσε νά δει ό ερευνητής, στίς αρχές του 18ου 
αι., έγιναν πιό ποικίλα καί λιγότερο χοντροειδή άπ' δ,τι στό 17ο 
αι. "Αλλη πάλι περίπτωση: δταν πιά αφομοιώθηκε τό Παράδειγμα 
του Franklin, οί ερευνητές παρατηρώντας μιά φιάλη Leyden 
εβλεπαν κάτι διαφορετικό άπ' αυτό πού είχαν δει παλιότερα. Ή 
συσκευή είχε γίνει πιά ενας πυκνωτής, όπότε τόσο τό σχήμα τής 
φιάλης δσο καί τό γυαλί έπαψαν νά έχουν σημασία. 'Αντίθετα, 
απέκτησαν πρωταρχική σημασία οί δυό αγώγιμες επιστρώσεις 
—άπό τίς όποιες ή μία δέν αποτελούσε μέρος τής άρχικής 
συσκευής. "Οπως έπιβεβαιώνουν προοδευτικά οί γραπτές μαρτυ-
ρίες καί οί γραφικές αναπαραστάσεις, ενας μονωτής ανάμεσα σέ 
δύο μεταλλικές πλάκες είχε γίνει τό ύπόδειγμα γιά τή διδασκα-
λία Ταυτόχρονα, κι αλλα φαινόμενα ήλεκτρικής επαγωγής 
περιγράφηκαν μέ διαφορετικό τρόπο, ενώ άλλα έπισημάνθηκαν 
γιά πρώτη φορά. 

Παρόμοιες άλλαγές δέ συναντώνται μόνο στήν άστρονομία 
καί στόν ήλεκτρισμό. "Εχουμε ήδη επισημάνει ορισμένους 
τέτοιους μετασχηματισμούς οπτικής πού βρίσκουμε στήν ιστορία 
τής χημείας. Είπαμε δτι ό Lavoisier είδε οξυγόνο εκεί δπου ό 
Priestley είχε δει άποφλογισμένο άέρα καί εκεί δπου άλλοι δέν 
είχαν δει απολύτως τίποτε. 'Ωστόσο, γιά νά μάθει νά βλέπει τό 
οξυγόνο, ό Lavoisier χρειάστηκε νά αλλάξει τόν τρόπο πού εβλεπε 
πολλές άκόμη γνώριμες ουσίες. "Ετσι χρειάστηκε νά δει ενα 
σύνθετο μετάλλευμα, έκεϊ δπου ό Priestley καί οί σύγχρονοί του 
είχαν δει άπλή γή· καί υπήρχαν καί πολλές άκόμη τέτοιες 
άλλαγές. Τό λιγότερο πού μπορούμε νά ποϋμε είναι δτι ή 
άνακάλυψη του οξυγόνου οδήγησε τόν Lavoisier νά δει διαφορετι-
κά τή φύση. Καί άπ' τή στιγμή πού δέν έχουμε τή δυνατότητα νά 
προσφύγουμε σ ' εκείνη τήν ύποθετική σταθερή φύση, πού ό 
Lavoisier «είδε διαφορετικά», ή άρχή τής οικονομίας μας ωθεί νά 
ποϋμε δτι, μετά τήν άνακάλυψη του οξυγόνου, ό Lavoisier δούλεψε 
μέσα σ ' ενα διαφορετικό κόσμο. 

Θά εξετάσω σέ λίγο άν έχουμε τήν δυνατότητα νά άποφύγου-
με αύτήν τήν παράξενη έκφραση· γιά τήν ώρα, δμως χρειάζεται νά 
δούμε μιά άκόμη παρόμοια περίπτωση, άναφερόμενοι σέ ένα άπ' 
τά πιό γνωστά σημεία του έργου του Γαλιλαίου. Ά π ό πάρα πο-

Electric Charge (Cambridge, Mass., 1954), σ. 21-29. 
12. Δεϊτε τά σχόλια τοΟ κεφ. VII καί τή βιβλιογραφία πού άναφέρει ή υπο-

σημείωση 9. 
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λύ παλιά, δλοι σχεδόν οί άνθρωποι είχαν δει κάποιο βαρύ σώμα 
νά ταλαντεύεται μπρός πίσω κρεμασμένο από ενα σχοινί ή μιά 
αλυσίδα, ώσπου τελικά νά σταματήσει. Οί αριστοτελικοί πί-
στευαν ότι ή Ι'δια ή φύση ενός σώματος εύθύνεται γιά την κί-
νηση του από ενα ψηλότερο σημείο πρός μιά κατάσταση φυ-
σικής ήρεμίας σέ ενα κατώτερο σημείο* γι ' αυτούς, επομένως, 
τό αιωρούμενο σώμα απλώς επεφτε μέ δυσκολία* Δεσμευμένο από 
τήν αλυσίδα, θά ακινητοποιούνταν στό κατώτερο σημείο μόνο 
μετά από περίπλοκη κίνηση καί σημαντικό χρονικό διάστημα. 
Ά π ' τήν άλλη μεριά, ό Γαλιλαίος, κοιτώντας ενα ταλαντευόμενο 
σώμα, είδε ενα εκκρεμές: ενα σώμα πού σχεδόν κατάφερνε νά 
επαναλαμβάνει τήν ιδια κίνηση ξανά καί ξανά έπ' άπειρον. Καί 
άπ' τή στιγμή πού είδε αύτό, παρατήρησε καί άλλες ιδιότητες του 
εκκρεμούς καί οικοδόμησε γύρω άπ' αύτές πολλές άπ' τίς πιό 
σημαντικές καί πρωτότυπες πλευρές της νέας του δυναμικής. 
Ά π ' τίς ιδιότητες του έκκρεμους, λ.χ., ό Γαλιλαίος άντλησε τά 
μόνα πλήρη καί βάσιμα έπιχειρήματά του γιά τήν άνεξαρτησία 
βάρους καί ρυθμού της πτώσης ή γιά τή σχέση κατακόρυφου 
ϋψους καί τελικής ταχύτητας μετακίνησης σέ κεκλιμένα επίπεδα'^. 
Είδε όλα αυτά τά φυσικά φαινόμενα διαφορετικά από δσο τά εί-
χαν δει στό παρελθόν. 

Πού όφείλεται αυτή ή αλλαγή οπτικής; Φυσικά στήν 
προσωπική Ιδιοφυία του Γαλιλαίου. 'Αλλά πρέπει νά επισημά-
νουμε ότι ή ιδιοφυία δέν εκδηλώνεται εδώ μέ τή μορφή μιας 
περισσότερο άκριβοϋς ή αντικειμενικής παρατήρησης του αιω-
ρούμενου σώματος. Ή αντίστοιχη παράσταση τών άριστοτελι-
κών είναι εξίσου άκριβής στήν περιγραφή της. 'Όταν ό Γαλιλαίος 
αναφέρει ότι ή περίοδος του έκρεμοϋς δέν εξαρτάται άπό τό 
πλάτος της ταλάντωσης, γιά πλάτη μέχρι 90 ,̂ τότε ό τρόπος πού 
βλέπει τό εκκρεμές τόν οδηγεί νά διακρίνει πολύ περισσότερη 
κανονικότητα άπ' δ,τι μπορούμε τωρα νά ανακαλύψουμεΑύτό 
λοιπόν πού φαίνεται δτι συνέβη είναι δτι μία ιδιοφυία εκμεταλ-
λεύτηκε τίς νέες δυνατότητες άντίληψης πού προσέφερε ή αλλαγή 
ενός μεσαιωνικού Παραδείγματος. Ό Γαλιλαίος δέ δέχτηκε 
μιά καθαρά αριστοτελική έκπαίδευση. 'Αντίθετα, είχε μάθει 
νά άναλύει τίς κινήσεις, μέ βάση τή «θεωρία τής όρμής» [impetus 
theory] —ένα μεταγενέστερο μεσαιωνικό Παράδειγμα, σύμφωνα 

13. Galileo Galilei, Dialogues concerning Two New Sciences, μετ. Η. Crew καί Α. 
de Salvio (Evanston, III., 1946), σ. 80-81, 162-166. 

14."Ο.π., σ. 91-94, 244. 
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μέ τό όποιο, ή συνεχιζόμενη κίνηση ένός σώματος οφείλεται σέ 
μιά έσωτερική δύναμη πού του εχει εμφυτεύσει αύτός πού του 
εδωσε την αρχική ώθηση. Οί σχολαστικοί του Μου αι., Jean 
Buridan καί Nicole Oresme, πού έδωσαν στη θεωρία της όρμής την 
πιό όλοκληρωμένη της διατύπωση, είναι καί οί πρώτοι άνθρωποι 
πού γνωρίζουμε ότι είδαν στίς ταλαντώσεις κάτι άπ' όσα είδε κι ό 
Γαλιλαίος. ' Ο Buridan περιγράφει την κίνηση μιας παλλόμενης 
χορδής ώς κίνηση, δπου εχει έμφυτευτει ορμή τή στιγμή της 
κρούσεως της χορδής· ή ορμή καταναλώνεται προσπαθώντας νά 
κινήσει τή χορδή αντίθετα πρός τήν άντίσταση της τάσης της· ή 
τάση, τότε, έπαναφέρει πίσω τή χορδή, έμφυτεύοντας μέ τή σειρά 
της αυξανόμενη όρμή ώσπου νά φτάσουμε στό μεσαίο σημείο της 
ταλάντωσης· στήν συνέχεια ή όρμή μετατοπίζει τή χορδή πρός 
τήν αλλη διεύθυνση, πάλι αντίθετα πρός τήν τάση της καί ή Γδια 
διαδικασία έπαναλαμβάνεται συμμετρικά καί μπορεί νά συνεχίζε-
ται έπί πολύ. 'Αργότερα, ό Oresme εδωσε μιά παρόμοια ανάλυση 
γιά τήν κίνηση μιας αιωρούμενης πέτρας, πού σήμερα θεωρείται 
ώς ή πρώτη συζήτηση πάνω στό ε κ κ ρ ε μ έ ς ' ^ . Έδώ εχουμε μιά 
σαφή κοινότητα οπτικής μέ τίς πρώτες μελέτες του Γαλιλαίου γιά 
τό εκκρεμές. Τόσο στήν περίπτωση, τουλάχιστο, του Oresme δσο 
καί σίγουρα στήν περίπτωση του Γαλιλαίου, εχουμε νά κάνουμε 
μέ μιά οπτική πού εγινε δυνατή μέ τή μετάβαση από ενά 
Παράδειγμα γιά τήν κίνηση σέ ενα άλλο: άπ' τό αρχικό 
αριστοτελικό στό σχολαστικό Παράδειγμα της όρμής. Μέχρι νά 
επινοηθεί τό σχολαστικό Παράδειγμα, γιά τόν επιστήμονα δέν 
ύπήρχαν εκκρεμή· εβλεπε μόνο αιωρούμενες πέτρες. Τά εκκρεμή 
ήρθαν στό φως από κάτι πού μοιάζει πολύ μέ τήν έναλλαγή gestalt 
πού προκαλεί ενα Παράδειγμα. 

Είναι όμως πραγματικά ανάγκη νά περιγράψουμε αύτό πού 
χωρίζει τόν Γαλιλαίο άπ' τόν 'Αριστοτέλη ή τόν Lavoisier άπ' 
τόν Priestley, ώς μετασχηματισμό οπτικής; Οί άνθρωποι αύτοί 

'έβλεπαν όντως διαφορετικά πράγματα, όταν κοιτούσαν τά ϊδια είδη 
αντικειμένων; 'Έχουμε τό δικαίωμα νά λέμε δτι ασκούσαν τήν 
ερευνά τους σέ διαφορετικούς κόσμους; Δέν μπορούμε πιά νά 
αναβάλουμε τήν απάντηση σ ' αυτές τίς ερωτήσεις, τή στιγμή πού 
είναι φανερό δτι ύπάρχει ό άλλος πολύ πιό συνηθισμένος τρόπος 
περιγραφής όλων αύτών των Ιστορικών περιπτώσεων. Πολλοί 

15. Μ. Clagett, The Science of Mechanics in the Middle Ages (Madison, Wis., 
1959), σ. 537-38, 570. 
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αναγνώστες σίγουρα θά υποστηρίξουν ότι αύτό πού αλλάζει μέ 
την αλλαγή του Παραδείγματος είναι μόνο ή επιστημονική 
έρμηνεία των παρατηρήσεων, ενώ οί ϊδιες οί παρατηρήσεις είναι 
καθορισμένες μιά γιά πάντα άπ' τή φύση του περιβάλλοντος καί 
τά όργανα της άντίληψης. Σύμφωνα μ' αύτή τήν άποψη, καί ό 
Priestley καί ό Lavoisier είδαν τό οξυγόνο, άλλά έρμήνευσαν 
διαφορετικά τίς παρατηρήσεις τους· καί ό 'Αριστοτέλης καί ό 
Γαλιλαίος είδαν έκκρεμή, άλλά έδωσαν διαφορετικές έρμηνειες 
σ ' αύτό πού είχαν δει. 

Θά πρέπει νά πώ αμέσως δτι αύτή ή πολύ συνηθισμένη άποψη 
γιά τό τί συμβαίνει δταν οί έπιστήμονες άλλάζουν πεποιθήσεις 
πάνω σέ θεμελιώδη θέματα, δέν μπορεί νά είναι οΰτε έντελώς 
λανθασμένη ούτε μιά άπλή παρεξήγηση. Στήν πραγματικότητα, 
είναι ούσιώδές στοιχείο ενός φιλοσοφικού Παραδείγματος πού 
ξεκίνησε άπ' τόν Descartes καί άναπτύχτηκε παράλληλα μέ τή 
νευτώνια δυναμική. Τό Παράδειγμα αύτό εξυπηρέτησε ιδιαίτερα 
καί τήν επιστήμη καί τή φιλοσοφία* ή έκμετάλλευσή του, δπως 
της ϊδιας της νευτώνιας δυναμικής, άποδείχτηκε γόνιμη, γιατί 
μας όδήγησε σέ μιά θεμελιώδη κατανόηση, όπου δέ θά μπορούσα-
με ισως νά φτάσουμε μ' άλλο τρόπο. Άλλά, δπως βλέπουμε πάλι 
άπ* τήν περίπτωση της νευτώνιας δυναμικής, άκόμη καί ή πιό 
εντυπωσιακή παλαιότερη επιτυχία δέν μπορεί νά εγγυηθεί δτι ή 
κρίση θά αναβάλλεται έπ' άπειρον. Στίς μέρες μας, οί έρευνες σέ 
τομείς της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της γλωσσολογίας, άλλά 
άκόμη καί της ιστορίας της τέχνης συγκλίνουν στό συμπέρασμα 
δτι κάτι δέν πάει καλά στό παραδοσιακό αύτό Παράδειγμα. Ή 
Ι'δια άνικανότητα προσαρμογής γίνεται ιδιαίτερα έμφανής άπό 
τήν ιστορική μελέτη των επιστημών, δπου κατ' άνάγκη συγκεν-
τρώνεται ή προσοχή μας εδώ. 

Γιά τήν ώρα, κανείς άπ' τούς τομείς πού προκαλούν τήν 
κρίση δέν έχει άκόμη παράγει μιά βιώσιμη εναλλακτική λύση στό 
παραδοσιακό γνωσιολογικό Παράδειγμα* άρχίζουν δμως νά 
υποδεικνύουν μερικά άπ' τά βασικά χαρακτηριστικά της. "Εχω, 
λ.χ., πλήρη επίγνωση τών δυσκολιών πού δημιουργούνται, δταν 
λέμε δτι στή θέα αίωρούμενων σωμάτων ό μέν 'Αριστοτέλης 
έβλεπε συγκρατημένη πτώση ό δέ Γαλιλαίος ένα έκκρεμές. 
'Ακόμη, πιό σημαντικές δυσκολίες παρουσιάζουν οί πρώτες 
προτάσεις αύτοϋ του κεφάλαιου: άν καί ό κόσμος δέν άλλάζει μέ 
τήν άλλαγή τςϋ Παραδείγματος, ό έταστήμονας, μετά τήν άλλαγή, 
έργάζεται σ ' ένα διαφορετικό κόσμο. Παρ' δλα αύτά είμαι 
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πεπεισμένος δτι πρέπει νά μάθουμε νά κατανοούμε παρόμοιες 
προτάσεις. 

Δέν είναι δυνατό νά αποδώσουμε δσα συμβαίνουν στή 
διάρκεια μιας επιστημονικής επανάστασης σέ μιά έπανερμηνεία 
μεμονωμένων καί σταθερών δεδομένων. Πρώτα άπ' δλα ή 
σταθερότητα τών δεδομένων δέν είναι σαφής. "Ενα εκκρεμές δέν 
είναι μιά πέτρα πού πέφτει ουτε τό όξυγόνο είναι άποφλογισμένος 
αέρας. 'Επομένως, τά δεδομένα πού συλλέγουν οί επιστήμονες 
από τά διάφορα αυτά αντικείμενα διαφέρουν, όπως θά δούμε λίγο 
παρακάτω. 'Ακόμη πιό σημαντικό είναι, δτι ή διαδικασία μέ τήν 
οποία τό άτομο ή ή κοινότητα μεταβαίνουν άπ' τή συγκρατημέ-
νη πτώση στό εκκρεμές ή άπ' τόν άποφλογισμένο άέρα στό 
όξυγόνο, δέ μοιάζει καθόλου μέ διαδικασία ερμηνείας. Πώς θά 
μπορούσε νά μοιάζει, δταν λείπουν μόνιμα δεδομένα γιά νά 
ερμηνεύσει ό επιστήμονας; Ό επιστήμονας πού υιοθετεί ενα νέο 
Παράδειγμα μοιάζει δχι μέ ερμηνευτή, άλλά μάλλον μέ κάποιον 
πού φόρεσε γυαλιά μέ άντιστρεπτικούς φακούς. 'Ενώ άντιμετωπί-
ζει τό ιδιο σύνολο άντικειμένων καί ενώ εχει επίγνωση αύτοϋ του 
γεγονότος, φτάνει ώστόσο νά τά βλέπει εντελώς διαφορετικά σέ 
πολλά σημεία. 

Δέν εχω σκοπό νά δείξω δτι οί επιστήμονες δέν ερμηνεύουν 
ούσιαστικά παρατηρήσεις καί δεδομένα. 'Αντίθετα μάλιστα, ό 
Γαλιλαίος ερμήνευσε παρατηρήσεις πάνω στό εκκρεμές, ό 'Αρι-
στοτέλης παρατηρήσεις πάνω σέ σώματα σέ πτώση, ό Musschen-
broek ερμήνευσε παρατηρήσεις σέ φορτισμένη φιάλη καί ό 
Franklin σέ πυκνωτή. "Ομως κάθε μιά άπ' αύτές τίς έρμηνειες 
προϋπέθετε ενα Παράδειγμα. 'Αποτελούσαν πλευρές της φυσιο-
λογικής επιστήμης, ενός εγχειρήματος πού, δπως είδαμε, εχει 
σκοπό νά βελτιώσει, νά επεκτείνει καί νά άρθρώσει ενα ήδη 
υπάρχον Παράδειγμα. Τό κεφάλαιο ΠΙ μας εδωσε πολλές 
περιπτώσεις, δπου ή έpJiηvεία παίζει κύριο ρόλο* αύτές οί περι-
πτώσεις χαρακτηρίζουν τή συντριπτική πλειοψηφία τών ερευνών. 
Σέ καθεμιά, ό επιστήμονας, μέ βάση ενα άποδεκτό Παράδειγμα, 
γνώριζε εκ τών προτέρων τί άποτελοϋσε δεδομένο, ποιά όργανα 
θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν γιά τήν άνίχνευσή του καί 
ποιές εννοιες ήταν κατάλληλες γιά τήν έμηνεία του. Άφοϋ δοθεί 
ενα Παράδειγμα, ή ερμηνεία δεδομένων είναι κεντρική λειτουργία 
γιά κάθε απόπειρα χρησιμοποίησής του. 

Ώστόσο, ή ερμηνευτική διαδικασία μπορεί μόνο νά διευκρι-
νίσει ενα Παράδειγμα καί δχι νά τό διορθώσει (αύτό ήταν τό 
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νόημα της προτελευταίας παραγράφου). Τά Παραδείγματα δέν 
επιδέχονται καμία διόρθωση από τη φυσιολογική επιστήμη. 
'Αντίθετα, όπως είδαμε, ή φυσιολογική επιστήμη τελικά όδηγει 
μόνο στήν αναγνώριση των ανωμαλιών καί σέ κρίσεις. Καί αυτές 
τερματίζονται όχι μέ συζητήσεις καί ερμηνείες αλλά μέ ενα 
σχετικά άπότομο συμβάν χωρίς εσωτερική δομή, σάν μιά 
εναλλαγή gestalt. Οι επιστήμονες τότε συχνά μιλούν γιά «ενα 
άνοιγμα των ματιών» ή γιά «εκτυφλωτικό φώς» πού «πλημμύρισε» 
ενα σκοτεινό άνοιγμα καί φώτισε μέ ενα τέτοιο νέο τρόπο όλες τίς 
πλευρές του, ώστε γιά πρώτη φορά εγινε δυνατή ή λύση του. 
"Αλλοτε πάλι, ή έπιφώτιση ερχεται στή διάρκεια του ϋπνου'^. 
Καμιά συνηθισμένη έννοια του δ ρου «ερμηνεία» δέν αντιστοιχεί 
σ ' αύτές τίς ένορατικές εκλάμψεις μέσα άπ' τίς όποιες γεννιέται 
ενα νέο Παράδειγμα. Αύτές οί ενοράσεις έξαρτώνται βέβαια από 
τήν εμπειρία πού προσέφερε ή άσκηση μέ τό παλιό Παράδειγμα 
—εμπειρία σύμφωνη μέ τό Παράδειγμα αλλά καί έμπειρία ανωμα-
λιών δέν υπάρχει δμως λογική αναγκαιότητα ούτε τμηματική 
αντιστοιχία στή σύνδεση αύτών τών ενοράσεων μέ ορισμένα 
στοιχεία αύτής της έμπειρίας, όπως θά συνέβαινε στήν περίπτωση 
μιας ερμηνείας. 'Αντίθετα, θά λέγαμε ότι οί ενοράσεις συγκεν-
τρώνουν ενα μεγάλο μέρος αύτής της έμπειρίας καί τό μετασχημα-
τίζουν μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά συνδεθεί στή συνέχεια τμηματικά 
μέ τό νέο Παράδειγμα καί όχι μέ τό παλιό. 

Γιά νά μάθουμε περισσότερα γι ' αύτές τίς διαφορές στήν 
έμπειρία, ας γυρίσουμε γιά λίγο στόν 'Αριστοτέλη, τόν Γαλιλαίο 
καί στό έκκρεμές. Τί δεδομένα άντλησε ό καθένας άπ' τήν 
άλληλεπίδραση τών διαφορετικών τους Παραδειγμάτων καί του 
κοινού τους περιβάλλοντος; Ό αριστοτελικός, βλέποντας συ-
γκροτημένη πτώση, θά μέτρησε τό βάρος της πέτρας (ή του-
λάχιστο θά συζήτησε γιά τό βάρος —ό αριστοτελικός σπάνια 
μετρούσε), τό κατακόρυφο ϋψος στό όποιο είχε άνυψωθεϊ, καί τό 
χρόνο πού χρειαζόταν γιά νά σταματήσει νά κινείται. "Αν προστε-
θεί καί ή αντίσταση του μέσου, αύτές ήταν οί εννοιολογικές 
κατηγορίες πού χρησιμοποιούσε ή άριστοτελική επιστήμη. 

16. [Jacques] Hadamard, Subconcient intuition, et logique dans la recherche 
scientifique (Conference faite au Palais de la Decouverte le 8 Decembre 1945 [Αΐεηςοη, 
n.d.], σ. 7-8. Μιά πληρέστερη περιγραφή άν καί αναφέρεται άποκλειστικά σέ 
μαθηματικές καινοτομίες του ίδιου, The Psychology of Invention in the Mathematical 
Field (Princeton, 1949). 
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δταν έξέταζε ενα σώμα πού ^πεφτε'^. Ή φυσιολογική έπιστήμη 
πού καθοδηγήθηκε άπ' αύτές τίς κατηγορίες δέν μπορούσε νά 
παραγάγει ποτέ τούς νόμους πού ανακάλυψε ό Γαλιλαίος. 
Θά μπορούσε μόνο —καί πραγματικά τό εκανε, από κάποιο αλλο 
δρόμο— νά οδηγήσει σέ μιά σειρά κρίσεων, άπ' δπου αναδύθηκε 
ή όπτική του Γαλιλαίου γιά τό αιωρούμενο σώμα. Αύτές οί 
κρίσεις καί κάποιες ακόμη διανοητικές αλλαγές οδήγησαν τόν 
Γαλιλαίο νά δει τό αιωρούμενο σώμα διαφορετικά. Οί μελέτες του 
'Αρχιμήδη πάνω στά έπιπλέοντα σώματα εδειξαν δτι ή συμβολή 
του μέσου είναι έπουσιώδης· ή θεωρία της όρμής κατέστησε τήν 
κίνηση συμμετρική καί διαρκή* καί ό Νεοπλατωνισμός κατεύθυνε 
τήν προσοχή του Γαλιλαίου στήν κυκλική μορφή της κ ί ν η σ η ς ' ^ . 

'Επομένως κατέληξε νά μετρήσει μόνο τό βάρος, τήν άκτίνα 
περιφοράς, τή γωνιακή μετατόπιση καί τήν περίοδο της αιώρη-
σης, δηλ. αύτά άκριβώς τά δεδομένα, πού έρμηνευόμενα όδηγοϋν 
στούς νόμους του Γαλιλαίου γιά τό έκκρεμές. 'Εδώ δμως ή ερμη-
νεία σχεδόν δέ χρειάστηκε. Μέ δεδομένα τά Παραδείγματα του 
Γαλιλαίου, γινόταν σχετικά εύκολη υπόθεση, γιά τήν άμεση 
έποπτεία νά διακρίνει κανονικότητες στήν κίνηση του έκκρεμοϋς. 
Πώς άλλιώς θά μπορρύσαμε νά εξηγήσουμε τήν άνακάλυψη του 
Γαλιλαίου δτι ή περίοδος του έκκρεμούς είναι έντελώς ανεξάρτη-
τη άπ' τό πλάτος της αίώρησης;^— άνακάλυψη, τήν όποία ή 
φυσιολογική έπιστήμη πού ξεκίνησε άπ' τόν Γαλιλαίο χρειάστη-
κε νά εξαλείψει καί γιά τήν όποία σήμερα δέ διαθέτουμε ιστορικές 
μαρτυρίες. Κανονικότητες, πού ήταν άδιανόητες γιά εναν άρι-
στοτελικό (καί πού ή φύση, άλλωστε ούδέποτε μας βεβαιώνει γιά 
τήν ϋπαρξή τους) ήταν συνέπειες άμεσης έμπειρίας γιά εκείνον 
πού είδε τό αιωρούμενο σώμα, δπως τό είχε δεί ό Γαλιλαίος. 

"Ισως βέβαια αύτή ή περίπτωση νά είναι πολύ τραβηγμένη, 
άφοϋ οί άριστοτελικοί δέν άφησαν ϊχνη συζητήσεων γιά αιω-
ρούμενα σώματα. Σύμφωνα μέ τό δικό τους Παράδειγμα, αυτό 
ήταν ενα υπερβολικά πολύπλοκο φαινόμενο. 'Ωστόσο, οί άρι-
στοτελικοί συζήτησαν τήν απλούστερη περίπτωση της πτώσης 
ενός σώματος χωρίς άσυνήθιστους περιορισμούς, δπου μπορούμε 
νά διαπιστώσουμε τίς Ι'διες άλλαγές όπτικής. Παρατηρώντας 

17. T.S. Kuhn «Α Function for Thought Experiments», στό Melanges Alexandre 
Koyre, ίκδ. R. Taton καί LB. Cohen (Paris, 1963). 

18. A. Koyre, Etudes Galileennes (Paris, 1939), I, σ. 46-51 καί «Galileo and 
Plato >», Journal of the History of Ideas. IV (1943), σ. 400-428. 
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μιά πέτρα πού πέφτει, ό 'Αριστοτέλης είδε μιά αλλαγή κατάστα-
σης καί δχι μιά διαδικασία. Τά χαρακτηριστικά μεγέθη μιας 
κίνησης ήταν, επομένως, γι ' αυτόν ή συνολική απόσταση πού 
διανύθηκε καί ό συνολικός χρόνος πού πέρασε* παράμετροι, πού 
χαρακτηρίζουν δχι αύτό πού ονομάζουμε σήμερα ταχύτητα, αλλά 
τή μέση ταχύτητα'^. Παράλληλα, επειδή ή πέτρα ήταν αναγκα-
σμένη άπ' τήν ίδια τή φύση της νά καταλήξει στό τελικό σημείο 
ήρεμίας της, ό 'Αριστοτέλης είδε τή σχετική μέ τήν απόσταση 
παράμετρο, σέ οποιαδήποτε στιγμή της κίνησης, ώς απόσταση 
πρός τό τελικό σημείο παρά ώς απόσταση από τό σημείο 
έκκίνησης2ο. Αυτές οί εννοιολογικές παράμετροι βρίσκονται στή 
βάση καί δίνουν νόημα στούς περισσότερους άπ' τούς πασίγνω-
στους «νόμους κίνησης» του 'Αριστοτέλη. Ή κριτική των 
σχολαστικών μετασχημάτισε αύτόν τόν τρόπο θεώρησης της 
κίνησης προτείνοντας αφενός τό Παράδειγμα της όρμής καί αφε-
τέρου ενα δόγμα πού εμεινε γνωστό ώς τό δόγμα της χαλαρότη-
τας των μορφών. Μιά πέτρα πού κινείται από τήν όρμή κερδίζει 
δλο καί περισσότερο άπό αύτήν, καθώς απομακρύνεται άπ' τό 
σημείο εκκίνησης* έπομένως ή κατάλληλη παράμετρος γίνεται 
ή άπόσταση άπό καί δχι ή άπόσταση πρός. 'Επιπλέον, ή άρι-
στοτελική έννοια της ταχύτητας διχοτομείται άπό τούς σχολαστι-
κούς καί λίγο μετά τόν Γαλιλαίο, άντικαθίσταται άπό τό 
γωνστό μας ζεύγος μέσης καί στιγμιαίας ταχύτητας. "Αν δούμε 
τώρα τήν πέτρα πού πέφτει μέσα άπ' τό νέο Παράδειγμα στό 
όποίο άνήκουν οί εννοιες αυτές, τότε, δπως στή ν περίπτωση του 
έκκρεμοϋς, μπορούμε σχεδόν μόνο μέ τήν άμεση έποπτεία νά 
βρούμε τούς νόμους πού διέπουν τήν ελεύθερη πτώση. Πρίν τόν 
Γαλιλαίο, ύπήρχαν πολλοί πού είχαν ύποδείξει δτι οί πέτρες 
πέφτουν μέ σταθερά έπιταχυνομένη κίνηση^'. Καί ό ίδιος είχε 
άναπτύξει τό θεώρημά του στό θέμα αύτό καί πολλές άπ' τίς 
συνέπειές του, πρίν πειραματιστεί πάνω στά κεκλιμένα έπίπεδα. 
Τό θεώρημα αύτό άνήκει σ ' ενα σύμπλεγμα άπό νέες κανονικότη-
τες πού γίναν προσιτές στή ν ιδιοφυία μέσα σ ' εναν κόσμο 
καθορισμένο άπ' τή φύση άλλά καί άπό τά νέα Παραδείγματα, μέ 
τά όποία άνατράφηκαν ό Γαλιλαίος καί οί σύγχρονοί του. Ζώντας 
σ ' ενα τέτοιο κόσμο, ό Γαλιλαίος θά μπορούσε, άν τό ήθελε, 

19. T.S. Kuhn, «Α Function for Thought E\Xitr'\mtnXs»,OT0M0langesAlexandre 
(δες υποσημείωση 17). 

20. Koyre, II, σ. 7-11 (δες ύποσημείωση 18). 
21. Clagett, δ.π., κεφ. iv, vi καί ix. 
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ακόμη καί νά εξηγήσει γιατί ό 'Αριστοτέλης είχε δει αύτό και όχι 
κάτι άλλο. Τό άμεσο, πάντως, περιεχόμενο της έμπειρίας του 
Γαλιλαίου, στη θέα σωμάτων πού πέφτουν, δέν ήταν τό Ι'διο μέ 
του 'Αριστοτέλη. 

Δέν είναι, βέβαια, καθόλου αυτονόητο ότι πρέπει νά μας 
απασχολεί τόσο πολύ ή «άμεση εμπειρία» —δηλαδή τά αντιληπτι-
κά χαρακτηριστικά, πού τό Παράδειγμα φωτίζει ετσι, ώστε νά μας 
φανερώνουν τίς κανονικότητές τους σχεδόν μέ άπλή έπιθεώρηση. 
Αύτά τά χαρακτηριστικά πρέπει φυσικά νά μεταβάλλονται, 
σύμφωνα μέ τίς δεσμεύσεις του επιστήμονα σέ Παραδείγματα καί 
δέν έχουν καμιά απολύτως σχέση μέ αύτό πού συνήθως εννοούμε, 
δταν μιλούμε γιά ακατέργαστα δεδομένα της έμπειρίας άπ' δπου ή 
επιστημονική ερευνά ύποτίθεται πώς ξεκινά. Θά επρεπε μάλλον 
νά παραμερίσουμε τήν άμεση έμπειρία λόγω της ρευστότητάς της 
καί στή θέση της νά εξετάσουμε τίς συγκεκριμένες διεργασίες καί 
μετρήσεις πού εκτελεί ό επιστήμονας στό έργαστήριό του. 'Ή, 
ισως, ή ανάλυση θά επρεπε νά απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο 
άπ' τό άμεσα δεδομένο. Θά μπορούσε π.χ., νά διενεργηθεί μέ 
όρους κάποιας ουδέτερης παρατηρησιακής γλώσσας [observation-
language], ή όποία θά μπορούσε 'ίσως νά συμμορφώνεται μέ τίς 
αποτυπώσεις της οπτικής μεμβράνης διαμέσου των οποίων βλέπει 
ό επιστήμονας. Μόνο μέ εναν άπ' αύτούς τούς τρόπους μπορούμε 
νά έλπίζουμε ότι θά ανακτήσουμε εκείνο τό βασίλειο όπου ή 
έμπειρία θά είναι πάλι σταθερή καί άμετάβλητη —όπου τό 
εκκρεμές καί ή συγκρατημένη πτώση δέ θά αποτελούν διαφορετι-
κές παραστάσεις άλλά διαφορετικές ερμηνείες των μονοσήμαντων 
δεδομένων πού δίδει ή παρατήρηση ενός αιωρούμενου σώματος. 

Άλλά είναι ή αισθητηριακή έμπειρία σταθερή καί ουδέτερη; 
Είναι οί θεωρίες άπλώς ανθρώπινες ερμηνείες των δεδομένων; Ή 
γνωσιολογική οπτική, πού κατά κανόνα καθοδήγησε τή Δυτική 
φιλοσοφία γιά τρεις αιώνες, επιβάλλει ώς απάντηση ενα άμεσο 
καί κατηγορηματικό: Ναί! Τή στιγμή πού δέ διαθέτουμε μιά 
όλοκληρωμένη εναλλακτική λύση, βρίσκω ότι είναι αδύνατο νά 
εγκαταλειφτεί εντελώς αυτή ή οπτική. Είναι όμως γεγονός ότι δέ 
λειτουργεί πιά αποτελεσματικά καί οί απόπειρες πού έγιναν γιά νά 
τήν κάνουν νά λειτουργήσει, μέ τήν εισαγωγή μιας ούδέτερης 
γλώσσας των παρατηρήσεων, μου φαίνονται καταδικασμένες. 

Οί διεργασίες καί οί μετρήσεις πού αναλαμβάνει ό επιστήμο-
νας στό εργαστήριο δέν είναι «τό δεδομένο» της έμπειρίας άλλά 
μάλλον «τό άποκτηθέν μετά δυσκολίας». Δέν είναι αύτό πού 
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βλέπει ό επιστήμονας —τουλάχιστο δχι πρίν προχωρήσει ή 
ερευνά του καί συγκεντρώσει τήν προσοχή του σέ κάτι. Περισσό-
τερο μοιάζουν νά είναι συγκεκριμένοι δείκτες του περιεχόμενου 
πιό στοιχειωδών παραστάσεων έπιλέγονται ώς αντικείμενα 
προσεκτικής εξέτασης άπό τή φυσιολογική έπιστήμη ακριβώς 
επειδή ύπόσχονται τή γόνιμη επεξεργασία ενός Παραδείγματος 
πού εχει έπικρατήσει. Πολύ πιό καθαρά απ' δ,τι ή άμεση εμπειρία 
—άπό τήν όποία ένμέρει προκύπτουν— οι διεργασίες καί οί μετρή-
σεις είναι καθορισμένες άπό κάποιο Παράδειγμα. Ή έπιστήμη δέν 
άσχολεΐται μέ όλους τούς δυνατούς έργαστηριακούς χειρισμούς. 

' Αντίθετα, έπιλέγει εκείνους πού είναι πιό κατάλληλοι γιά τή σύνδε-
ση ενός Παραδείγματος μέ τήν άμεση έμπειρία —εμπειρία, πού, ώς 
ενα σημείο, εχει καθοριστεί άπ' αύτό τό Παράδειγμα. Τό άποτέλε-
σμα είναι ότι οί επιστήμονες μέ διαφορετικά Παραδείγματα στρέ-
φονται σέ διαφορετικούς συγκεκριμένους εργαστηριακούς χειρι-
σμούς. Οί μετρήσεις πού πρέπει νά εκτελεστούν γιά τή μελέτη ενός 
έκκρεμοϋς δέν είναι οί κατάλληλες γιά τή μελέτη μιας συγκρατημέ-
νης πτώσης. Οϋτε οί διεργασίες πού όδηγοΰνστή διευκρίνιση τών 
ιδιοτήτων του οξυγόνου είναι εντελώς'ίδιες μ ' αύτές πού χρειάζονται 
γιά τή διερεύνηση τών χαρακτηριστικών του άποφλογισμένου άέρα. 

"Οσο γιά τήν καθαρή παρατηρησιακή γλώσσα, ισως κάποτε 
νά επινοηθεί. "Ομως, τρεις αιώνες μετά τόν Descartes, οί ελπίδες 
μας στηρίζονται ακόμη άποκλειστικά σέ μιά θεωρία της άντίλη-
ψης καί του νου. Καί τά πειράματα της σύγχρονης ψυχολογίας 
γεννούν ενα πλήθος φαινόμενα, πού μιά τέτοια θεωρία δέν μπορεί 
νά αντιμετωπίσει. Τό πείραμα πάπια-κουνέλι δείχνει ότι δύο άν-
θρωποι, μέ τίς 'ίδιες οπτικές έντυπώσεις στόν άμφιβληστροειδή, 
μπορούν νά βλέπουν διαφορετικά πράγματα* οί άντιστρεπτικοί 
φακοί δείχνουν ότι δύο άνθρωποι μέ διαφορετικές οπτικές έντυ-
πώσεις μπορεί νά βλέπουν τό Ι'διο πράγμα. Ή ψυχολογία παρέχει 
καί πολλές άλλες μαρτυρίες πού όδηγοϋν στό ιδιο αποτέλεσμα. Οί 
άμφιβολίες πού μας γεννά ενισχύονται άπό τήν Ι'δια τήν ιστορία 
τών προσπαθειών γιά τή δημιουργία μιας πραγματικής παρατηρη-
σιακή ς γλώσσας. Καμιά σύγχρονη άπόπειρα δέν εχει άκόμη 
φτάσει σέ μιά γενικά εφαρμόσιμη γλώσσα καθαρώς αισθητηρια-
κών άντιλήψεων. Καί αύτές πού πλησίασαν περισσότερο έχουν 
ενα κοινό χαρακτηριστικό πού επικυρώνει τίς κυριότερες θέσεις 
αύτοϋ του βιβλίου: άπ' τήν άρχή προϋποθέτουν ενα Παράδειγμα, 
πού άντλειται είτε άπό κάποια τρέχουσα έπιστημονική θεωρία 
ειτε άπό ενα τμήμα του καθημερινού λόγου, καί, στή συνέχεια, 
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προσπαθούν νά άπαλείψουν άπ' αύτό δλοΐ^ς τούς μή-λογικούς καί 
τούς μή-άντιληπτικούς δρους. Σέ μερικές περιοχές του λόγου, 
αυτή ή προσπάθεια προχώρησε πολύ καί εδωσε συναρπαστικά 
αποτελέσματα. Δέν ύπάρχέι άμφιβολία δτι άξίζει νά γίνονται 
τέτοιες προσπάθειες. Τό άποτέλεσμά τους δμως είναι μιά γλώσσα 
—πού δπως οί γλώσσες πού χρησιμοποιούνται στίς επιστήμες— 
ενσωματώνει ενα αριθμό προσδοκιών πάνω στή φυσική πραγματι-
κότητα καί άδυνατεϊ νά λειτουργήσει, δταν αύτές οί προσδοκίες 
διαψεύδονται. Ό Nelson Goodman έπισημαίνει αύτό ακριβώς τό 
σημείο, περιγράφοντας τούς στόχους τού βιβλίου του The 
Structure of Appearance: «Ευτυχώς πού δέν πρόκειται γιά τίποτα 
περισσότερο [από φαινόμενα πού γνωρίζουμε δτι δντως υπάρ-
χουν]· γιατί ή έννοια τών «δυνατών» περιπτώσεων, τών περιπτώ-
σεων δηλ. πού δέν ύπάρχουν άλλά πού θά μπορούσαν νά είχαν 
υπάρξει, είναι μιά έννοια ιδιαίτερα σκοτεινή»22. Καμιά γλώσσα 
πού εχει μ' αυτόν τόν τρόπο περιοριστεί στήν περιγραφή ένός 
κόσμου, προκαταβολικά γνωστού, δέν είναι σέ θέση νά δώσει 
ουδέτερες καί αντικειμενικές αναφορές πάνω «στό δεδομένο». Ή 
φιλοσοφική ερευνά δέν εχει καταφέρει, ως τώρα, νά δώσει ούτε 
τήν έλάχιστη ενδειξη γιά τή μορφή μιας παρόμοιας γλώσσας. 

Κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες, μπορούμε τουλάχιστο νά υπο-
θέσουμε δτι οί επιστήμονες έχουν δίκαιο, δταν, στή θεωρία άλλά 
καί τήν πρακτική τους, χρησιμοποιούν τό οξυγόνο καί τά εκκρε-
μή (Γσως καί τά άτομα καί τά ήλεκτρόνια) ώς θεμελιώδη συστατι-
κά της άμεσης έμπειρίας τους. Ό κόσμος τού επιστήμονα είναι 
τό άποτέλεσμά της ένσωματωμενης σέ Παραδείγματα πείρας της 
φυλής, τού πολιτισμού καί, τελικά, τού έπιστημονικού κλάδου* οί 
κάτοικοι αύτού τού κόσμου είναι οί πλανήτες καί τά έκκρεμή, οί 
πυκνωτές καί τά σύνθετα μεταλλεύματα καί άλλα παρόμοια 
σώματα. "Αν συγκριθούν μ' αύτά τά άντικείμενα της άντίληψης, 
τόσο οί μετρικές ενδείξεις δσο καί οί άποτυπώσεις τού άμφιβλη-

22. Ν. Goodman, The Structure of Appearance (Cambridge, Mass., 1951), c. 4-5. 
'Αξίζει νά παρατεθεί έκτενώς τό σχετικό χωρίο: «"Αν μόνο όσοι κάτοικοι του 
Wilmington, τό 1947, πού ζυγίζουν 175 ώς 180 pounds ^χουν κόκκινα μαλλιά, τότε 
οί δυό προτάσεις 'ό κοκκινομάλης κάτοικος του Wilmington τό 1947' καί '6 κά-
τοικος του Wilmington, τό 1947, μέ βάρος 175 ώς 180 pounds' μπορούν νά συνδυα-
στούν σ ' 'ένα κατασκευαστικό όρισμό... Ή Ερώτηση άν 'θά μπορούσε νά ύπάρξεΓ 
κάποιος πού νά τού ταιριάζει ή μία καί όχι ή άλλη Ιδιότητα' δέν έχει βάση, καθώς 
Ιχουμε προσδιορίσει πώς δέν ύπάρχει τέτοιο πρόσωπο. Εύτυχώς τίποτε άλλο δέν 
άμφισβητειται. Γιατί ή ιδέα τών 'δυνατών' περιπτώσεων, πού δέν ύπάρχουν άλλά 
πού θά μπορούσαν νά είχαν υπάρξει άπέχει πολύ άπό τό νά είναι σαφής». 
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στροειδοϋς είναι σύνθετα κατασκευάσματα, πού αποτελούν άμεσα 
εμπειρικά δεδομένα μόνο δταν ό επιστήμονας τό αποφασίσει, 
έχοντας κάποιο συγκεκριμένο έρευνητικό στόχο. Αυτό δέ σημαί-
νει δτι, λ.χ., τά έκκρεμή εϊναι τά μόνα πράγματα πού μπορεί νά 
δει ό έπιστήμονας, δταν κοιτάζει μιά αιωρούμενη πέτρα (εχου-
με ήδη έπισημάνει δτι μέλη κάποιας άλλης έπιστημονικής κοι-
νότητας θά μπορούσαν νά δουν συγκρατημένη πτώση). 'Εκεί-
νο δμως πού εχει σημασία είναι δτι ό έπιστήμονας, πού κοιτά μιά 
αιωρούμενη πέτρα, δέν μπορεί κατά κανόνα νά εχει έμπειρία πιό 
στοιχειώδη άπό τήν έμπειρία της θέασης ενός εκκρεμούς. Ή 
έναλλακτική λύση δέν είναι κάποια ύποθετική «άμετάβλητη» 
όπτική, άλλά ή όπτική μέσα άπό ένα άλλο Παράδειγμα, πού θά 
έκανε τήν αιωρούμενη πέτρα νά φαίνεται σάν κάτι διαφορετικό. 

'Όλα αύτά μπορεί νά φανούν πιό λογικά άν θυμηθούμε δτι 
ούτε οί επιστήμονες ούτε οί άπλοί άνθρωποι μαθαίνουν νά βλέ-
πουν τόν κόσμο άποσπασματικά, ένα στοιχείο μετά τό άλλο. "Αν 
έξαιρεθεί ή περίπτωση δπου δλες οί εννοιολογικές καί λειτουργι-
κές κατηγορίες είναι καθορισμένες άπ' τήν αρχή —π.χ. γιά τήν 
άνακάλυψη κάποιου συμπληρωματικού μετα-ούρανικού χημι-
κού στοιχείου ή γιά τήν παρατήρηση ένός καινούριου σπιτιού 
—τόσο οί έπιστήμονες δσο καί οί άπλοί άνθρωποι συλλαμβάνουν 
ολόκληρες περιοχές μέσα στή ροή της έμπειρίας. Τό παιδί πού 
διαδοχικά συνδέει τή λέξη «μαμά» μέ δλους τούς ανθρώπους, μέ 
δλες τίς γυναίκες καί μέ τή μητέρα του, δέ μαθαίνει μόνο τί 
σημαίνει «μαμά» ή ποιά είναι ή μητέρα του. Μαθαίνει ταυτόχρο-
να κάποιες άπ' τίς διαφορές ανδρών καί γυναικών, δπως καί κάτι 
άπό τή συμπεριφορά μιας ειδικά γυναίκας άπέναντί του. Οί 
άντιδράσεις, οί προσδοκίες καί οί πεποιθήσεις του — πραγματικά, 
ένα μεγάλο μέρος τού κόσμου —άλλάζουν άνάλογα. 'Αντίστοιχα, 
ό Κοπέρνικος, δταν αρνήθηκε νά δώσει στόν ή'λιο τόν παραδο-
σιακό τίτλο «πλανήτης», δέ μάθαινε μόνο τί σημαίνει «πλανήτης» 
ή τί είναι ό ήλιος. ' Αντίθετα, αύτός καί οί όπαδοί του άλλαζαν 
τήν έννοια τού «πλανήτη» έτσι ώστε νά μπορούν νά συνεχίζουν 
νά κάνουν χρήσιμες διακρίσεις σ ' έναν κόσμο, δπου δχι μόνο ό 
ήλιος, άλλά δλα τά ουράνια σώματα φαίνονταν διαφορετικά άπ' 
δ,τι στό παρελθόν. Ή ίδια παρατήρηση μπορεί νά γίνει γιά δλες 
τίς περιπτώσεις πού έξετάσαμε. Τό νά δεί κανείς οξυγόνο άντί γιά 
άποφλογισμένο άέρα, πυκνωτή άντί γιά φιάλη Leyden ή έκκρεμές 
άντί γιά συγκρατημένη πτώση, ήταν μόνο μιά πλευρά της ολο-
κληρωτικής άλλαγής τού τρόπου μέ τόν οποίον ό έπιστήμονας 
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εβλεπε ενα μεγάλο αριθμό συνδεόμενων χημικών, ηλεκτρικών ή 
δυναμικών φαινομένων. Τά Παραδείγματα καθορίζουν ταυτόχρο-
να έκτεταμένες περιοχές της εμπειρίας. 

'Ωστόσο, μόνο υστέρα από εναν τέτοιο προσδιορισμό της 
έμπειρίας αρχίζει ή προσπάθεια γιά νά δοόεϊ ενας διεργασιακός 
ορισμός [operational definition] ή μιά καθαρή παρατηρησιακή 
γλώσσα. Ό επιστήμονας ή 6 φιλόσοφος πού εξετάζει ποιές 
μετρήσεις ή ποιές οπτικές αποτυπώσεις κάνουν ενα εκκρεμές νό 
είναι αυτό πού είναι, πρέπει ήδη ό ί'διος νά είναι σέ θέση νό 
άναγνωρίζει ^να έκκρεμές, όταν τό βλέπει. "Αν είχε δει συγκρα-
τημένη πτώση άντί γιά έκκρεμές δέ θά ήταν σέ θέση οϋτε τήν έρώ-
τηση νά διατυπώσει. Κι άν πάλι είχε δει ενα έκκρεμές άλλά τό 
είχε δει δπως θά εβλεπε ενα διαπασόν ή ^ναν ταλαντευόμενο 
ζυγό, ή έρώτησή του θά ήταν άδύνατο νά άπαντηθει ή, τουλά-
χιστο, νά άπαντηθει μέ τόν ιδιο τρόπο, γιατί δέ θά μπορούσε 
νά είναι ή ι'δια έρώτηση. 'Επομένως, άν καί οί ερωτήσεις γιά 
οπτικές αποτυπώσεις ή γιά τίς συνέπειες ορισμένων έργαστηρια-
κών διεργασιών είναι πάντοτε εγκυρες καί πολλές φορές έξαιρε-
τικά γόνιμες, ώστόσο πάντοτε προϋποθέτουν εναν κόσμο πού 
εχει ήδη κατά κάποιο τρόπο διαρθρωθεί εννοιολογικά καί άντι-
ληπτικά. Μέ μιά έννοια, τέτοιες έρωτήσεις ανήκουν στή φυσιο-
λογική έπιστήμη, άφοϋ εξαρτώνται άπό τήν ύπαρξη κάποιου Πα-
ραδείγματος καί δέχονται διαφορετικές άπαντήσεις, όταν τό Πα-
ράδειγμα άλλάζει. 

Γιά νά ολοκληρώσουμε αύτό τό κεφάλαιο, άς αφήσουμε άπό 
δώ καί πέρα τίς οπτικές εντυπώσεις καί άς περιοριστούμε πάλι 
στίς έργαστηριακές διεργασίες πού προσφέρουν στόν έπιστήμονα 
κάποιες συγκεκριμένες άλλά καί άποσπασματικές ενδείξεις γιά τό 
τί εχει ήδη δει. 'Έχουμε επανειλημμένα άναφερθεΐ σέ εναν τρόπο 
ταυτόχρονης άλλαγής Παραδείγματος καί εργαστηριακών διερ-
γασιών: μετά άπό μιά έπιστημονική επανάσταση, πολλές παλιές 
μετρήσεις καί χειρισμοί γίνονται άκατάλληλοι καί άντικαθίσταν-
ται άπό άλλους. Δέ θά εφαρμοστούν τά ϊδια τέστ στό οξυγόνο καί 
στόν άποφλεγόμενο άέρα. "Ομως παρόμοιες άλλαγές δέν είναι 
ποτέ ολικές. Μετά τήν επανάσταση, δ,τι κι άν βλέπει ό επιστήμο-
νας, εξακολουθεί ώστόσο νά παρατηρεί τόν ιδιο κόσμο. 'Επιπλέ-
ον, τό μεγαλύτερο μέρος της όρολογίας του καί τών εργαστηρια-
κών του οργάνων παραμένει τό ιδιο, άκόμη κι άν στόν παρελθόν 
τό χρησιμοποιούσε διαφορετικά. Τό άποτέλεσμα είναι δτι ή 
μετεπαναστατική έπιστήμη εμπεριέχει πάντοτε πολλούς ίδιους 
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χειρισμούς, πού έκτελοϋνται μέ τά Ι'δια όργανα καί περιγράφονται 
μέ τούς ίδιους όρους, όπως στην προεπαναστατική επιστήμη. "Αν 
αυτοί οί επιζώντες χειρισμοί έχουν υποστεί μιά αλλαγή, αυτή ή 
αλλαγή όφείλεται εϊτε στή σχέση τους μέ τό Παράδειγμα εϊτε στά 
συγκεκριμένα άποτελέσματά τους. 'Εξετάζοντας τό εργο του 
Dalton καί των συγχρόνων του, θά ανακαλύψουμε ότι ή Ι'δια 
διεργασία, όταν προσαρμόζεται στή φυσική πραγματικότητα 
μέσα από διαφορετικά Παραδείγματα, μπορεί νά γίνει ενας 
δείκτης εντελώς διαφορετικών φυσικών φαινομένων. 'Ακόμη θά 
δοΰμε ότι μερικές φορές ό παλιός χειρισμός στό νέο του ρόλο 
δίνει διαφορετικά συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Κατά τό μεγαλύτερο μέρος του 19ου αί. καί στίς αρχές του 
19ου, σχεδόν όλοι οί Ευρωπαίοι χημικοί πίστευαν ότι τά 
στοιχειώδη ατομα άπ' τά όποια αποτελούνται όλα τά χημικά 
εϊδη, συγκρατούνται μεταξύ τους από δυνάμεις αμοιβαίας συγγέ-
νειας. 'Έτσι ενα κομμάτι αργύρου ήταν συμπαγές εξ αιτίας τών 
δυνάμεων συγγένειας πού ασκούνται ανάμεσα στά σωματίδια του 
αργύρου. (Μόνο μετά τόν Lavoisier αύτά τά σωματίδια έφτασαν νά 
θεωρούνται ως αποτελούμενα από άλλα ακόμη πιό στοιχειώδη). 
Σύμφωνα μέ τήν Γδια θεωρία ό άργυρος διαλυόταν σέ όξύ (ή τό 
αλάτι στό νερό), γιατί τά σωματίδια του όξέος εξασκούσαν 
μεγαλύτερη ελξη στά σωματίδια του αργύρου (ή τά σωματίδια του 
νερού στά σωματίδια του αλατιού) άπ' ό,τι τά σωματίδια τόύ 
αργύρου μεταξύ τους. "Η ακόμη, ό χαλκός θά διαλυόταν σέ 
διάλυμα αργύρου καί θά προκαλούσε καθίζηση αργύρου, γιατί ή 
συγγένεια χαλκού-όξέος ήταν μεγαλύτερη από τή συγγένεια 
άργύρου-όξέος. Πάρα πολλά άλλα φαινόμενα εξηγούνταν μέ τόν 
ϊδιο τρόπο. Τό 18ο αι., ή θεωρία της έκλεκτικής συγγένειας ήταν 
ενα θαυμαστό χημικό Παράδειγμα, μέ εκτεταμένες καί συχνά 
γόνιμες εφαρμογές στή σχεδίαση καί τήν άνάλυση τών χημικών 
πειραμάτων23. 

'Ωστόσο, ή θεωρία της συγγένειας χάραζε τή διαχωριστική 
γραμμή άνάμεσα στά φυσικά μίγματα καί στίς χημικές ενώσεις μ' 
ενα τρόπο, πού εγινε άκατάλληλος μετά τήν άφομοίωση του 
έργου του Dalton. Οί χημικοί του 18ου αι. αναγνώριζαν δύο είδών 
διαδικασίες. 'Όταν ή άνάμειξη παρήγαγε θερμότητα, φώς, 
αναβρασμό ή κάτι παρόμοιο, θεωρούσαν ότι είχε γίνει κάποια 

23. Η. Metzger, Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique (Paris, 1930), 
σ. 34-68. 
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χημική ένωση. "Οταν, αντίθετα, τά συστατικά του μίγματος 
μπορούσαν νά γίνουν άντιληπτά μέ τό μάτι ή νά διαχωριστούν μέ 
μηχανικά μέσα, τότε θεωρούνταν φυσικό μίγμα. "Ομως αυτά τά 
χοντροκομμένα κριτήρια δέν μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν σ* 
ενα πολύ μεγάλο άριθμό ένδιάμεσων περιπτώσεων —άλάτι σέ 
νερό, κράματα, γυαλί, οξυγόνο στήν άτμόσφαιρα κ.ο.κ. Καθοδη-
γούμενοι άπ* τό Παράδειγμά τους, οί περισσότεροι χημικοί 
θεώρησαν δτι όλο αύτό τό ένδιάμεσο φάσμα περιλάμβανε χημικά 
φαινόμενα, άφοϋ οί συστατικές του διαδικασίες διέπονταν άπό 
δυνάμεις ίδιου τύπου. Τό άλάτι στό νερό ή τό όξύγονο στό άζωτο 
μπορούσε νά θεωρηθεί εξίσου αντιπροσωπευτικό δείγμα χημικής 
ένωσης δσο καί ό συνδυασμός πού προέκυπτε άπ' τήν οξείδωση 
του χαλκού. Τά έπιχειρήματα πού οδηγούσαν στή θεώρηση των 
διαλυμάτων ώς χημικών ένώσεων ήταν πολύ ισχυρά. Ή ' ί δ ια ή 
θεωρία τής συγγένειας ήταν καλά δοκιμασμένη. 'Εξάλλου, ή 
παρατηρούμενη όμοιογένεια ένός διαλύματος έξηγούνταν άπό τό 
σχηματισμό μιας χημικής άνωσης. "Αν, λ.χ., τό οξυγόνο καί τό 
άζωτο ήταν άπλώς άναμεμιγμένα καί δχι ένωμένα στήν άτμόσφαι-
ρα, τότε θά επρεπε τό βαρύτερο άέριο, δηλ. τό οξυγόνο, νά 
καθίσει χαμηλότερα. Ό Dalton, πού θεώρησε τήν άτμόσφαιρα 
μίγμα, δέν κατάφερε ποτέ νά έξηγήσει ικανοποιητικά γιατί τό 
οξυγόνο δέν επεφτε χαμηλότερα. Ή άφομοίωση τής άτομικής 
του θεωρίας δημιούργησε τελικά μιά άνωμαλία, έκει πού δένύπήρ-
χε καμία παλαιότερα^^. 

Γεννιέται ό πειρασμός σέ κάποιον νά υποστηρίξει δτι ή 
διαφορά άνάμεσα στούς χημικούς πού θεωρούσαν τά διαλύματα 
χημικές ένώσεις καί τούς διαδόχους του ήταν άποκλειστικά μιά 
διαφορά όρισμού. Μέ μιά έννοια αύτό θά μπορούσε νά είναι 
σωστό. ' Αλλά δέν πρόκειται γι ' αύτήν, τήν έννοια πού θεωρεί τούς 
ορισμούς άπλες συμβατικές παραδοχές. Τό 18ο αι., δέν υπήρχαν 
διεργασιακά τέστ [operational tests] πού νά ξεχωρίζουν πλήρως τά 
φυσικά μείγματα άπ' τίς χημικές ενώσεις καί ϊσως νά ήταν 
άδύνατο νά υπάρξουν. 'Ακόμη καί στήν περίπτωση πού οί 
χημικοί θά άναζητούσαν τέτοια τέστ, θά είχαν επιδιώξει νά 
θεσπίσουν κριτήρια πού νά κατατάσσουν τά διαλύματα στίς 
χημικές ένώσεις. Ή διάκριση μίγμα-χημική ένωση άποτελούσε 
τμήμα τού Παραδείγματός τους— τμήμα τού τρόπου μέ τόν όποιο 

24."0.π., σ. 124-129, 139-48. Γιά τόν Dalton δές Leonard Κ. Nash, The Atomic-
Molecular Theory («Harvard Case Histories in Experimental Science», Case 4, Cam-
bridge, Mass., 1950), σ. 14-21. 
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εβλεπαν τό συνολικό πεδίο των έρευνών τους* ήταν έπομένως 
προγενέστερη καί άνεξάρτητη από κάθε ειδικό έργαστηριακό 
τέστ, δχι δμως άπό τή συσσωρευμένη έμπειρία της χημείας, ώς 
σύνολο. 

"Ομως, δσον καιρό έπικρατοϋσαν τέτοιες άπόψεις για τή 
χημεία, τά χημικά φαινόμενα οδηγούσαν σέ διαφορετικούς 
νόμους άπ* αυτούς πού αναδύθηκαν μετά τήν άφομοίωση του νέου 
Παραδείγματος του Dalton. Είδικότερα, δσον καιρό τά διαλύματα 
παρέμεναν στήν κατηγορία των χημικών ένώσεων, κανένα σύνολο 
χημικών πειραμάτων δέ θά μπορούσε νά μας οδηγήσει άπό μόνο 
του στό νόμο τών σταθερών αναλογιών. Στό τέλος του 18ου αι., 
ήταν εύρέως γνωστό δτι, σέ ορισμένες χημικές ένώσεις, ή 
άναλογία βάρους τών συστατικών τους ήταν κατά κανόνα 
σταθερή. 'Επίσης ό Γερμανός χημικός Richter είχε έπισημάνει 
δτι σέ ορισμένες κατηγορίες χημικών άντιδράσεων, παρουσιάζον-
ται καί άλλες κανονικότητες —αύτές πού, σήμερα πιά, ρυθμίζει ό 
νόμος τών χημικών ίσοδυνάμων^^. Κανένας δμως χημικός δέ 
χρησιμοποίησε αύτές τίς κανονικότητες, παρά μόνο σέ πρακτικές 
συνταγές καί κανένας δέ διανοήθηκε νά τίς γενικεύσει ώς τό τέλος 
του αιώνα. Μπροστά στίς καταφανείς αντενδείξεις, δπως τό γυαλί 
ή τό άλάτι στό νερό, καμιά γενίκευση δέν ήταν δυνατή χωρίς νά 
έγκαταλειφτεϊ ταυτόχρονα ή θεωρία της συγγένειας καί νά 
άναδιαρθρωθοϋν εννοιολογικά τά δρια του πεδίου της χημείας. 
Αύτή ή συνέπεια έγινε έκδηλη, στά τέλη άκριβώς του αιώνα, μέ 
τήν ευκαιρία της ξακουστής διαμάχης τών Γάλλων χημικών 
Proust καί Berthollet. Ό πρώτος υποστήριζε δτι δλες οί χημικές 
άντιδράσεις πραγματοποιούνται κατά σταθερές αναλογίες, ένώ ό 
δεύτερος δτι δέ συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ό καθένας στήριζε τήν 
άποψή του σέ έντυπωσιακές πειραματικές μαρτυρίες. Ό διάλογός 
τους, ωστόσο, ήταν κατ' ανάγκη διάλογος κουφών καί ή διαμάχη 
δέν κατέληξε πουθενά. 'Εκεί δπου ό Berthollet εβλεπε μιά χημική 
ένωση μέ ασταθή άναλογία συστατικών, ό Proust εβλεπε μόνο ένα 
φυσικό μίγμα^^. Σ' αύτό τό πρόβλημα, οϋτε τά πειράματα οΰτε μιά 
άλλαγή στούς συμβατικούς ορισμούς θά μπορούσαν νά δώσουν 
τήν κατάλληλη λύση. Οί θέσεις του Proust καί του Berthollet ήταν 
τόσο άντιδιαμετρικά άντίθετες δσο καί στήν περίπτωση του 

25. J.R. Partington, Α Short History of Chemistry (2η δκδ., London, 1951), σ. 
Ι6Ι-Ι63. 

26. A.N. Meldrum, «The Development of the Atomic Theory: (1) Berthollet's 
Doctrine of Variable Proportions», Manchester Memoirs^ LIV (1910), σ. 1-16. 
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Γαλιλαίου καί του 'Αριστοτέλη. 
Αύτη ή κατάσταση έπικρατοΰσε τόν καιρό πού ό John Dalton 

άρχισε τίς ερευνες πού τόν οδήγησαν τελικά στη φημισμένη 
άτομική του θεωρία. Καί δμως, ώς τά τελευταία στάδια αύτών των 
έρευνών, ό Dalton ούτε χημικός μπορούσε νά θεωρηθεί ούτε τόν 
ενδιέφερε ή χημεία. ^Ηταν άντίθετα μετεωρολόγος καί έρευνούσε 
τά φυσικά, κατά τη γνώμη του, φαινόμενα της άπορρόφησης των 
αερίων άπ* τό νερό καί του νερού απ' την ατμόσφαιρα. Ή 
εκπαίδευση του σέ μιά διαφορετική ειδικότητα καί ή προσωπική 
του έργασία σ ' αύτήν τήν ειδικότητα, τόν έκαναν νά προσεγγίσει 
αύτά τά προβλήματα μέ ενα Παράδειγμα διαφορετικό άπ' δ,τι οί 
σύγχρονοί του χημικοί. Συγκεκριμένα, εβλεπε τό μείγμα των 
αερίων ή τήν απορρόφηση ενός αερίου άπ' τό νερό ώς μιά φυσική 
διαδικασία, δπου οί δυνάμεις συγγένειας δέν έπαιζαν κανένα 
ρόλο. Ή παρατηρούμενη ομοιογένεια των διαλυμάτων ήταν 
βέβαια καί γι ' αύτόν ένα πρόβλημα, άλλά ένα πρόβλημα πού 
σκέφτηκε ότι θά μπορούσε νά λύσει, άν προσδιόριζε τά σχετικά 
μεγέθη καί βάρη των διάφορων άτομικών σωματιδίων στά 
πειραματικά του μίγματα. Γιά νά προσδιορίσει άκριβώς αύτά τά 
μεγέθη καί τά βάρη ό Dalton στράφηκε τελικά στή χημεία, 
κάνοντας άπ' τήν άρχή τήν υπόθεση δτι, στό περιορισμένο φάσμα 
των άντιδράσεων πού θεωρούσε χημικές, τά άτομα μπορούσαν νά 
συνδυαστούν μόνο ένα πρός ένα ή σύμφωνα μέ κάποιον άλλο απλό 
λόγο ακέραιων άριθμών^ .̂ Αύτή ή άπλή ύπόθεση τού επέτρεψε 
πράγματι νά προσδιορίσει τά μεγέθη καί τά βάρη των στοιχειω-
δών σωματιδίων, άλλά ταυτόχρονα κατέστησε τό νόμο των 
σταθερών άναλογιών μιά ταυτολογία* γιά τόν Dalton, μιά άντίδρα-
^Ί» οποίας τά συστατικά δέν ενώνονταν κατά σταθερή 
άναλογία, δέν ήταν ipso facto μιά καθαρά χημική άντίδραση. 
Βλέπουμε λοιπόν δτι ένας νόμος, πού κανένα πείραμα δέ θά 
μπορούσε νά εγκαθιδρύσει πρίν άπ' τό έργο τού Dalton, γίνεται, 
μόλις καθιερώνεται άπό τό έργο, μιά θεμελιώδης άρχή πού δέν 
μπορεί νά άνατραπει άπό κανένα σύνολο χημικών μετρήσεων. Τό 
άποτέλεσμα αύτής της άλλαγής, πού είναι ίσως ή πιό ολοκληρω-
μένη περίπτωση μιας επιστημονικής επανάστασης είναι δτι οί 
ίδιοι χημικοί πειραματικοί χειρισμοί άποκτούν μιά έντελώς 
διαφορετική σχέση μέ τίς χημικές γενικεύσεις. 

27. L.K. Nash, «The Origin of Dalton's Chemical Atomic Theory», Isis, XLVII, 
(1956), σ. 101-116. 
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Είναι αυτονόητο, δτι τά συμπεράσματα του Dalton συνάντη-
σαν μεγάλη αντίδραση όταν ανακοινώθηκαν. Ειδικά ό Berthollet 
δέν πείστηκε ποτέ. "Αν εξετάσουμε τη φύση του προβλήματος θά 
δοϋμε ότι κάτι τέτοιο ήταν πολύ φυσικό. Οι περισσότεροι όμως 
χημικοί θεώρησαν τό νέο Παράδειγμα του Dalton πειστικό, σέ 
αντίθεση μέ του Proust, γιατί παρουσίαζε πολύ εύρύτερες καί 
σημαντικότερες έφαρμογές άπ' δ,τι ενα νέο κριτήριο διάκρισης 
ένός μείγματος καί μιας χημικής ένωσης. "Αν, λ.χ., τά άτομα 
μπορούσαν νά συνδυάζονται χημικά μόνο, σύμφωνα μέ αναλογίες 
απλών ακέραιων άριθμών τότε μιά επανεξέταση των γνωστών 
χημικών γεγονότων θά επρεπε νά αποκαλύψει περιπτώσεις 
πολλαπλών καί σταθερών άναλογιών. "Ετσι, λ.χ., οί χημικοί 
έπαψαν νά γράφουν δτι τά δύο οξείδια του άνθρακα περιέχουν 56% 
καί 72% οξυγόνο σέ βάρος* άντίθετα, έγραφαν δτι ενα βάρος 
άνθρακα μπορούσε νά συνδυαστεί είτε μέ 1,3 εϊτε μέ 2,6 βάρη 
οξυγόνου. "Οταν βέβαια τά άποτελέσματα τών παλιών μετρήσεων 
γράφηκαν μέ αύτό τόν τρόπο, ενας λόγος 2 πρός 1 [2,6/1,3] 
χτύπησε άμέσως στό μάτι· καί αύτό συνέβη στήν άνάλυση πολλών 
ακόμη πασίγνωστων χημικών αντιδράσεων, αλλά καί ορισμένων 
νέων. 'Επιπλέον, τό Παράδειγμα του Dalton εκανε δυνατή τήν 
αφομοίωση του έργου του Richter καί φανέρωσε τίς δυνατότητες 
γενίκευσής του. 'Ακόμη, όδήγησε σέ νέα πειράματα, δπως τά 
πειράματα του Gay-Lussac γιά τίς σχέσεις τών δγκων, καί αύτά μέ 
τή σειρά τους άποκάλυψαν καί νέες κανονικότητες, τέτοιες πού οί 
χημικοί κάποτε οΰτε θά μπορούσαν νά ονειρευτούν. Αύτό πού οί 
χημικοί δέχτηκαν απ' τόν Dalton δέν ήταν κάποιοι νέοι πειραμα-
τικοί νόμοι, αλλά ενας νέος τρόπος άσκησης της χημείας (ό Ι'διος 
μιλούσε γιά «νέο σύστημα χημικής φιλοσοφίας»), πού αποδείχτη-
κε τόσο γρήγορα γόνιμος, ώστε έλάχιστοι άπ' τούς χημικούς στή 
Γαλλία καί τήν 'Αγγλία μπόρεσαν νά άντισταθούν^^. Τό αποτέλε-
σμα ήταν δτι οί χημικοί έφτασαν νά ζουν σ ' εναν κόσμο δπου ή 
συμπεριφορά τών χημικών αντιδράσεων ήταν πολύ διαφορετική 
άπ' δ,τι στό παρελθόν. 

Τόν ιδιο καιρό, συνέβη καί μιά άλλη χαρακτηριστική καί 
πολύ σημαντική μεταβολή. "Αρχισαν βαθμιαία νά άλλάζουν τά 
ιδια τά άριθμητικά δεδομένα της χημείας. 'Όταν ό Dalton εψαξε 
γιά πρώτη φορά στά εργα τών χημικών νά βρει δεδομένα πού θά 

28. Α.Ν. Meldrum, «The Development of the Atomic Theory: (6) The Rece-
ption Accorded to the Theory Advocated by OoXion»^Manchester Memoirs, LV 
(1911), σ. 1-10. 
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στήριζαν τή φυσική του θεωρία, βρήκε κάποιες καταγραφές 
χημικών άντιδράσεων πού ταίριαζαν, άλλα ήταν άδύνατο νά 
άποφύγει νά βρει κάποιες άλλες πού δέν ταίριαζαν. Οί μετρήσεις 
του Ι'διου του Proust, λ.χ., στά δύο οξείδια του χαλκού, εδει-
χναν δτι ή σχετική άναλογία βάρους του όξυγόνου στά δύο ό-
ξείδια είναι 1,47 πρός 1, άντί 2 πρός 1 πού απαιτούσε ή άτομική 
θεωρία· καί ό Proust ήταν άκριβώς έκεϊνος πού θά έπιζητοϋσε νά 
πετύχει τήν άναλογία του Dalton29, άφοϋ ήταν δνας έξαιρετικός 
πειραματικός καί ή άποψή του γιά τή σχέση μιγμάτων καί 
χημικών ένώσεων πλησίαζε πολύ στοϋ Dalton. Είναι δμως 
δύσκολο νά κάνει κανείς τή φύση νά ταιριάζει μέ ενα Παρά-
δειγμα. Νά λοιπόν, γιατί οί γρίφοι της φυσιολογικής έπιστή-
μης άποτελοϋν προκλήσεις καί νά γιατί οί μετρήσεις πού πρα-
γματοποιούνται χωρίς 'ένα Παράδειγμα οδηγούν σπάνια σέ 
κάποια συμπεράσματα. Οί χημικοί δέ θά μπορούσαν νά άποδε-
χτοϋν τή θεωρία του Dalton στηριζόμενοι άποκλειστικά στίς 
μαρτυρίες, άφοΰ πολλές ήταν άκόμη άντίθετες. Χρειάστηκε 
λοιπόν, άφοϋ άποδέχτηκαν τή θεωρία, νά βάλουν σέ μιά τάξη τή 
φύση, μιά διαδικασία πού, στή συγκεκριμένη περίπτωση, χρειά-
στηκε σχεδόν μιά άκόμη γενιά. "Οταν ολοκληρώθηκε, είχε 
άλλάξει άκόμη καί ή ποσοστιαία σύνθεση τών πιό γνωστών 
χημικών ένώσεων. Τά ιδια τά δεδομένα είχαν άλλάξει. Αύτή είναι 
ή τελευταία έννοια μέ τήν όποία θά μπορούσαμε νά πούμε δτι, 
μετά τήν έπανάσταση, οί επιστήμονες δουλεύουν σ ' ένα διαφορε-
τικό κόσμο. 

29. Γιά τόν Proust, δές Meldrum, «Berthollet's Doctrine of Variable Propor-
tions Memoirs, LIV (1910), σ.8. ' Η λεπτομερής ίστορία τών βαθμιαίων 
άλλαγών στίς μετρήσεις τών χημικών συνθέσεων καί τών άτομικών βαρών δέν δχει 
άκόμη γραφεί, άλλα ό Partington, δ.π., δίνει χρήσιμα εισαγωγικά στοιχεία. 
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XL Τό άθέατο των επαναστάσεων 

Μας μένει άκόμη νά δοϋμε μέ ποιό τρόπο κλείνουν οί επιστη-
μονικές έπαναστάσεις. Πρίν, ωστόσο, άσχοληθοϋμε μ ' αύτό τό 
θέμα θά χρειαστεί νά κάνουμε μιά τελευταία προσπάθεια νά 
ενισχύσουμε την πεποίθηση γιά την ύπαρξη καί τη φύση αύτών 
των έπαναστάσεων. Μέχρι τώρα, προσπαθήσαμε νά φανερώσουμε 
την ύπαρξη των έπαναστάσεων παραθέτοντας χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις καί αύτη ή παράθεση μπορεί νά συνεχιστεί αί/ 
nauseam. Είναι δμως γεγονός δτι οί περισσότερες άπ' αύτές τίς 
περιπτώσεις, πού έπιλέχθηκαν σκόπιμα, άκριβώς έπειδή είναι 
τόσο οικείες, έχουν θεωρηθεί κατά κανόνα δχι ώς έπαναστάσεις 
αλλά ώς προσθήκες στήν έπιστημονική γνώση. Μιά τέτοια δποψη 
μπορεί εξίσου καλά νά υποστηριχθεί καί γιά κάθε έπιπρόσθετη 
περίτΓτωση καί έπομένως μάλλον δέν έχει νόημα ό πολλαπλασια-
σμός των περιπτώσεων. Πιστεύω δτι υπάρχουν σοβαροί λόγοι πού 
έξηγοϋν γιατί στήν πράξη οί έπαναστάσεις δέ γίνονται σχεδόν 
καθόλου άντιληπτές. Τόσο οί έπιστήμονες δσο καί οί άπλοί 
άνθρωποι άντλοϋν, σέ μεγάλο βαθμό, τήν εικόνα τους γιά τή 
δημιουργική έπιστημονική δραστηριότητα άπό μιά έπίσημη πηγή 
πού συστηματικά αποκρύβει —ένμέρει σκόπιμα— τήν ύπαρξη καί 
τή σημασία των επιστημονικών έπαναστάσεων. Μόνο δταν 
άναγνωριστεΐ καί διερευνηθεί ή φύση αύτής της έπίσημης πηγής, 
μπορούμε νά ελπίζουμε δτι ή άπαρίθμηση των ίστορικών 
περιπτώσεων θά γίνει αποτελεσματική. 'Επιπλέον, ή ανάλυση 
πού θά ακολουθήσει —άν καί τό σημείο αύτό θά άναπτυχτεϊ 
πλήρως μόνο στό τελευταίο κεφάλαιο— θά αρχίσει νά φανερώνει 
μιά άπό τίς πλευρές της έπιστημονικής δουλειάς, πού τήν κάνουν 
νά ξεχωρίζει καθαρά άπό κάθε άλλη δημιουργική άναζήτηση, μέ 
τήν πιθανή έξαίρεση της θεολογίας. 

"Οταν μιλώ γιά έπίσημη πηγή, έχω στό νου μου κυρίως τά 
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έπιστημονικά έγχειρίδια καί ακόμη τίς εκλαϊκεύσεις καί τίς 
φιλοσοφικές εργασίες πού στηρίζονται σ* αυτά. Καί οί τρεις 
αυτές κατηγορίες —ώς πρόσφατα δέν ύπήρχε καμιά άλλη 
σημαντική πηγή πληροφοριών γιά τήν επιστήμη εκτός από τήν 
ϊδια τήν ερευνητική πρακτική— έχουν κάτι τό κοινό. Τό 
άντικείμενό τους είναι ενα ήδη διαρθρωμένο σώμα προβλημάτων, 
δεδομένων καί θεωριών, συνήθως τό συγκεκριμένο σύνολο 
Παραδειγμάτων, μέ τό όποιο δεσμεύεται ή επιστημονική κοινότη-
τα έκείνη τή χρονική περίοδο. Τά ίδια τά έγχειρίδια προσπαθούν 
νά μεταδώσουν τό λεξιλόγιο καί τή σύνταξη μιας σύγχρονης 
έπιστημονικής γλώσσας. Οί εκλαϊκεύσεις προσπαθούν νά περι-
γράψουν τίς ίδιες αύτές έφαρμογές σέ μιά γλώσσα πιό καθημερινή. 
Καί ή φιλοσοφία της έταστήμης. Ιδίως ή αγγλοσαξονική, ανα-
λύει τή λογική δομή του ίδιου ολοκληρωμένου σώματος έπιστη-
μονικής γνώσης. Βέβαια, μιά πληρέστερη προσέγγιση θά επρεπε 
νά ασχοληθεί μέ τίς πραγματικές διαφορές ανάμεσα στά τρία αύτά 
είδη· έμάς όμως έδώ μας ένδιαφέρουν περισσότερο οί όμοιότητές 
τους. Καί οί τρεις καταγράφουν τή σταθερή κατάληξη τών έπανα-
στάσεων του παρελθόντος καί, μ' αυτόν τόν τρόπο, αποκαλύ-
πτουν τίς βάσεις της τωρινής φυσιολογικής-έπιστημονικής 
παράδοσης. Γιά νά κάνουν τή δουλειά τους δέ χρειάζεται νά 
παραθέσουν τίς αύθεντικές πληροφορίες γιά τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο αύτές οί βάσεις αναγνωρίστηκαν γιά πρώτη φορά καί, στή 
συνέχεια, υιοθετήθηκαν άπ' όλον τόν κλάδο. Στή ν περίπτωση 
τών έγχειριδίων τουλάχιστον, ύπάρχει μάλιστα καί σκοπιμότητα 
πού οδηγεί στή συστηματική συσκότιση αύτών τών θεμάτων. 

Στό κεφ. II είδαμε ότι ή αύξανόμενη εμπιστοσύνη σέ 
έπιστημονικά έγχειρίδια ή σέ κείμενα μέ παρόμοια λειτουργία 
ήταν ενα σταθερό επακόλουθο της ανάδυσης ένός πρώτου Παρα-
δείγματος σέ κάθε έπιστημονικό τομέα. Στό τελευταίο κεφάλαιο 
του βιβλίου θά προσπαθήσουμε νά δείξουμε ότι ή εξάρτηση της 
ώριμης έπιστήμης άπό τέτοια κείμενα διαφοροποιεί σημαντικά 
τήν αναπτυξιακή της δομή, σέ σχέση μέ άλλους τομείς. Πρός τό 
παρόν, άς θεωρήσουμε απλώς ώς δεδομένο δτι τόσο οί απλοί 
άνθρωποι δσο καί οί επιστήμονες άντλοϋν, σέ πρωτοφανή έκταση 
τή γνώση πού έχουν γιά τήν έπιστήμη άπό έγχειρίδια καί άπό 
κάποιες άλλες μορφές κειμένων πού προκύπτουν άπό αύτά. Άφοϋ 
όμως τά έγχειρίδια είναι παιδαγωγικά μέσα γιά τή διαιώνιση της 
φυσιολογικής έπιστήμης, πρέπει νά ξαναγράφονται όλικά ή 
ένμέρει κάθε φορά πού ή γλώσσα, ή δομή τών προβλημάτων ή τά 
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κριτήρια της φυσιολογικής έπιστήμης αλλάζουν. Μέ λίγα λόγια, 
πρέπει νά ξαναγράφονται μέ τήν ολοκλήρωση κάθε έπιστημονι-
κής επανάστασης· τό περιεχόμενο τους δμως άναπόφευκτα 
αποκρύπτει δχι μόνο τό ρόλο άλλά και τήν ίδια τήν ύπαρξη των 
επαναστάσεων πού τά έχουν παράγει. ' Η ιστορική αίσθηση τόσο 
του έρευνητική όσο καί του άπλοΰ αναγνώστη των έγχειριδίων 
φτάνει μόνο μέχρι τήν κατάληξη της πιό πρόσφατης επανάστα-
σης στό πεδίο —εκτός πιά άν κάποιος εχει προσωπική έμπειρία 
μιας έπανάστασης. 

Τά εγχειρίδια, επομένως, ξεκινούν περιορίζοντας τήν αντί-
ληψη του επιστήμονα γιά τήν ιστορία του κλάδου του καί, στή 
συνέχεια, προσπαθούν νά επιβάλλουν ενα ύποκατάστατο αύτού 
πού εχει εξαλειφθεί. "Ετσι, περιέχουν μιά ελάχιστη γεύση 
ιστορίας ειτε σέ ενα εισαγωγικό κεφάλαιο είτε, πιό συχνά, σέ 
διάσπαρτες αναφορές στούς μεγάλους ήρωες μιας παλιότερης 
εποχής. Μέσα από αύτές τίς άναφορές τόσο οί φοιτητές δσο καί οι 
επιστήμονες φτάνουν νά αισθάνονται δτι συμμετέχουν σέ μιά 
μακρόχρονη ιστορική παράδοση. Βέβαια ή παράδοση πού 
προκύπτει άπό εγχειρίδια, στή ν πραγματικότητα, δέν υπήρξε 
ποτέ. Γιά προφανείς άλλά καί ιδιαίτερα λειτουργικούς λόγους, 
τά επιστημονικά έγχειρίδια (καί οί περισσότερες άπό τίς 
παλιότερες Ιστορίες της έπιστήμης) άναφέρονται μόνο σ ' αύτές 
τίς πλευρές του έργου των παλιότερων έπιστημόνων, πού μπορούν 
εύκολα νά φανούν ως συμβολές στή διατύπωση καί τήν έπίλυση 
των Παραδειγματικών προβλημάτων του έγχειρίδιου. Μέ τήν 
κατάλληλη επιλογή καί μέ τήν παραποίηση, οί επιστήμονες 
παλιότερων εποχών παρουσιάζονται νά έχουν έργαστεί πάνω στό 
ίδιο σύνολο σταθερών προβλημάτων καί νά έχουν συμμορφωθεί 
μέ τό ίδιο σύνολο σταθερών κανόνων, πού έφτασαν νά φαίνονται 
επιστημονικά έγκυροι μετά τήν πιό πρόσφατη επανάσταση στή 
θεωρία καί στή μέθοδο. Δέν εχει καμιά σημασία δτι τά έγχειρίδια 
καί ή ιστορική παράδοση πού υπονοούν πρέπει νά ξαναγράφονται 
άπό τήν άρχή μετά άπό κάθε επιστημονική επανάσταση. Ούτε 
πάλι εχει σημασία δτι, μέ τόν τρόπο πού ξαναγράφονται, ή 
έπιστήμη, γιά μιά άκόμη φορά, παρουσιάζεται ώς κατεξοχή 
συσσωρευτική διαδικασία. 

Οί επιστήμονες δέν είναι, βέβαια, ή μοναδική όμάδα πού 
τείνει νά δεί τό παρελθόν του πεδίου της νά άναπτύσσεται γραμμι-
κά πρός τή σημερινή πλεονεκτική θέση. Ό πειρασμός πού 
άντιπροσωπεύει τό γράψιμο της ιστορίας πηγαίνοντας πρός τά 
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πίσω, συνανταται παντού καί πάντοτε. Οί επιστήμονες δμως 
είναι πιό έπιρρεπεϊς σ ' αύτόν τόν πειρασμό, άφενός γιατί τά 
πορίσματα της έπιστημονικής δρευνας δέν παρουσιάζουν καμιά 
έκδηλη έξάρτηση άπό τό Ιστορικό πλαίσιο της ερευνάς καί άφε-
τέρου γιατί, άν έξαιρέσει κανείς τίς περιόδους της κρίσης καί 
της έπανάστασης, ή σημερινή θέση του έπιστήμονα μοιάζει ιδιαί-
τερα άσφαλής. Τό μόνο πού θά προσέφερε μιά πιό επισταμένη 
ιστορική διερεύνηση του παρόντος καί του παρελθόντος της 
έπιστήμης ή μιά μεγαλύτερη υπευθυνότητα άπέναντι στίς ιστορι-
κές λεπτομέρειες είναι ότι θά εδινε ύπερβολικό βάρος στήν 
ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, τά λάθη καί τή σύγχυση. Γιατί νά 
έξάρουμε αυτά άκριβώς τά στοιχεία, πού οί πιό έττίμονες καί 
έπιτυχημένες προσπάθειες της έπιστήμης έκαναν δυνατό τό 
ξεπέρασμά τους; Ή ύποτίμηση των ίστορικών γεγονότων είναι 
βαθιά καί μάλλον οργανικά ριζωμένη στήν ιδεολογία του 
συνόλου των επιστημόνων, του ϊδιου συνόλου, πού άποδίδει 
τήν υψίστη δυνατή άξία σέ εμπειρικά γεγονότα κάποιου άλλου 
είδους. Ό Whitehead συνέλαβε τό άνιστορικό πνεύμα της 
έπιστημονικής κοινότητας, όταν εγραψε: «Μιά έπιστήμη πού 
διστάζει νά ξεχάσει τούς θεμελιωτές της, είναι καταδικασμένη». 
Δέν είχε δμως έντελώς δίκιο, γιατί οί επιστήμες, δπως καί δλοι οί 
έπαγγελματικοί θεσμοί, στήν πραγματικότητα χρειάζονται τούς 
ήρωές τους καί διατηρούν τά όνόματά τους. Εύτυχώς δμως, άντί 
νά ξεχάσουν τά ονόματα των ήρώων, οί έπιστήμονες κατάφεραν 
νά ξεχάσουν ή νά παραποιήσουν τό εργο τους. 

Τό άποτέλεσμα είναι μιά γόνιμη τάση νά κάνουμε τήν 
ίστορία των έπιστημών νά μοιάζει εύθύγραμμη ή συσσωρευτική, 
μιά τάση πού έπηρεάζει άκόμη καί τούς έπιστήμονες πού 
άξιολογοϋν τήν ίδια τή δική τους παλιότερη έρευνα. 'Έτσι, λ.χ., 
καί οί τρεις, ασυμβίβαστες μεταξύ τους, περιγραφές του Dalton 
γιά τήν έξέλιξη του δικοϋ του χημικού άτομισμοϋ άφήνουν νά 
φάνει δτι άπό τήν άρχή ένδιαφερόταν γιά έκεΐνα άκριβώς τά 
χημικά προβλήματα των άναλογιών ένωσης, πού γιά τή λύση 
τους έγινε άργότερα διάσημος. Στήν πραγματικότητα, φαίνεται 
δτι τά προβλήματα αύτά τά συνειδητοποίησε μόνο δταν έφτασε 
στήν έπίλυσή τους καί μάλιστα, δχι πρίν ολοκληρώσει σχεδόν τό 
δημιουργικό του έργο'. Έκεινο πού παραλείπουν δλοι οί άπολο-

1. L.K. Nash, «The Origins of Dalton's Chemical Atomic Theory»,/m, XLVII, 
(1956), σ. 101-116. 
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γισμοί του Dalton είναι οί επαναστατικές συνέπειες πού εϊχε ή 
έφαρμογή στη χημεία ορισμένων έννοιών καί έρωτημάτων καί ως 
τότε περιορίζονταν στη φυσική καί στη μετεωρολογία. Αύτό ήταν 
πού εκανε άκριβώς ό Dalton καί τό αποτέλεσμα ήταν ενας νέος 
προσανατολισμός στό πεδίο, πού δίδαξε στούς χημικούς πώς νά 
θέτουν νέες έ ρωτήσεις καί νά αντλούν νέα συμπεράσματα άπό 
παλιά δεδομένα. 

"Η πάλι, ό Newton εγραψε δτι ό Γαλιλαίος εϊχε άνακαλύψει 
δτι ή σταθερή δύναμη της βαρύτητας προκαλεί μιά κίνηση 
ανάλογη μέ τό τετράγωνο του χρόνου. Στήν πραγματικότητα, τό 
κινηματικό θεώρημα του Γαλιλαίου παίρνει δντως αύτη τή μορφή 
μόνο δταν ένσωματωθει στό πλέγμα τών δυναμικών έννοιών του 
ϊδιου του Newton. ' Ο Γαλιλαίος δμως δέν είχε πει τίποτα τέτοιο. 
Ή άνάλυσή του πάνω στά σώματα σέ πτώση σπάνια αναφέρεται 
σέ δυνάμεις καί άκόμη λιγότερο σέ μιά ομοιόμορφη βαρυτική 
δύναμη πού προκαλεί τήν πτώση τών σωμάτων^. 'Αποδίδοντας 
στό Γαλιλαίο τήν άπάντηση σέ μιά έρώτηση, πού τά Παραδείγμα-
τα του ίδιου του Γαλιλαίου δέν έπέτρεπαν νά τεθεϊ, ή έρμηνεία του 
Newton άποκρύβει τίς συνέπειες μιας μικρής αλλά έπαναστατικής 
άναμόρφωσης τόσο στίς έρωτήσεις πού εθεταν οί επιστήμονες γιά 
τήν κίνηση δσο καί στίς απαντήσεις πού ένιωθαν ικανοί νά 
άποδεχτοϋν. Αύτή, ώστόσο, άκριβώς ή μορφή αλλαγής στή 
διατύπωση τών ερωτήσεων καί τών άπαντήσεων έξηγεΐ, πολύ 
πληρέστερα άπό δ,τι οί νέες έμπειρικές άνακαλύψεις, τή μετά-
βαση άπό τήν άριστοτελική στή γαλιλαιική καί άπό τή γαλι-
λαιική στή νευτώνια δυναμική. Μέ τό νά παραποιεί τέτοιες 
άλλαγές, ή τάση τών έγχειριδίων νά κάνουν τήν άνάπτυξη της 
επιστήμης γραμμική οδηγεί στήν άπόκρυψη μιας διαδικασίας, 
πού βρίσκεται στήν καρδιά τών πιό σημαντικών έπεισοδίων της 
έπιστημονικής άνάπτυξης. 

Οί προηγούμενες περιπτώσεις άποκαλύπτουν, ή καθεμιά 
στό πλαίσιο μιας συγκεκριμένης επανάστασης, τίς άφετηρίες 
μιας άνασυγκρότησης της ιστορίας πού, κατά κανόνα, ολοκλη-
ρώνεται άπό τά μετεπαναστατικά έπιστημονικά έγχειρίδια. Αύτή 
δμως ή ολοκλήρωση δέν εξαντλείται άπλώς σέ μιά πολλαπλότητα 

2. Γιά την παρατήρηση αύτή του Newton, δές Florian Cajori (ed) Sir Isaac 
Newton's Mathematical Principles of Natural Philosophy and His System of the World 
(Berkeley, Calif., 1946), σ. 21.Τό χωρίο θά επρεπε νά συγκριθεί μέ τή συζήτηση του 
ίδιου του Galileo, στό Dialogues concerning Two New Sciences, μετ. Η. Crew κάί Α. 
de Salvio (Evanston, 111., 1946), σ. 154-176. 
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ιστορικών παρερμηνειών, δπως αυτές πού ήδη αναφέραμε. Αυτές 
οι παρερμηνείες καταλήγουν νά κάνουν τίς έπαναστάσεις αθέα-
τες· ή διευθέτηση του ορατού ακόμη ύλικού στά έπιστημονικά 
εγχειρίδια γίνεται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά ύπονοειται μιά 
διαδικασία, πού, άν ύπήρχε στήν πραγματικότητα, θά αρνούνταν 
τή λειτουργικότητα τών έπαναστάσεων. 'Επειδή σκοπεύουν νά 
μεταδώσουν γρήγορα στό σπουδαστή αύτά πού ή σύγχρονη 
έπιστημονική κοινότητα νομίζει δτι ξέρει, έξετάζουν τά διάφορα 
πειράματα, τίς έννοιες, τούς νόμους καί τίς θεωρίες της τρέχουσας 
φυσιολογικής έπιστήμης δσο τό δυνατό περισσότερο άπομονωμέ-
να καί διαδοχικά. Παιδαγωγικά, αυτή ή τεχνική παρουσίασης δέν 
είναι επιλήψιμη. "Οταν δμως συνδυαστεί μέ τό γενικό άνιστορικό 
κλίμα τών επιστημονικών κειμένων καί μέ τίς συστηματικές 
παρερμηνείες πού μόλις άναφέραμε, φαίνεται νά προκύπτει, 
άναπόφευκτα, μιά έντονη αίσθηση: ή έπιστήμη εχει φτάσει στό 
σημερινό επίπεδο διά μέσου μιας σειράς ατομικών ανακαλύψεων 
καί έπινοήσεων, πού, άν συγκεντρωθούν όλες μαζί, αποτελούν τό 
συνολικό σώμα της τεχνικής γνώσης. Τά εγχειρίδια αφήνουν νά 
εννοηθεί δτι, άπό τά πρώτα στάδια της έπιστημονικής θέσμισης, οί 
ερευνητές στράφηκαν πρός τούς συγκεκριμένους στόχους πού 
ένσωματώνονται στά σημερινά Παραδείγματα. "Ενα μετά τό 
άλλο, σέ μιά διαδικασία πού συχνά παραλληλίζεται μέ τήν 
πρόσθεση τούβλων σέ ενα κτίριο, οί επιστήμονες συναθροίζουν 
τά γεγονότα, τούς νόμους, τίς εννοιες ή τίς θεωρίες στό συνολικό 
σώμα πληροφοριών πού παρέχει τό σύγχρονο επιστημονικό 
εγχειρίδιο. 

Ή έπιστήμη δμως δέν άναπτύσσεται μ' αύτόν τόν τρόπο. 
Πολλοί άπό τούς γρίφους της σύγχρονης φυσιολογικής έπιστή-
μης δέ γεννήθηκαν παρά μόνο μετά τήν τελευταία έπιστημονική 
έπανάσταση. 'Ελάχιστοι άπ' αύτούς θά μπορούσαν νά ανιχνευ-
θούν στήν ιστορική άφετηρία αυτής της έπιστήμης. Οί παλιότε-
ρες γενιές στρέφονταν στά δικά τους προβλήματα, μέ τά δικά τους 
δργανα καί τούς δικούς τους κανόνες επίλυσης. Ούτε πάλι, ή 
αλλαγή περιορίζεται μόνο στά προβλήματα. 'Αντίθετα, εχει 
άλλάξει όλόκληρο τό πλέγμα γεγονότων καί θεωριών ποϊΓ τό 
Παράδειγμα του έγχειρίδιου εφαρμόζει στή φύση. Μήπως ή 
σταθερότητα της χημικής ένωσης, λ.χ., είναι απλώς ενα δεδομένο 
της έμπειρίας πού θά μπορούσαν νά είχαν ανακαλύψει μέ πείραμα 
οί χημικοί, ανεξάρτητα άπό τόν κόσμο μέσα στόν όποιο έζησαν 
καί πειραματίστηκαν; 'Ή μήπως είναι μάλλον ενα στοιχείο —καί 
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μάλιστα ενα αναμφισβήτητο στοιχείο— σέ μιά νέα συναρμολό-
γηση γεγονότος καί θεωρίας, πού ό Dalton ήρθε νά εφαρμόσει στό 
σύνολο των προηγούμενων χημικών έμπειριών, μετασχηματίζο-
ντας σ ' αυτήν τήν πορεία τήν ϊδια τή χημική εμπειρία; ' Ή πάλι, 
μέ τήν ίδια Λογική, ή σταθερή έπιτάχυνση πού προκαλείται από 
μιά σταθερή δύναμη αποτελεί ενα άπλό γεγονός, πού οί μελετητές 
της δυναμικής σέ κάθε εποχή αναζητούσαν ή μήπως μάλλον είναι 
ή άπάντηση σέ μιά ερώτηση, πού γιά πρώτη φορά τέθηκε μόνο 
στό πλαίσιο της νευτώνιας θεωρίας, καί πού θά μπορούσε νά 
απαντηθεί από αυτή τή θεωρία, ακριβώς επειδή τό σύνολο τών 
διαθέσιμων πληροφοριών ήταν ήδη επαρκές; 

Οί ερωτήσεις αυτές συνδέονται μέ τίς διαδοχικές ανακαλύ-
ψεις γεγονότων, όπως παρουσιάζονται στά εγχειρίδια. Είναι όμως 
προφανές δτι αφορούν καί τόν τρόπο παρουσίασης τών θεωριών. 
Οί θεωρίες, φυσικά, όντως «ταιριάζουν μέ τά γεγονότα» αλλά 
αυτό γίνεται μέ τό μετασχηματισμό τών διαθέσιμων πληροφοριών 
όέ γεγονότα, τά όποια δέν είχαν κάν υπάρξει γιά τό προηγούμενο 
Παράδειγμα. Καί αύτό βέβαια σημαίνει δτι οϋτε οί θεωρίες δέν 
εξελίσσονται μία μετά τήν αλλη ανταποκρινόμενες σέ γεγονότα 
πού ήταν πάντοτε παρόντα. 'Αντίθετα, άναδύονται ταυτόχρονα μέ 
τά γεγονότα, στά όποια ανταποκρίνονται, από έπαναστατική 
άναδιάρθωση της προηγούμενης επιστημονικής παράδοσης: Ή 
σχέση ανάμεσα στόν επιστήμονα καί τή φύση, μιά σχέση πού 
οφείλεται στή γνώση, στά πλαίσια μιας παράδοσης, παύει νά 
είναι πιά ή ίδια. 

Μιά τελευταία αναφορά ίσως διευκρινίσει τόν αντίκτυπο του 
τρόπου γραφής τών έγχειριδίων στήν εικόνα πού σχηματίζουμε 
γιά τήν επιστημονική ανάπτυξη. Κάθε στοιχειώδες εγχειρίδιο 
χημείας πρέπει νά διαπραγματεύεται τήν έννοια του χημικού 
στοιχείου. Σχεδόν πάντοτε, δταν εισάγεται αυτή ή έννοια, ή 
καταγωγή της αποδίδεται στό χημικό του 17ου αι. Robert Boyle, 
στοϋ οποίου τό εργο Sceptical Chymist 6 προσεκτικός αναγνώ-
στης μπορεί νά βρει εναν ορισμό του «στοιχείου» πού πλησιάζει 
άρκετά σ ' αύτόν πού χρησιμοποιούμε σήμερα. Ή αναφορά στόν 
Boyle βοηθά τόν αρχάριο νάκαταλάβει δτι ή χημεία δέν ξεκινά μέ 
τίς σουλφαμίδες* επιπλέον, του δείχνει δτι μιά από τίς παραδοσια-
κές τάσεις του επιστήμονα είναι νά επινοεί τέτοιου είδους 
εννοιες. "Αν θεωρηθεί ως στοιχείο του παιδαγωγικού όπλοστά-
σιου πού μετατρέπει κάποιον φοιτητή σέ επιστήμονα, μιά τέτοια 
άναφορά είναι Ιδιαίτερα επιτυχημένη. Δέν παύει, πάντως, νά 
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αποτελεί ακόμη μιά περίπτωση ιστορικού λάθους, άπό αύτά πού 
παραπλανούν τόσο τό φοιτητή όσο καί τόν απλό δνθρωπο, δταν 
προσπαθεί νά κατανοήσει τή φύση της επιστήμης. 

Σύμφωνα μέ τόν Boyle, πού είχε άρκετά δίκιο, ό «όρισμός» 
του γιά τό στοιχείο δέν ήταν τίποτα άλλο άπό μιά παράφραση 
μιας παραδοσιακής χημικής Ιννοιας· ό Boyle τόν χρησιμοποίησε 
μόνο καί μόνο γιά νά δείξει ότι δέν ύπάρχει κανενός είδους 
χημικό στοιχείο* άπό τήν πλευρά λοιπόν τής ιστορίας ή αναφορά 
του έγχειρίδιου γιά τή συμβολή του Boyle είναι λανθασμένη^. 
Αύτό τό λάθος είναι βέβαια κάτι άσήμαντο, δχι όμως περισσότε-
ρο άπό κάθε μορφή παρερμηνείας δεδομένων. 'Εκείνο δμως πού 
δέν είναι άσήμαντο καί τυχαίο είναι ή εντύπωση πού δημιουργεί-
ται γιά τήν έπιστήμη, δταν τέτοιου είδους λάθη άρχικά συσσω-
ρεύονται καί στή συνέχεια ένσωματώνονται λειτουργικά στήν 
τεχνική δομή του έγχειρίδιου. "Οπως οι εννοιες «χρόνος», 
«ένέργεια», «δύναμη» ή «σωματίδιο» ετσι καί ή έννοια «στοι-
χείο» είναι άπό αύτά τά συστατικά ένός έγχειρίδιου πού κατά 
κανόνα δέν έπινοοΰνται οϋτε άνακαλύπτονται ποτέ. Συγκεκριμέ-
να, ό όρισμός του Boyle μπορεί νά άνιχνευτεί πηγαίνοντας πρός 
τά πίσω τουλάχιστο στόν 'Αριστοτέλη καί πρός τά έμπρός, μέσω 
του Lavoisier, στά σύγχρονα κείμενα. Αύτό βέβαια δέ σημαίνει 
δτι ή έπιστήμη κατείχε τή σύγρονη έννοια του στοιχείου άπό 
τόν καιρό τής άρχαιότητας. Οί λεκτικοί ορισμοί, δπως αύτός του 
Boyle, δέν έχουν καί πολύ έπιστημονικό περιεχόμενο, δν 
έξεταστοϋν μεμονωμένα. Δέ διαθέτουν ένα πλήρες έξειδικευμένο 
νόημα (αν υπάρχουν τέτοια νοήματα) άλλά άποτελουν μάλλον 
παιδαγωγικά βοηθήματα. 01 έπιστημονικές έννοιες στίς οποίες 
παραπέμπουν άποκτοϋν πλήρη σημασία μόνο δταν συνδεθούν, 
στά πλαίσια ένός κειμένου ή κάποιας άλλης συστηματικής 
παρουσίασης, μέ άλλες έπιστημονικές έννοιες, μέ διαχειριστικές 
διεργασίες καί μέ άλλες Παραδειγματικές έφαρμογές. Είναι 
προφανές δτι έννοιες, δπως ή έννοια του χημικού στοιχείου, 
σπάγια μπορούν νά επινοηθούν άνεξάρτητα άπό κάποιο πλαίσιο. 
Συνήθως μάλιστα, δταν, δοθεί αύτό τό πλαίσιο, δέν άπαιτοϋν 
έπινόηση, γιατί είναι ήδη δεδομένες. Τόσο ό Boyle δσο καί 
ό Lavoisier τροποποίησαν σημαντικά τή χημική σημασία του 
«στοιχείου». Δέν επινόησαν δμως πρώτοι τήν έννοια αύτή ουτε 

3. T.S. Kuhn, «Robert Boyle and Structural Chemistry in the Seventeenth 
Century», /sis, XLIII, 1952, σ. 26-29. 
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κάν άλλαξαν τή λεκτική φόρμουλα πού χρησιμοποιούνταν ώς 
ορισμός της. Οΰτε πάλι, δπως εχουμε δει, χρειάστηκε ό Einstein 
νά έπι νοήσει ή νά δώσει ε να νέο σαφή ορισμό στό «χώρο» καί τό 
«χρόνο», προκειμένου νά τούς δώσει νέα σημασία στό πλαίσιο 
του έργου του. 

Ποιός λοιπόν ήταν ό ιστορικός ρόλος του Boyle, όσον άφορα 
τό μέρος έκεϊνο του έργου του πού περιλαμβάνει τόν περίφημο 
«ορισμό»; 'Υπήρξε επικεφαλής μιας επιστημονικής επανάστα-
σης, ή όποία, μέ τό νά άλλάζει τή σχέση των στοιχείων» μέ τούς 
χειρισμούς καί τή θεωρία τής χημείας, μετέτρεψε αυτήν τήν 
έννοια σέ ενα άρκετά διαφορετικό έργαλειο άπ* δ,τι ήταν πρίν, 
καί, στήν πορεία αυτή, μετασχημάτισε καί τήν ιδια τή χημεία καί 
τό σύμπαν του χημικού^. Χρειάστηκαν άλλες έπαναστάσεις, δπως 
αυτή μέ κέντο τόν Lavoisier, γιά νά δώσουν στήν έννοια τή 
σύγχρονή της μορφή καί λειτουργία. Ό Boyle προσφέρεται ώς 
τυπική περίπτωση τόσο γιά τή διαδικασία πού περιέχεται σέ 
καθένα από αυτά τά στάδια δσο καί γιά τό πώς μετασχηματίζεται 
αύτή ή διαδικασία, δταν ή υπάρχουσα γνώση ενσωματώνεται σέ 
ενα εγχειρίδιο. Περισσότερο άπό κάθε άλλη μεμονωμένη πλευρά 
τής επιστήμης, αύτή ή παιδαγωγική πρακτική καθόρισε τήν 
εικόνα πού σχηματίζουμε γιά τή φύση τής έπιστήμης καί γιά τό 
ρόλο τής άνακάλυψης καί τής έπινόησης στήν πρόοδο της. 

4. Ή Marie Boas, στό Robert Boyle and Seventeenth - Centrury Chemistry 
(Cambridge, 1958) άσχολεΐται σέ πολλά σημεία μέ τίς θετικές συνεισφορές του 
Boyle στήν άνάπτυξη τής έννοιας του χημικού στοιχείου. 
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Τά εγχειρίδια παράγονται μόνο μετά τό τέλος μιας έπιστη-
μονικής επανάστασης καί αποτελούν τίς βάσεις γιά μιά νέα 
παράδοση φυσιολογικής έπιστήμης. "Εχοντας όμως στρέψει την 
προσοχή μας στή δομή των εγχειριδίων, αφήσαμε στήν άκρη ενα 
ενδιάμεσο στάδιο. Ποιά είναι ή διαδικασία, μέ τήν οποία ενα 
υποψήφιο Παράδειγμα αντικαθιστά ενα παλιότερο; Κάθε νέα 
έρμηνεία της φυσικής πραγματικότητας, είτε πρόκειται γιά 
ανακάλυψη είτε γιά θεωρία αρχικά γεννιέται στό μυαλό ενός ή 
λίγων άτόμων. Πρόκειται γι ' αυτούς πού πρώτοι μαθαίνουν νά 
βλέπουν τήν έπιστήμη καί τό σύμπαν διαφορετικά* ή ίκανότητά 
τους νά πραγματοποιούν τή μετάβαση διευκολύνεται από δύο 
στοιχεία, πού δέ χαρακτηρίζουν τήν πλειονότητα των άλλων 
μελών του κλάδου τους. ' Η προσοχή τους είναι πάντοτε έντονα 
συγκεντρωμένη στά προβλήματα πού προκάλεσαν κρίση· καί 
επιπλέον, είναι συνήθως τόσο νέοι στήν ήλικία ή στό πεδίο πού 
εμφανίζει κρίση ώστε ή πρακτική τούς εχει δεσμεύσει πολύ 
λιγότερο άπ' τούς περισσότερους συγχρόνους τους στήν κοσμο-
θεωρία καί τούς κανόνες του παλιού Παραδείγματος. Μέ ποιό 
τρόπο θά τά καταφέρουν, τί πρέπει νά κάνουν, γιά νά μεταστρέ-
ψουν ολόκληρο τόν κλάδο ή τήν άνάλογη επαγγελματική 
ύποομάδα στό δικό τους τρόπο θέασης της έπιστήμης καί του 
σύμπαντος; Τί ωθεί μιά όμάδα νά εγκαταλείψει μιά παράδοση 
φυσιολογικής ερευνάς γιά χάρη μιας άλλης; 

Γιά νά καταλάβουμε τήν κρισιμότητα αύτών τών ερωτημά-
των άρκεϊ νά θυμηθούμε ότι εχουμε νά κάνουμε μέ τίς μοναδικές 
άναλύσεις, πού ό ιστορικός μπορεί νά προσφέρει στίς ερευνες του 
φιλόσοφου .πάνω στή διαδικασία ελέγχου, στήν επαλήθευση 
[verification] καί τή διάψευση [falsification] τών καθιερωμένων 
επιστημονικών θεωριών. "Οσον καιρό ό ερευνητής δεσμεύεται 
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στη φυσιολογική επιστήμη, ασχολείται μέ τήν έττίλυση γρίφων 
καί δχι μέ τόν ελεγχο των Παραδειγμάτων. Κατά τή διάρκεια μιας 
συγκεκριμένης έττίλυσης γρίφου, μπορεί βέβαια νά δοκιμάσει 
ορισμένες εναλλακτικές προσεγγίσεις καί νά απορρίψει αύτές 
πού δέν καταφέρνουν νά δώσουν τό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα· 
καί τότε όμως δέν ελέγχει τό ϊδιο τό Παράδειγμα, Θά λέγαμε δτι 
μάλλον μοιάζει μέ τό σκακιστή πού, έχοντας μπροστά του ενα 
συγκεκριμένο πρόβλημα καί τή διάταξη της σκακιέρας στό μυαλό 
του ή στά μάτια του, επιχειρεί διάφορες έναλλακτικές κινήσεις 
γιά νά φτάσει σέ μιά λυση. Αύτές οί δοκιμαστικές απόπειρες είναι 
τόσο γιά τό σκακιστή δσο καί γιά τόν επιστήμονα δοκιμές των 
κινήσεων καί δχι δοκιμές των κανόνων του παιχνιδιού. "Εχουν 
νόημα ύπαρξης μόνο μέ τήν προϋπόθεση δτι τό Ι'διο τό 
Παράδειγμα θεωρείται δεδομένο. Κατά συνέπεια, ελεγχο του 
Παραδείγματος εχουμε μόνο δταν ή συνεχής αποτυχία νά βρεθεί 
μιά λύση σ ' ενα σημαντικό γρίφο οδηγήσει σέ μιά κρίση. 'Αλλά 
καί τότε ακόμη, μπορούμε νά μιλήσουμε γιά ελεγχο μόνο δταν ή 
επίγνωση της κρίσης προκαλέσει τή γένεση ένός εναλλακτικού 
ύποψήφιου γιά Παράδειγμα. Στίς επιστήμες, ή κατάσταση 
ελέγχου δέν ταυτίζεται ποτέ μέ τήν απλή σύγκριση ένός 
μεμονωμένου Παραδείγματος μέ τή φύση —δπως στή διαδικασία 
επίλυσης γρίφων. 'Αντίθετα, ό ελεγχος αποτελεί μιά πλευρά τού 
ανταγωνισμού άνάμεσα σέ δύο άντίπαλα Παραδείγματα, πού 
διεκδικούν τήν αφοσίωση της επιστημονικής κοινότητας. 

Σέ μιά προσεκτικότερη εξέταση, αύτή ή διατύπωση άποκαλύ-
πτει απρόσμενες καί πιθανώς σημαντικές αναλογίες μέ δύο από 
τίς πιό διαδεδομένες σύγχρονες φιλοσοφικές θεωρίες γιά τήν 
έπαλήθευση [verification]. 'Ελάχιστοι έπιστημολόγοι αναζητούν 
ακόμη απόλυτα κριτήρια γιά τήν έπαλήθευση τών έπιστημονικών 
θεωριών, "Εχοντας δεχτεί δτι καμιά θεωρία δέν μπορεί ποτέ νά 
υποβληθεί σ ' δλα τά δυνατά κατάλληλα τέστ, δέ ρωτούν πιά άν 
μιά θεωρία εχει επαληθευτεί άλλά έξετάζουν μάλλον τήν 
πιθανότητά της στό φως τών διαθέσιμων ένδείξεων. Προσπαθών-
τας νά δώσει μιά απάντηση σ ' αύτό τό πρόβλημα, μιά σημαντική 
φιλοσοφική σχολή οδηγήθηκε στή σύγκριση της ικανότητας 
διαφόρων θεωριών νά έξηγούν τίς διαθέσιμες ενδείξεις. Αύτή ή 
επιμονή στή σύγκριση τών θεωριών χαρακτηρίζει ακόμη τήν 
ιστορική συγκυρία, στή διάρκεια της οποίας μιά νέα θεωρία 
γίνεται αποδεκτή. Είναι πολύ πιθανό δτι δείχνει μία άπ' τίξ 
κατευθύνσεις πού θά επρεπε νά ακολουθήσει ή μελλοντική 
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συζήτηση γιά την έπαλήθευση. 
Στη μορφή, ώστόσο, πού παίρνουν συνήθως οί πιθανολογι-

κές θεωρίες της επαλήθευσης καταφεύγουν δλες σέ κάποια άπό 
τίς καθαρές ή' οΰδέτερες παρατηρησιακές γλώσσες, πού έξετάσα-
με στό κεφ. Χ. Μιά πιθανολογική θεωρία ζητα νά συγκρίνουμε τή 
δεδομένη επιστημονική θεωρία μέ δλες τίς άλλες δυνατές 
θεωρίες, πού θά μπορούσαμε νά φανταστούμε ότι άντιστοιχοϋν 
στήν ϊδια συλλογή παρατηρησιακών δεδομένων. Μιά δλλη 
απαιτεί τή σύλληψη στή φαντασία μας δλων των τέστ πού ή 
δεδομένη έπιστημονική θεωρία θά μπορούσε νά ύποστεϊ·. Είναι 
προφανές δτι μιά τέτοια σύλληψη είναι άναγκαία γιά τόν 
υπολογισμό της ειδικής πιθανότητας, άπόλυτης ή σχετικής, 
δύσκολα δμως, μπορούμε νά φανταστούμε πώς μπορεί νά πρα-
γματοποιηθεί. Ά π ό τή στιγμή πού, δπως ύποστήριξα, δέν είναι 
δυνατό νά υπάρξει κανένα έπιστημονικά ή εμπειρικά ούδέτερο 
γλωσσικό ή έννοιολογικό σύστημα, επεται δτι ή προτεινόμενη 
σύλληψη έναλλακτικών τέστ καί θεωριών πρέπει νά ενταχθεί 
μέσα σέ κάποια παράδοση στηριγμένη σέ Παράδειγμα. "Αν 
περιοριστεί δμως σ ' αύτά τά πλαίσια δέν μπορεί πιά νά 
αναφέρεται σ ' δλες τίς δυνατές εμπειρίες ή σ ' δλες τίς δυνατές 
θεωρίες. Τό αποτέλεσμα είναι δτι οί πιθανολογικές θεωρίες δσο 
διαφωτίζουν τήν περίπτωση της επαλήθευσης άλλο τόσο τή 
διαστρεβλώνουν. Είναι σίγουρο δτι έχουν δίκαιο δταν υποστηρί-
ζουν δτι ή έπαλήθευση εξαρτάται άπό τή σύγκριση τών θεωριών 
καί τήν πληθώρα τών έμπειρικών ενδείξεων πρόκειται δμως 
πάντοτε γιά θεωρίες καί παρατηρήσεις πού είναι στενά συνδεμέ-
νες μέ τίς ήδη υπάρχουσες. Ή έπαλήθευση είναι δπως ή φυσική 
επιλογή: επιλέγει τήν πιό βιώσιμη άπό τίς ύπάρχουσες έναλλα-
κτικές λύσεις σέ ενα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Τό δν, 
τώρα, ή έκλογή αύτή είναι ή καλύτερη πού θά μπορούσε νά γίνει, 
στήν περίπτωση πού διαθέταμε κι άλλες έναλλακτικές λύσεις ή 
πού είχαμε διαφορετικά δεδομένα, είναι ενα έρώτημα πού δέν εχει 
κανένα νόημα. Δέν ύπάρχουν τά άπαιτούμενα στοιχεία γιά νά 
προσδιορίσουν τίς δυνατές λύσεις. 

Μιά έντελώς διαφορετική προσέγγιση σ ' δλο αυτό τό πλέγμα 
τών προβλημάτων εχει δοθεί άπό τόν Karl R. Popper, πού άρνεϊται 

1. Γιά μιά σύντομη παρουσίαση τών κύριων τάσεων στίς πιθανολογικές θεω^ 
ρίες έπαλήθευσης, δές Ernest Nagel, Principles of the Theory of Probability, vol. I, 
No. 6, International Encyclopedia of Unified Science, σ. 60-75. 
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δτι υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία έπαλήθευσης2. Τονίζει, 
αντίθετα, τή σημασία της διάψευσης [falsification], δηλαδή αύτοϋ 
του τέστ πού, ακριβώς επειδή καταλήγει σέ αρνητικό πόρισμα, 
απαιτεί τήν άπόρριψη μιας καθιερωμένης θεωρίας. Σέ πρώτη 
ματιά, φαίνεται δτι ό ρόλος πού αποδίδεται από τόν Popper στή 
διάψευση μοιάζει πολύ μέ τό ρόλο πού παίζουν, σ ' αυτό τό βιβλίο, 
οί εμπειρικές ανωμαλίες, δηλαδή οί εμπειρίες πού, προκαλώντας 
κρίση, προετοιμάζουν τό δρόμο γιά μιά νέα θεωρία. Οί άνωμαλίες, 
ωστόσο, δέν ταυτίζονται μέ τίς εμπειρίες πού οδηγούν στήν 
διάψευση. Στήν πραγματικότητα, αμφιβάλλω καί γιά τό άν 
υπάρχουν τέτοιες έμπειρίες. "Οπως εχει τονιστεί έπάνειλημμένα, 
καμιά θεωρία δέ λ-ύνει ποτέ όλους τούς γρίφους πού αντιμετωπίζει 
σέ μιά δεδομένη χρονική περίοδο* οΰτε πάλι, οί ολοκληρωμένες 
λύσεις είναι πάντοτε τέλειες. 'Αντίθετα, αυτή ακριβώς ή ελλειψη 
πληρότητας καί τελειότητας στό συνταίριασμα δεδομένων-θεω-
ρίας όδηγεϊ στόν καθορισμό πολλών άπό τούς γρίφους πού 
χαρακτηρίζουν τή φυσιολογική επιστήμη, σέ κάθε εποχή. "Αν 
οποιοδήποτε λάθος σ ' αύτό τό συνταίριασμα όδηγοϋσε κάθε φορά 
στήν απόρριψη της θεωρίας, τότε θά επρεπε δλες οί θεωρίες νά 
είχαν άπορριφτεϊ σ ' δλες τίς εποχές. "Αν, πάλι, μόνο κάποια 
σοβαρή άποτυχία στό συνταίριασμα δικαιολογεί τήν άπόρριψη 
της θεωρίας, τότε οί όπαδοί του Popper χρειάζονται ^να κριτήριο 
«ελλειψης-πιθανότητας» [improbability] ή «βαθμού διάψευσης». 
'Αναπτύσσοντας ενα τέτοιο κριτήριο, θά άντιμετωπίσουν σχεδόν 
σίγουρα τό Ι'διο πλέγμα δυσκολιών πού έχει απασχολήσει δσους 
ύποστηρίζουν κάποια άπό τίς διάφορες πιθανολογικές θεωρίες της 
επαλήθευσης. 

Μπορούμε νά αποφύγουμε πολλές άπό αύτές τίς δυσκολίες, 
άν άναγνωρίσουμε δτι καί οί δυό αύτές διαδεδομένες, άλλά άντίθε-
τες, άπόψεις γιά τή βαθύτερη λογική της έπιστημονικής έρευνας 
προσπάθησαν νά συνενώσουν δύο καθαρά ξεχωριστές διαδικασίες 
σέ μία. Οί άνώμαλες έμπειρίες του Popper είναι σημαντικές γιά 
τήν έπιστήμη, γιατί προκαλούν τή γένεση άνταγωνιστών σέ ένα 
ύπάρχον Παράδειγμα. Ή διάψευση δμως, άν καί σίγουρα 
συμβαίνει κατά καιρούς, δέ συνοδεύει οΰτε προκαλείται άπό τήν 
έμφάνιση μιας άνωμαλίας ή μιας άπορριπτικής ύπόδειξης. 
'Αντίθετα, είναι μιά έπακόλουθη καί ξεχωριστή διαδικασία πού 

2. K.R., Popper, The Logic of Scientific Discovery (New York, 1959), ιδιαίτερα 
κεφ. i-iv. 
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θά μπορούσε εξίσου καλά νά ονομαστεί έπαλήθευση, άφοϋ 
πρόκειται γιά τό θρίαμβο ενός νέου Παραδείγματος απέναντι στό 
παλιότερο. Σ ' αυτή τή συνδυασμένη διαδικασία έπαλήθευσης-
διάψευσης, ή σύγκριση των θεωριών πού επιχειρεί ό θεωρητικός 
των πιθανοτήτων παίζει εναν κεντρικό ρόλο. Αύτή ή διατύπωση 
σέ δύο στάδια εχει, κατά τή γνώμη μου, τήν αρετή της μεγάλης 
αληθοφάνειας καί ακόμη μας επιτρέπει νά αρχίσουμε νά διερευ-
νούμε τό ρόλο της συμφωνίας (ή της διαφωνίας) ανάμεσα σέ 
γεγονότα καί θεωρία στή διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης. 
Τουλάχιστο γιά τόν ιστορικό, δέν εχει καί πολύ νόημα νά 
υποστηρίζει ότι ή έπαλήθευση έγκαθιδρύει τή συμφωνία άνάμεσα 
σέ γεγονότα καί θεωρία. 'Όλες οί σημαντικές θεωρίες στήν 
ιστορία συμφωνούσαν μέ τά γεγονότα λίγο ως πολύ. Δέν ύπάρχει 
πιό ακριβής άπάντηση άπό αύτή, στήν ερώτηση άν μιά μεμονωμέ-
νη θεωρία ταιριάζει μέ τά γεγονότα. Παρόμοιες όμως ερωτήσεις 
μπορούν νά τεθούν, όταν οί θεωρίες παίρνονται συλλογικά ή εστω 
άνά δύο. "Εχει πολύ νόημα νά τεθεί τό ερώτημα ποιά άπό δύο 
τρέχουσες καί άντιτιθέμενες θεωρίες ταιριάζει καλύτερα μέ τά 
γεγονότα. 'Έτσι, λ.χ., άν καί ούτε του Priestley ούτε τού Lavoisier ή 
θεωρία συμφωνούσε άπόλυτα μέ τίς ύπάρχουσες παρατηρήσεις, 
ελάχιστοι σύγχρονοί τους άργησαν περισσότερο άπό μιά δεκαε-
τία νά συμπεράνουν ότι ή θεωρία τού Lavoisier ταίριαζε πολύ 
καλύτερα άπό τίς δύο. 

Αύτή ή διατύπωση, ώστόσο, κάνει νά φαίνεται πιό εύκολη 
καί πιό οικεία άπ' δ,τι είναι ή προσπάθεια έκλογής άνάμεσα σέ 
Παραδείγματα. "Αν ύπήρχε μόνο μιά όμάδα έπιστημονικών 
προβλημάτων, μόνο ενας κόσμος μέσα στόν όποιον έργαζόμαστε 
πάνω σ ' αύτά καί μόνο ενα σύνολο κριτηρίων γιά τήν έπίλυσή 
τους, τότε ό ανταγωνισμός των Παραδειγμάτων θά ρυθμιζόταν 
σχετικά εύκολα μέ κάποια διαδικασία, όπως ή καταμέτρηση των 
προβλημάτων πού λύνει τό καθένα. Στήν πραγματικότητα δμως, 
αύτές οί συνθήκες δέν πληρούνται ποτέ. Οί οπαδοί άνταγωνιστι-
κών Παραδειγμάτων είναι πάντοτε, τουλάχιστο ως ενα βαθμό, σέ 
διαφορετικά στρατόπεδα. Καμιά άπ' τίς δυό πλευρές δέ θά δεχτεί 
δλες τίς μή-έμπειρικές ύποθέσεις πού ή άλλη χρειάζεται γιά νά 
στηρίζει τή θέση της. "Οπως ό Proust καί ό Berthollet τήν έποχή 
πού διαφωνούσαν γιά τή σύνθεση των χημικών ενώσεων, οί δυό 
πλευρές καταλτ-^γουν συνήθως σέ διάλογο κουφών. "Αν καί ό 
καθένας έλπίζε. νά μεταστρέψει τόν άλλο στό δικό του τρόπο 
θέασης της επιστήμης καί τών προβλημάτων της, κανένας δέν 
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ελπίζει δτι θά αποδείξει τή θέση του. Ή διαμάχη άνάμεσα σέ 
Παραδείγματα δέν άνήκει στην κατηγορία των μαχών πού 
λύνονται μέ αποδείξεις. 

"Εχουμε αναφέρει ήδη πολλούς λόγους γιά τούς οποίους οι 
οπαδοί αντίθετων Παραδειγμάτων δέν καταφέρνουν νά αποκατα-
στήσουν πλήρη έπικοινωνία μεταξύ τους. Γιά νά χαρακτηρίσουμε 
τό σύνολο αυτών τών λόγων, υιοθετήσαμε τόν δρο «άόυμμετρό-
τητα» [incommensurability] τών φυσιολογικών-έπιστημονικών 
παρδόσεων πρίν καί μετά τήν επανάσταση, καί χρειάζεται εδώ 
άπλώς νά τούς άνακεφαλαιώσουμε. Πρώτος λόγος: οί οπαδοί 
αντίθετων Παραδειγμάτων συχνά διαφωνούν πάνω στόν κατάλογο 
τών προβλημάτων πού τό κάθε υποψήφιο Παράδειγμα πρέπει νά 
λύνει* τά κριτήριά τους καί οί όρισμοί πού δίνουν γιά τήν 
επιστήμη δέν ταυτίζονται. Μιά θεωρία της κίνησης, λ.χ., θά 
πρέπει νά εξηγεί τό αίτιο τών ελκτικών δυνάμεων πού εξασκούν-
ται άνάμεσα στά υλικά σωματίδια ή μπορεί άπλώς νά διαπιστώνει 
τήν ύπαρξη τέτοιων δυνάμεων; Ή δυναμική του Newton απορρί-
πτονταν από πολλούς γιατί, σέ άντίθεση μέ τίς θεωρίες του 
'Αριστοτέλη καί του Descartes, όδηγοϋσε στή δεύτερη άπάντηση. 
"Οταν λοιπόν ή θεωρία του Newton εγινε αποδεκτή,ενα ερώτημα 
εξαφανίστηκε από τήν επιστήμη. Τό ιδιο δμως αυτό ερώτημα 
επανέρχεται αργότερα καί ή θεωρία της σχετικότητας δικαιολο-
γημένα υπερηφανεύεται δτι τό εχει λύσει. ' Ή πάλι, ή χημική 
θεωρία του Lavoisier, δπως διαδόθηκε τό 19ο αι., εμπόδιζε τούς 
χημικούς νά θέτουν τό ερώτημα γιατί τά μέταλλα μοιάζουν τόσο 
πολύ μεταξύ τους, ε να ερώτημα πού ή φλογιστική θεωρία είχε 
θέσει καί είχε απαντήσει παλιότερα. Ή μετάβαση στό Παράδειγ-
μα του Lavoisier είχε ως συνέπεια, δπως καί ή μετάβαση στό 
νευτώνιο Παράδειγμα, τήν άπώλεια όχι μόνο ένός έγκυρου ε-
ρωτήματος αλλά καί μιας ολοκληρωμένης άπάντηση ς. Οΰτε καί 
σ ' αύτήν τήν περίπτωση δμως, δέν ήταν όριστική ή απώλεια. Στόν 
20ο αί., επανέρχονται τά ερωτήματα πάνω στίς ιδιότητες τών 
χημικών ούσιών καί δίνονται ορισμένες άπαντήσεις. 

Τό ζήτημα δέν εξαντλείται, ώστόσο, μέ τήν άσυμμετρότητα 
τών κριτηρίων. Άφοΰ τά νέα Παραδείγματα γεννιούνται από τά 
παλιότερα, είναι φυσικό νά διατηρούν ενα μεγάλο ποσοστό του 
λεξιλόγιου καί του εννοιολογικού καί όργανικοΰ εξοπλισμού πού 
χρησιμοποιούσαν στό παρελθόν τά παραδοσιακά Παραδείγματα. 
Σπάνια δμως χρησιμοποιούν τά στοιχεία, πού έχουν κληρονο-
μήσει, μέ τόν παραδοσιακό τρόπο. Στά πλαίσια του νέου 
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Παραδείγματος, οί παλιοί όροι, οί εννοιες καί τά πειράματα 
πληρούν νέες αμοιβαίες σχέσεις. Ή άναγκαία κατάληξη είναι 
αυτό πού θά ονομάσουμε, χωρίς ό δρος νά είναι άπολυτα σωστός, 
μιά «παρεξήγηση» ανάμεσα στίς δύο αντιτιθέμενες σχολές. 
Δέν μπορούμε νά ποϋμε δτι ό απλός άνθρωπος πού περιγελούσε τη 
γενική θεωρία της σχετικότητας του Einstein, έπειδή ό χώρος δέν 
ήταν δυνατό νά είναι «καμπύλος», ^κανε απλώς ενα λάθος ή είχε 
απλώς άδικο. Οΰτε πάλι είχαν άπλώς άδικο οί μαθηματικοί, 
φυσικοί καί φιλόσοφοι πού προσπάθησαν νά έπεξεργαστοϋν μιά 
εύκλίδεια παραλλαγή της θεωρίας του Einstein^. Ή έννοια του 
χώρου πού υττηρχε μέχρι τότε παρέπεμπε κατ' άνάγκη σέ κάτι 
επίπεδο, ομογενές, ίσοτροπικό καί ανεξάρτητο άπό τήν ύπαρξη 
της ϋλης. "Αν δέν υπήρχε μιά τέτοια έννοια, ή φυσική του New-
ton δέ θά εϊχε καμιά λειτουργικότητα. Γιά νά πραγματοποιηθεί τό 
πέρασμα στό σύμπαν του Einstein, επρεπε νά άλλάξει ολόκληρο 
τό έννοιολογικό δίκτυο, πού είχε νήματα τό χώρο, τό χρόνο, τήν 
ΰλη, τή δύναμη κ.ο.κ. καί νά έφαρμοστει ξανά στή φυσική 
πραγματικότητα. Μόνο δσοι είχαν ύποστεί καί οί ίδιοι αυτόν τό 
μετασχηματισμό (ή δσοι άντίστοιχα δέν τόν είχαν τελικά δεχτεί) 
θά μπορούσαν νά είναι σέ θέση νά άνακαλύψουν που ακριβώς 
συμφωνούν μεταξύ τους καί που διαφωνούν. ' Η επικοινωνία στή 
διάρκεια του έπαναστατικοϋ διχασμού είναι άναπόφευκτα άτελής. 
"Ας δούμε, άκόμη, τόν άνθρωπο πού θεωρούσε τόν Κοπέρνικο 
τρελό, γιατί ισχυριζόταν δτι ή Γη κινείται. Δέν πρόκειται γιά 
κάποιον πού εχει λίγο ή πολύ άδικο. "Ενα μέρος άπό τήν 
καθιερωμένη σημασία της λέξης «Γη» ήταν ή Ιδιότητα «σταθερή 
θέση». Τώρα δμως, είχαμε ενα νέο τρόπο νά βλέπουμε τά προβλή-
ματα της φυσικής καί της αστρονομίας, εναν τρόπο πού οδηγούσε 
άναγκαστικά ςττήν άλλαγή της σημασίας καί της «Γης» καί της 
«κίνησης»^. Πρίν άπ' αύτές τίς αλλαγές ή έννοια μιας κινούμενης 
Γης ήταν παράλογη. Ά π ' τήν άλλη μεριά, δταν πιά αύτές οί 
άλλαγές πραγματοποιήθηκαν καί έγιναν κατανοητές, μπόρεσαν 

3. Γιά τίς άντιδράσεις του κοινού στόν καμπύλο χώρο, δές Philipp Frank, 
Einstein, His Life and Times, μετ. καί έπιμ. G. Rosen καί S. Kus^ka (New York, 
1947), σ. 142-146. Γιά όρισμένες προσπάθειες νά διατηρηθούν τά όφέλη της 
γενικής σχετικότητας μέσα σ ' ένα εύκλίδειο χώρο, δές C. Nordmann, Einstein and 
the Universe, μετ. J. McCabe (New York, 1922), κεφ. ix. 

4. T.S. Kuhn, The Copernican Revolution (Cambridge, Mass., 1957), κεφ. iii, iv, 
vii. "Eva άπό τά κύρια θέματα του βιβλίου είναι κατά πόσο ό ήλιοκεντρισμός είναι 
κάτι περισσότερο άπό δνα αυστηρά άστρονομικό πρόβλημα. 
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τόσο ό Descartes δσο καί Huyghens νά συνειδητοποιήσουν δτι ή 
κίνηση της Τ η ς ήταν ενα ζήτημα χωρίς περιεχόμενο γιά τήν 
έπιστήμη^. 

Οί αναφορές αύτές μας οδηγούν στήν τρίτη καί πιό 
θεμελιώδη πλευρά της άσυμμετρότητας των άντίθετων Παραδει-
γμάτων. Με μιά έννοια, πού δέν μπορώ νά εξηγήσω περισσότερο, 
οί οπαδοί άντίθετων Παραδειγμάτων άσκοϋν τό εργο τους μέσα σέ 
διαφορετικούς κόσμους. Ό ενας κόσμος περιέχει σώματα πού 
συγκρατούνται καί πέφτουν άργά, ό άλλος έκκρεμή πού έπανα-
λαμβάνουν τήν κίνησή τους ξανά καί ξανά. Στόν εναν, τά 
διαλύματα είναι χημικές ενώσεις, στόν άλλο μίγματα. Ό ένας 
θεμελιώνεται σ ' εναν έπίπεδο χώρο, ό άλλος σέ εναν καμπύλο. 
Δουλεύοντας μέσα σέ διαφορετικούς κόσμους, οί δυό ομάδες 
επιστημόνων βλέπουν διαφορετικά πράγματα, όταν κοιτούν άπό 
τό ιδιο σημείο στήν ιδια κατεύθυνση. 'Επαναλαμβάνουμε ότι 
αύτό δέ σημαίνει δτι μπορούν νά δουν δ,τι τούς αρέσει. Καί οί δυό 
κοιτάζουν τόν ιδιο κόσμο καί αύτό πού κοιτάζουν δέν εχει υπο-
στεί άλλαγή. Σέ ορισμένες δμως περιοχές βλέπουν διαφορετικά 
πράγματα ή τά βλέπουν κάτω άπό διαφορετικές άμοιβαιες 
σχέσεις. ΓΓ αύτό τό λόγο, ενας φυσικός νόμος πού, γιά τή μία 
όμάδα επιστημόνων, δέν μπορεί οΰτε κάν νά άποδειχτει, στήν 
άλλη μπορεί νά φανεί αύταπόδεικτος. Τέλος, γιά τόν ιδιο πάλι 
λόγο, δέν ύπάρχει έλπίδα πλήρους έπικοινωνίας, άν δέν προηγη-
θεί μιά έμπειρία μεταστροφής γιά τή μιά ή τήν άλλη όμάδα, 
μεταστροφή [conversion] πού ονομάσαμε Παραδειγματική άλλα-
γή6. 'Ακριβώς έπειδή λείπει κοινό μέτρο σύγκρισης, ή μετάβαση 
άπό τό ενα Παράδειγμα στό άλλο δέν μπορεί νά πάρει τή μορφή 
ενός άπλοϋ βήματος στό χρόνο, πού πραγματοποιείται μέ τήν 
ώθηση της λογικής καί της ούδέτερης εμπειρίας. "Οπως ή 
εναλλαγή των gestalt, πρέπει νά συμβεί μιά κι εξω (δχι δμως κατ' 
άνάγκη στιγμιαία) ή νά μή συμβεί καθόλου. 

Πώς λοιπόν φτάνουν οί επιστήμονες νά δέχονται αύτήν τή 
μεταστροφή; "Ως ενα βαθμό, άπλούστατα δέν τή δέχονται. Τό 
κοπερνίκειο Παράδειγμα είχε προσηλυτίσει έλάχιστους, ενα 
σχεδόν αΙώνα μετά τό θάνατο του Κοπέρνικου. Τό εργο του 
Newton δέν ήταν καθολικά άποδεκτό, ιδίως στήν ήπειρωτική 

5. Max Jammer, Concepts of Space (Cambridge, Mass., 1954), σ. 118-24. 
6. [ Ή «μεταστροφή» χρησιμοποιείται έδώ καί στή συνέχεια μέ τήν έννοια 

της άλλαγής Θρησκευτικής πίστης] σ.τ.έ. 
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Ευρώπη, 50 σχεδόν χρόνια μετά την έμφάνιση τ&ν Principia^. Ό 
Priestely ουδέποτε δέχτηκε τη θεωρία του οξυγόνου ουτε 6 Λόρδος 
Kelvin την ήλεκτρομαγνητική θεωρία κ.ο.κ. Οί δυσκολίες της 
μεταστροφής έχουν συχνά έπισημανθει από τούς ίδιους τούς 
επιστήμονες. Ό Darwin, πρός τό τέλος ττ\ς Εξέλιξης των Ειδών, 
εγραψε μέ μεγάλη διορατικότητα: «"Αν καί είμαι απόλυτα 
πεπεισμένος γιά τήν ορθότητα των απόψεων πού διατυπώνονται 
σ ' αύτό τό βιβλίο..., δέν περιμένω, σέ καμιά περίπτωση, νά πείσω 
τούς πεπειραμένους φυσιογνώστες, πού στό μυαλό τους έχουν μιά 
πολλαπλότητα γεγονότων ερμηνευμένων, εδώ καί πάρα πολλά 
χρόνια, κάτω άπό ενα έντελώς διαφορετικό πρίσμα...'Αντιμετω-
πίζω δμως τό μέλλον μέ έμπιστοσύνη —στηρίζομαι στούς νέους, 
υπό διαμόρφωση φυσιογνώστες, πού θά είναι σέ θέση νά αντιμε-
τωπίσουν μέ άμεροληψία καί τίς δυό πλευρές»^. Καί ό Max Planck, 
αναλογιζόμενος τήν ιδια τήν επιστημονική του καριέρα στήν 
'Επιστημονική Αυτοβιογραφία του, παρατηρούσε μέ πίκρα δτι «μιά 
νέα έπιστημονική άλήθεια δέ θριαμβεύει έπειδή πείθει τούς 
αντίθετους καί τούς κάνει νά δουν τό φώς, αλλά μάλλον έπειδή 
κάποτε οί άντίπαλοί της πεθαίνουν καί μιά νέα γενιά ανδρώνεται 
πού είναι έξοικιωμένη μ' αυτήν τήν άλήθεια»^. 

Αυτά καί άλλα παρόμοια γεγονότα είναι τόσο γνωστά πού δέ 
χρειάζονται περισσότερη έμφαση. Έκεινο δμως πού χρειάζονται 
είναι νέα αξιολόγηση. Στό παρελθόν, συνήθως έκλαμβάνονταν ώς 
ενδείξεις δτι οί επιστήμονες, όντας άπλοί άνθρωποι, δέν μπορούν 
πάντοτε νά παραδεχτούν τά λάθη τους, ακόμη καί δταν άντιμετω-
πίζουν ξεκάθαρες αποδείξεις. Έγώ αντίθετα θά υποστήριζα δτι 
σ ' αυτά τά πράγματα δέν εχουμε νά κάνουμε ούτε μέ αποδείξεις 
ουτε μέ λάθη. Ή μετάθεση της εμπιστοσύνης άπό ενα Παράδειγ-
μα σέ άλλο είναι μιά εμπειρία μεταστροφής πού δέν μπορεί νά γί-
νει μέ έξαναγκασμό. Ή αντίσταση γιά μιά ολόκληρη ζωή, ιδιαί-
τερα στήν περίπτωση εκείνων πού τό παραγωγικό τους εργο τούς 
εχει δεσμεύσει σέ μιά παλιότερη παράδοση φυσιολογικής επι-
στήμης, δέν άποτελει παραβίαση κάποιων έπιστημονικών κριτη-

7. Ι.Β. Cohen, Franklin and Newton: An Inquiry into Speculative Newtonian Expe-
rimental Science and Franklin's Work in Electricity as an Example Thereof 
(Philadelphia, 1956), σ. 93-94. 

8. Charles Darwin, On the Origin of Species... (άπό τήν 6η άγγλική έκδοση, 
New York, 1889), II, σ. 295-296. 

9. Max Planck, Scientific Autobiography and Other Papers, μετ. F. Gaynor (New 
York, 1949), σ. 33-34. 
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ρίων άλλα μιά ενδειξη γιά τή φύση της ίδιας της επιστημονικής 
ερευνάς. Ή πηγή τής αντίστασης είναι ή βεβαιότητα δτι τό πα-
λιότερο Παράδειγμα θά λύσει τελικά δλα τά προβλήματά του, δτι 
ή φύση μπορεί νά προσαρμοστεί στό πλαίσιο πού προσφέρει τό 
Παράδειγμα. 'Αναπόφευκτα βέβαια, αύτή ή βεβαιότητα, σέ και-
ρούς επανάστασης, μοιάζει πεισματική καί στενοκέφαλη, δπως, 
πολλές φορές, καταλήγει πραγματικά νά γίνει. Είναι δμως καί κά-
τι παραπάνω. Ή ίδια αύτή βεβαιότητα δίνει στή φυσιολογική 
επιστήμη (ή στή δραστηριότητα έπίλυσης-γρίφων) δυνατότητα 
ύπαρξης. Καί μόνο μέσα άπ' τή φυσιολογική έπιστήμη, ή 
κλαδική κοινότητα των επιστημόνων καταφέρνει, πρώτα, νά 
αναπτύσσει τό φάσμα καί τήν ακρίβεια του παλιότερου Παραδείγ-
ματος καί, στή συνέχεια, νά απομονώνει τή δυσκολία, ή μελέτη 
τής οποίας μπορεί νά οδηγήσει στή ν άνάδυση ενός νέου 
Παραδείγματος. 

Βέβαια, δταν λέμε δτι αύτή ή άντίσταση είναι αναπόφευκτη 
καί νόμιμη, δτι ή αλλαγή Παραδείγματος δέν μπορεί νά 
αιτιολογηθεί μέ αποδείξεις, δέν εννοούμε δτι δέν ύπάρχουν 
όρισμένα κατάλληλα έπιχειρήματα ή δτι δέν υπάρχει πιθανότητα 
νά πειστούν οί επιστήμονες νά αλλάξουν γνώμη. "Αν καί, 
όρισμένες φορές, χρειάζεται μιά ολόκληρη γενιά γιά νά επιτευ-
χθεί ή αλλαγή, οί επιστημονικές κοινότητες έχουν έπανειλημμέ-
να μεταστραφεί σέ νέα Παραδείγματα. Μάλιστα, οί μεταστροφές 
αύτές δέν αντιφάσκουν μέ τό γεγονός δτι οί έ πιστή μονές είναι 
άνθρωποι, αλλά συμβαίνουν άκριβώς έπειδή είναι άνθρωποι. 
Είναι βέβαια πιθανό δτι ορισμένοι επιστήμονες, ιδίως οί μεγαλύ-
τεροι σέ ήλικία καί σέ πείρα, θά συνεχίζουν νά ανθίστανται έπ' 
αόριστον οί περισσότεροι δμως θά άκολουθήσουν μέ τόν ενα ή 
τόν άλλο τρόπο. Ό ρυθμός των μεταστροφών θά πέφτει εως δτου, 
μετά τό θάνατο καί του τελευταίου άντιστεκόμενου, ολόκληρος 6 
κλάδος θά συνεχίζει νά δουλεύει κάτω από ενα μοναδικό, αλλά 
τώρα διαφορετικό, Παράδειγμα. Θά πρέπει λοιπόν νά εξετάσουμε 
πώς ή μεταστροφή προκύπτει καί τί άντίσταση συναντά. 

Τί είδους άπάντηση πρέπει νά περιμένουμε; Ή έρώτησή μας 
άφορα τεχνικές πειθούς, έπιχειρήματα καί άντεπιχειρήματα σέ 
μιά κατάσταση δπου δέν ύπάρχουν άποδείξεις* πρόκειται επομέ-
νως γιά μιά νέα ερώτηση, πού άπαιτεί μιά μορφή διερεύνησης πού 
δέν εχει ξαναγίνει στό παρελθόν. Θά πρέπει νά περιοριστούμε σέ 
μιά μερική καί γενικόλογη επισκόπηση. 'Επιπλέον, αύτά πού 
εχουμε ήδη πεί σέ συνδυασμό μέ τά πρώτα πορίσματα αύτής τής 
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επισκόπησης μας όδηγοϋν στό συμπέρασμα δτι ή ερώτηση γιά τη 
φύση των έπιχειρημάτων των έπιστημόνων, δταν συνδέεται μέ 
την πειθώ του λόγου καί δχι μέ τίς άποδείξεις, δέν ^χει μιά μονα-
δική ή καθολική άπάντηση. Οί μεμονωμένοι έπιστήμονες υιοθε-
τούν ενα νέο Παράδειγμα γιά κάθε είδους λόγο καί συνήθως γιά 
πολλούς λόγους ι;αυτόχρονα. ' Ορισμένοι άπ' αύτούς τούς λόγους 
—π.χ., ή λατρεία του ήλιου, πού βοήθησε τόν Kepler νά γίνει 
όπαδός του Κοπέρνικου— δέν ^χουν καμιά σχέση μέ τή σφαίρα 
της ίδιας της έ π ι σ τ ή μ η ς ' ο . Κάποιοι άλλοι έξαρτώνται άπό τυχαία 
γεγονότα της ζωής καί της προσωπικότητας του επιστήμονα. 
Ακόμη καί ή έθνικότητα ή ή πρότερη φήμη του άνακαινιστή καί 
των δασκάλων του, μερικές φορές, παίζουν σημαντικό ρόλο'·. 
Κατά συνέπεια, θά πρέπει τελικά νά μάθουμε νά θέτουμε αυτήν τήν 
έρώτηση μέ διαφορετικό τρόπο. Δε θά πρέπει νά ένδιαφερόμαστε 
γιά τά έπιχειρήματα πού οδήγησαν όντως ενα συγκεκριμένο 
άτομο στή μεταστροφή, αλλά μάλλον γιά τό είδος της έπιστημο-
νικής κοινότητας πού αργά ή γρήγορα άνα-σχηματίζεται ως ένι-
αία ομάδα. Θά άφήσω όμως αυτό τό πρόβλημα γιά τό τελευταίο 
κεφάλαιο, εξετάζοντας στό μεταξύ κάποιες μορφές έπιχειρημά-
των πού έχουν άποδειχτει Ιδιαίτερα άποδοτικές στίς μάχες γιά τήν 
αλλαγή Παραδείγματος. 

' Από τούς Ισχυρισμούς των οπαδών ενός νέου Παραδείγματος, 
ό πιό σπουδαίος θά πρέπει μάλλον νά είναι δτι μπορούν νά λύ-
σουν τά προβλήματα πού οδήγησαν σέ κρίση τό παλιό Παράδειγ-
μα. 'Όταν μπορεί νά ύποστηρίχτει μέ έγκυρότητα, ό ισχυρισμός 
αυτός είναι συχνά ό καλύτερος δυνατός. Είναι γνωστό δτι σ ' 
αυτήν τήν περιοχή τό Παράδειγμα παρουσιάζει προβλήματα. Τό 
πρόβλημα έχει διερευνηθεί, έχουν γίνει επανειλημμένες προσπά-
θειες νά ξεπεραστεί, άλλά δλες ήταν μάταιες. Πρίν ακόμη έπινοη-
θεί τό νέο Παράδειγμα, έχουν άναγνωριστεί καί δοκιμαστεί 

10. Γιά τό ρόλο τής λατρείας του ήλιου στή σκέψη του Kepler, δες Ε.Α. Burtt, 
The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (άν. ^κδ.. New York, 1932), 
σ. 44-49. 

11. Γιά τή λειτουργία της προσωπικής φήμης είναι χαρακτηριστικό τό έξης: 
Ό λόρδος Rayleigh, τόν καιρό πού ή φήμη του είχε έδραιωθεϊ, παρέδωσε μιά άνα-
φορά στό Βρετανικό Σύνδεσμο πάνω σέ μερικά παράδοξα της ήλεκτροδυναμικής. 
Τό δνομά του δέ σημειώθηκε άπό άπροσεξία καί δταν ή άναφορά δόθηκε άπορρί-
φθηκε ώς έργο ένός «παραδοξολόγου». 'Αμέσως μετά, δταν γράφτηκε πιά τό 
όνομα του συγγραφέα, ή άναφορά έγινε δεκτή καί ζητήθηκε συγγνώμη γιά τήν 
παρεξήγηση (R.J. Strutt, 4th Baron Rayleigh John William Strutt, Third Baron 
Rayleigh [New York, 1924], σ. 228). 
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ορισμένα «άποφασιστικά πειράματα» [crucial experiments] —πει-
ράματα δηλ. πού είναι σέ θέση νά άντιδιαστείλουν μέ ιδιαίτερη 
σαφήνεια δύο Παραδείγματα. "Ετσι ό Κοπέρνικος ισχυρίστηκε 
δτι είχε λύσει τό ενοχλητικό άπό πολύ παλιά πρόβλημα του μή-
κους του ήμερολογιακοϋ έτους, ό Newton δτι είχε συμφιλιώσει 
τήν έπίγεια καί τήν ούράνια μηχανική, ό Lavoisier δτι είχε λύσει 
τά προβλήματα της άναγνώρισης των αερίων καί των σχέσεων 
βάρους καί ό Einstein δτι είχε συμβιβάσει τήν ήλεκτροδυναμική 
μέ μιά αναθεωρημένη έπιστήμη της κίνησης. 

Τέτοιου είδους ισχυρισμοί ^χουν μεγάλη πιθανότητα νά 
έπιτύχουν, δταν τό νέο Παράδειγμα όδηγεϊ σέ μιά εμφανώς μεγα-
λύτερη άκρίβεια υπολογισμών σέ σχέση μέ τό παλιό. Ή ύπολογι-
στική άνωτερότητα τών «Ροδολφιανών πινάκων» του Kepler σέ 
σχέση μέ δλους τούς πίνακες πού είχαν προκύψει άπό τή θεωρία 
του Πτολεμαίου, ήταν ενα βασικό κίνητρο γιά τή μεταστροφή τών 
άστρονόμων στό σύστημα του Κοπέρνικου. Ή έπιτυχία του 
Newton στήν πρόβλεψη ποσοτικών άστρονομικών παρατηρήσεων 
ήταν ισως ό πιό σπουδαίος άπό τούς λόγους πού όδήγησαν στό 
θρίαμβο της θεωρίας του άπέναντι στούς πιό λογικούς άλλά 
καθαρά ποιοτικούς άνταγωνιστές της. Καί στόν αιώνα μας, οί 
έντυπωσιακές υπολογιστικές επιτυχίες τόσο του νόμου της άκτι-
νοβολίας του Planck δσο καί του άτόμου του Bohr επεισαν γρήγο-
ρα πολλούς φυσικούς νά υιοθετήσουν αυτές τίς συμβολές, παρόλο 
πού, αν εβλεπε κανείς τή φυσική έπιστήμη συνολικά καί οί δυό 
δημιουργούσαν πολύ περισσότερα προβλήματα άπ' δσα ε λ υ ν α ν ' 2 . 

Ό ισχυρισμός, ώστόσο, δτι έχουν λυθεί τά προβλήματα πού 
προκαλούν τήν κρίση, σπάνια μπορεί νά θεωρηθεί έπαρκής. Καί 
ούτε είναι πάντοτε Ιγκυρος. Ή θεωρία του Κοπέρνικου, στήν 
πραγματικότητα, δέν ήταν πιό άκριβής άπό του Πτολεμαίου, οϋτε 
όδήγησε αμεσα σέ κάποια βελτίωση του ήμερολόγιου. Ή 
κυματική θεωρία του φωτός, άπό τήν άλλη, στήν περίοδο πού 
άκολούθησε μετά τή διατύπωσή της, δέν ήταν οϋτε κάν έξίσου 
έπιτυχημένη μέ τή σωματιδιακή της άντίπαλο στήν επίλυση τών 
φαινομένων πόλωσης, τήν κύρια δηλ. αίτία της κρίσης στήν 
οπτική. Μερικές φορές, ή άνοργάνωτη πρακτική πού χαρακτηρί-
ζει τήν Ιδιόρρυθμη ερευνά φτάνει νά παράγει ενα υποψήφιο 
Παράδειγμα, πού, στήν άρχή, δέ διευκολύνει καθόλου τήν 

12. Γιά τά προβλήματα πού δημιούργησε ή κβαντική θεωρία, δές F. Reiche, 
The Quantum Theory (London, 1922), κεφ. ii, vi-ix. Γιά τά άλλα παραδείγματα αύτής 
τής παραγράφου, δές τίς προηγούμενες, ύποσημειώσεις αύτοΰ του κεφαλαίου. 
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ί':πίλυση των προβλημάτων της κρίσης. 'Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, 
Οά πρέπει νά αντληθούν έπιχειρήματα από άλλες περιοχές του 
πεδίου* καί δντως αυτό γίνεται. Μπορούν νά άναπτυχτοϋν 
ίοιαίτερα πειστικά έπιχειρήματα σ ' αύτές τίς περιοχές, αν τό νέο 
Παράδειγμα επιτρέπει την πρόβλεψη φαινομένων, τά όποια, δσο 
καιρό έπικρατοϋσε τό παλιό Παράδειγμα, δέν μπορούσαμε οϋτε 
κάν νά υποψιαστούμε. 

Ή θεωρία του Κοπέρνικου, λ.χ., ύποστήριζε δτι οί πλανήτες 
Οά πρέπει νά είναι δπως ή Γή, ή 'Αφροδίτη θά πρέπει νά 
παρουσιάζει φάσεις καί τό σύμπαν θά πρέπει νά είναι πολύ μεγα-
λύτερο άπ' δσο υπέθεταν στό παρελθόν. "Οταν λοιπόν, 60 χρόνια 
μετά τό θάνατό του, τό τηλεσκόπιο ξαφνικά αποκάλυψε βουνά στή 
σελήνη, τίς φάσεις της 'Αφροδίτης καί άπειράριθμα δγνωστα 
μέχρι καί τότε άστρα, τό άποτέλεσμα ήταν δτι οί παρατηρήσεις 
αύτές δημιούργησαν πάρα πολλές μεταστροφές πρός τή νέα 
θεωρία, ιδίως ανάμεσα στούς μή-άστρονόμους'^. Στή ν περίπτωση 
της κυματικής θεωρίας, μιά από τίς κύριες πηγές των μεταστρο-
φών του κλάδου ήταν ακόμη πιό εντυπωσιακή. Ή αντίσταση των 
Γάλλων κατέρρευσε απότομα καί σχεδόν καθολικά, δταν ό Fresnel 
κατάφερε νά δείξει τήν ύπαρξη μιας λευκής κηλίδας στό κέντρο 
τής σκιάς ένός κυκλικού δίσκου. Αύτό ήταν ενα φαινόμενο, πού 
δχι μόνο είχε προβλεφθεί, αλλά πού ό Poisson —άρχικά, ενας άπό 
τούς αντιπάλους τής θεωρίας— είχε δείξει δτι πρόκειται γιά ανα-
γκαία, άλλά παράλογη συνέπεια τής θεωρίας τού Fresnel'^. 

Τέτοιους είδους έπιχειρήματα, άκριβώς επειδή προκαλούν 
κατάπληξη καί επειδή είναι τόσο φανερό δτι δέν είναι άπό τήν 
αρχή «ένσωματωμένα» στή θεωρία, αποδεικνύονται ιδιαίτερα 
τιειστικά. Καί μερικές φορές αύτή ή πρόσθετη ικανότητα μπορεί 
νά εχει άποτέλεσμα ακόμη καί άν τό σχετικό φαινόμενο εχει 
παρατηρηθεί πολύ πρίν προταθεί ή θεωρία πού τό εξηγεί. 
Φαίνεται δτι ό Einstein, λ.χ., δέν είχε προβλέψει δτι ή γενική 
θεωρία τής σχετικότητας θά έξηγούσε μέ ακρίβεια τήν πασίγνω-
στη ανωμαλία στήν τροχιά τού περιηλίου τού ' Ερμή, καί γνώρισε 
εναν πραγματικό θρίαμβο, δταν αύτό συνέβη 

13. Kuhn, δ.π., σ. 219-225. 
14. Ε.Τ. Whittaker, Α History of the Theories of Aether and Electricity (2η έκδ., 

London, 1951), σ. 108. 
15. Δές δ.π., II (1953), σ. 151-180 γιά τήν άνάπτυξη τής γενικής σχετικότητας. 

Γιά τήν άντίδραση του Einstein στήν άκριβή συμφωνία τής θεωρίας του μέ τήν 
παρατηρημένη κίνηση του περιηλίου τοϋ Έρμή, δές τό γράμμα πού παρατίθεται 
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"Ολα τά έταχειρήματα ύπέρ κάποιου Παραδείγματος, πού 
είδαμε ώς τώρα, βασίστηκαν στη συγκριτική Ικανότητα των 
άντιπάλων νά λύνουν προβλήματα. Συνήθως γιά τούς επιστήμο-
νες, αύτά τά έπιχειρήματα είναι τά πιό σημαντικά καί τά πιό 
πειστικά. Δέ θά πρέπει νά εχει μείνει καμιά αμφιβολία γιά τήν 
πηγή της μεγάλης έλξης πού εξασκούν. Τό πρόβλημα όμως είναι 
δτι, γιά λόγους στούς οποίους σύντομα θά έπανέλθουμε, δέν είναι 
ακαταμάχητα οΰτε γιά τό μεμονωμένο επιστήμονα οϋτε γιά 
τό σύνολο. Εύτυχώς, ύπάρχει καί μιά ακόμη μορφή συλλογισμών 
πού μπορεί νά οδηγήσει τούς έπιστήμονες νά απορρίψουν ^να 
παλιό Παράδειγμα γιά χάρη ένός καινούριου. Πρόκειται γιά τά 
έπιχειρήματα —σπάνια διατυπώνονται ξεκάθαρα—, πού απευθύ-
νονται στήν αίσθηση της κανονικότητας καί της καλαισθησίας 
του ατόμου: ή νέα θεωρία χαρακτηρίζεται «κομψότερη», «πιό 
κατάλληλη» ή «απλούστερη» σέ σχέση μέ τήν παλιά. Είναι 
βέβαια πιθανό δτι τέτοια έπιχειρήματα είναι λιγότερο άποτελε-
σματικά στίς επιστήμες άπ' δ,τι στά μαθηματικά. Οί πρώτες δια-
τυπώσεις τών περισσότερων νέων Παραδειγμάτων είναι χοντρο-
κομμένες. Μέ τόν καιρό αναπτύσσεται ή αισθητική τους διάστα-
ση, καθώς ή πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας του αι-
σθητικού παράγοντα μπορεί νά είναι αποφασιστική. Συνήθως ελ-
κύουν μόνο λίγους έταστήμονες σέ μιά νέα θεωρία, ό τελικός δμως 
θρίαμβος αυτής της θεωρίας μπορεί νά εξαρτηθεί άπ' αύτούς τούς 
λίγους. Τό νέο υποψήφιο Παράδειγμα, άν δέν είχε γρήγορα 
προτιμηθεί, ακόμη καί γιά καθαρά προσωπικούς λόγους, 'ίσως νά 
μήν είχε ποτέ αναπτυχθεί αρκετά, ώστε νά κερδίσει τήν έμπιστο-
σύνη του συνόλου της έπιστημονικής κοινότητας. 

Τό γιατί παίζουν ενα τόσο σπουδαίο ρόλο αύτές οί περισσό-
τερο ύποκειμενικές καί αισθητικές εκτιμήσεις θά φάνει, άν 
θυμηθούμε σέ τί αναφέρεται μιά διαμάχη Παραδειγμάτων. 'Όταν 
προτείνεται ενα νέο ύποψήφιο Παράδειγμα, δέν εχει λύσει παρά 
ελάχιστα από τά προβλήματα πού αντιμετωπίζει καί οί περισσό-
τερες από αύτές τίς λύσεις είναι αρκετά ατελείς. Ή θεωρία του 
Κοπέρνικου, ώς τήν εποχή του Kepler, είχε μόλις καί μετά βίας 
βελτιώσει τίς προβλέψεις του Πτολεμαίου γιά τή θέση των 
πλανητών. "Οσο καιρό ό Lavoisier εβλεπε τό οξυγόνο ώς «τόν 
κατεξοχή αέρα», ή νέα του θεωρία κάθε άλλο παρά κατάφερνε νά 
αντιμετωπίσει τά προβλήματα πού δημιουργούσε ή πολλαπλότητα 

στό Ρ.Α. Schilpp (ed), Albert Einstein, Philosopher-Scientist (Evanston, 111.), σ. 101. 
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των νέων άερίων, ε να σημείο πού ό Priestley τόνισε πολύ σωστά 
στην άντεπίθεσή του. Περιπτώσεις, δπως ή λευκή κηλίδα του 
Fresnel είναι πάρα πολύ σπάνιες. Κατά κανόνα, μόνο πολύ 
αργότερα, καί άφοϋ τό νέο Παράδειγμα εχει ήδη άναπτυχθει, εχει 
γίνει άποδεκτό καί εχει έφαρμοστεΐ, προβάλλονται αποφασιστικά 
έπιχειρήματα γιά τήν όρθότητά του —τό έκκρεμές του Foucault 
γιά νά άποδειχθεϊ ή περιστροφή της Γης ή τό πείραμα του Fizeau 
γιά νά φάνει δτι τό φως κινείται μέ μεγαλύτερη ταχύτητα στόν 
αέρα άπ' δ,τι στό νερό. Ή παραγωγή αύτών των επιχειρημάτων 
άποτελεΐ μέρος της φυσιολογικής επιστήμης καί ή λειτουργία 
τους δέν άναφέρεται στή διαμάχη Παραδειγμάτων άλλά στά 
μετεπαναστατικά κείμενα. 

Πρίν γραφούν αύτά τά κείμενα, δταν ή διαμάχη βρίσκεται 
ακόμη σέ έξέλιξη, ή κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Συνήθως 
οι αντίπαλοι ένός νέου Παραδείγματος έχουν τό δικαίωμα νά 
ισχυριστούν δτι, άκόμη καί στήν περιοχή της ίδιας της κρίσης, 
είναι ελάχιστη ή ύπεροχή του νέου απέναντι στό παραδοσιακό. 
Βέβαια, άντιμετωπίζει καλύτερα μερικά προβλήματα, εχει φανε-
ρώσει ορισμένες νέες κανονικότητες· υπάρχει όμως ή πιθανότητα 
νά άναδιαρθρωθεϊ μέ τέτοιο τρόπο τό παλιό Παράδειγμα, ώστε νά 
απαντήσει σ ' αυτές τίς προκλήσεις, δπως εχει γίνει κι άλλες 
φορές στό παρελθόν. Τόσο τό γεωκεντρικό άστονομικό σύστημα 
του Tycho Brahe δσο καί μεταγενέστερες παραλλαγές της 
φλογιστικής θεωρίας ήταν άπαντήσεις σέ προκλήσεις πού 
δημιουργήθηκαν από τήν παρουσία ένός νέου ύποψήφιου Παρα-
δείγματος, καί ήταν άρκετα έπιτυχημένες καί οί δύο^ .̂ 'Επιπλέον, 
οί ύπερασπιστές της παραδοσιακής θεωρίας καί μεθόδου είναι 
σχεδόν πάντοτε σέ θέση νά επισημάνουν προβλήματα πού τό νέο 
Παράδειγμα δέν εχει λύσει καί πού γι ' αύτούς δέν αποτελούν κάν 
προβλήματα. Μέχρι νά γίνει ή άνακάλυψη της σύνθεσης του 
ύδατος, ή καύση του υδρογόνου αποτελούσε ^να σοβαρό έπιχεί-
ρημα ύπέρ της φλογιστικής θεωρίας καί κατά της θεωρίας του 

16. Γιά τό σύστημα τοϋ Brahe πού ήταν γεωμετρικά έντελώς Ισοδύναμο μέ τοϋ 
Κοπέρνικου, δές J.L. Ε. Dreyer, Α History of Astronomy from Thales to Kepler (2η 
δκδ.. New York, 1953), σ. 359-71. [Τό σύστημα τοϋ Brahe διατηρούσε τή Γη στό 
κέντρο τοϋ σύμπαντος, 6 ήλιος περιφερόταν γύρω άπό τη Γη καί δλοι οί άλλοι 
πλανήτες γύρω άπό τόν ήλιο. Ήταν έπομένως προσπάθεια συμβιβασμού τής 
θεωρίας τοϋ Κοπέρνικου καί των θρησκευτικών πεποιθήσεων τής έποχής] σ.τ.έ. 
Γιά τίς μεταγενέστερες παραλλαγές τής φλογιστικής θεωρίας καί τήν έπιτυχία 
τους, δές J.R. Partington καί D. McKie, «Historical Studies of the Phlogiston 
Theory», Annals of Science. IV (1939), σ. 113-149. 
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Lavoisier. Άλλα καί όταν ή θεωρία του οξυγόνου είχε θριαμβεύ-
σει, πάλι δέν μπορούσε νά έξηγήσει την παρασκευή ενός 
καύσιμου αερίου από τόν άνθρακα, ενα φαινόμενο πού οί οπαδοί 
του φλογιστοϋ τόνιζαν γιά νά στηρίξουν την άποψη τους'^. 
Ακόμη καί στην περιοχή της κρίσης, πολλές φορές ή διαφορά 
του επιχειρήματος απ' τό άντεπιχείρημα είναι πραγματικά 
ελάχιστη. Καί εξω άπ' αυτήν τήν περιοχή, ή ζυγαριά συχνά 
κλίνει αποφασιστικά πρός τήν παραδοσιακή άποψη. Ό Κοπέρνι-
κος είχε καταστρέψει μιά έρμηνεία της έπίγειας κίνησης 
καταξιωμένη άπό τό χρόνο, χωρίς νά τήν άντικαταστήσει* 6 
Newton εκανε τό ιδιο σέ μιά παλιότερη εξήγηση της βαρύτητας, ό 
Lavoisier στίς κοινές ιδιότητες των μετάλλων κ.ο.κ. Τελικά, άν 
ενα υποψήφιο Παράδειγμα επρεπε νά κριθεί ευθύς εξ αρχής άπό 
στενοκέφαλους άνθρώπους, πού εξετάζουν μόνο τή συγκριτική 
ικανότητα στήν επίλυση γρίφων, τότε θά είχαμε έλάχιστες μεγά-
λες επαναστάσεις στίς επιστήμες. "Αν προστεθούν μάλιστα τά 
αντίθετα έπιχειρήματα πού γεννιούνται άπό αύτό πού όνομάσαμε 
προηγουμένως άσυμμετρότητα των Παραδειγμάτων, δέ θά είχαμε 
καμιά άπολύτως επανάσταση. 

Οί διαμάχες των Παραδειγμάτων, ωστόσο, στήν πραγματικό-
τητα δέν κρίνονται άπό τή συγκριτική ικανότητα έπίλυσης γρί-
φων, άν καί συνήθως έχουν κάθε λόγο νά εκφράζονται μέ τέτοιους 
όρους. 'Αντίθετα, τό ζήτημα είναι ποιό Παράδειγμα θά επρεπε νά 
καθοδηγήσει μελλοντικά τήν ερευνά σέ προβλήματα, τά περισσό-
τερα άπό τά όποια κανένας άπό τούς άντιπάλους δέν μπορεί άκόμη 
νά ισχυριστεί ότι τά εχει λύσει οριστικά. Ή τελική άπόφαση 
άφορα εναλλακτικούς τρόπους άσκησης της επιστήμης καί κάτω 
άπ' αύτές τίς συνθήκες, θά στηριχθεί όχι τόσο στίς επιτεύξεις του 
παρελθόντος όσο στίς ύποσχέσεις του μέλλοντος. 'Εκείνος πού 
υιοθετεί ενα νέο Παράδειγμα, σέ μιά πρώιμη φάση, συχνά τό κάνει 
άγνοώντας τίς ενδείξεις της έπίλυσης γρίφων. Μ' άλλα λόγια, 
πρέπει νά πιστεύει ότι τό νέο Παράδειγμα θά επιτύχει νά λύσει τά 
πολλαπλά μεγάλα προβλήματα πού άντιμετωπίζει, γνωρίζοντας 
άπλώς δτι τό παλιότερο Παράδειγμα εχει άποτύχει άπέναντι σέ 
λίγα. Μιά τέτοιου είδους άπόφαση μπορεί νά βασιστεί μόνο στήν 
πίστη. 

17. Γιά τό πρόβλημα τοϋ υδρογόνου, δές J.R. Partington, /ί Short History of 
Chemistry (2η ίκδ., London, 1951), σ. 134. Γιά τό μονοξείδιο του άνθρακα, δές Η. 
Κορρ, Geschichte der Chemie, III (Braunschweig, 1845), σ. 294-296. 
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Αύτός είναι ενας άπό τούς λόγους γιά τούς οποίους ή ύπαρξη 
κρίσης ^χει τόσο μεγάλη σημασία. Οί έπιστήμονες πού δέν έχουν 
μιά τέτοια έμπειρία, πολύ σπάνια θά δεχτούν νά αγνοήσουν τίς 
ισχυρές ένδείξεις της έτάλυσης γρίφων προκειμένου νά ακολου-
θήσουν κάτι πού μπορεί εύκολα νά αποδειχτεί μιά χίμαιρα, καί 
πού δλοι τό άντιμετωπίζουν^τσι. 'Αλλά μόνη της ή κρίση δέν 
αρκεί. Θά πρέπει νά ύπάρχει άκόμη μιά βάση, δχι ανάγκη 
ορθολογική οϋτε σέ τελευταία άνάλυση σωστή, πού νά στηρίζει 
τήν πίστη στό συγκεκριμένο ύποψήφιο πού εχει επιλεγεί. Κάτι 
πρέπει νά κάνει λίγους, τουλάχιστο, έπιστήμονες νά αισθάνονται 
ότι ή νέα πρόταση βρίσκεται στή σωστή κατεύθυνση καί, μερικές 
φορές, κάτι τέτοιο γίνεται μόνο άπό προσωπικές καί αποσπασμα-
τικές αισθητικές έκτιμήσεις. "Εχουν μεταστραφεί μ' αύτόν τόν 
τρόπο έπιστήμονες, τή στιγμή πού δλα σχεδόν τά κατάλληλα 
τεχνικά έπιχειρήματα εδειχναν τόν άντίθετο δρόμο. "Οταν 
διατυπώθηκαν γιά πρώτη φορά, οϋτε ή αστρονομική θεωρία του 
Κοπέρνικου οϋτε ή θεωρία της ϋλης του Broglie παρουσίαζαν 
πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία έλξης. Άκόμη καί σήμερα ή 
ελξη πού εξασκεί ή γενική θεωρία της σχετικότητας του Einstein 
είναι κύρια αισθητικής φύσης, μιά γοητεία πού έλάχιστοι 
άνθρωποι έκτός άπό τούς μαθηματικούς μπορούν νά νιώσουν. 

Βέβαια αυτό δέ σημαίνει δτι τά νέα Παραδείγματα θριαμβεύ-
ουν τελικά εξαιτίας κάποιας μυστικιστικής αισθητικής. 'Αντίθε-
τα, ελάχιστοι έγκαταλείπουν μιά παράδοση μόνο γι ' αυτούς τούς 
λόγους. Συχνά μάλιστα, αποδεικνύεται δτι κι αύτοί έκαναν λάθος. 
Τό ζήτημα δμως είναι δτι άν πρόκειται κάποτε νά επικρατήσει ενα 
Παράδειγμα, πρέπει νά κερδίσει κάποιους πρώτους ύποστηρικτές, 
αύτούς πού θά τό αναπτύξουν σέ τέτοιο σημείο ώστε νά μπορούν 
νά διατυπωθούν καί νά πολλαπλασιαστούν πρακτικά έπιχειρήμα-
τα. Μεμονωμένο τό καθένα άπό αύτά τά έπιχειρήματα δέν είναι 
οϋτε τότε άποφασιστικό. 'Αφού βέβαια οί έπιστήμονες είναι 
λογικοί άνθρωποι, τελικά κάποιο έπιχείρημα θά πείσει τούς 
περισσότερους. Δέν ύπάρχει δμως κανένα μοναδικό έπιχείρημα 
πού μπορεί ή πρέπει νά πείσει δλους. Πρόκειται περισσότερο γιά 
μιά προοδευτική μεταβολή στήν κατανομή των προτιμήσεων του 
κλάδου παρά γιά μιά ομαδική μεταστροφή. 

Στήν άρχή τό νέο ύποψήφιο Παράδειγμα θά έχει λίγους 
οπαδούς καί, περιστασιακά, τά κίνητρα των οπαδών μπορεί νά 
εϊναι ύποπτα. "Αν πάντως είναι ικανοί, θά καταφέρουν νά τό 
βελτιώσουν, θά έκμεταλλευτούν τίς δυνατότητές του καί θά 
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δείξουν τί σημαίνει νά είναι μέλος μιας κοινότητας πού 
καθοδηγείται άπ' αύτό. Καί μέ τόν καιρό, αν πρόκειται γιά 
Παράδειγμα πού ό προορισμός του είναι νά νικήσει, θά αυξάνει ό 
αριθμός καί τό βάρος των πειστικών έπιχειρημάτων. "Ολο καί 
περισσότεροι επιστήμονες τότε θά μεταστραφούν καί θά συνεχι-
στεί ή εκμετάλλευση του νέου Παραδείγματος. Θά πολλαπλασι-
αστεί βαθμιαία ό αριθμός των πειραμάτων, των οργάνων, των 
άρθρων καί των βιβλίων πού θά βασίζονται στό Παράδειγμα. Ή 
αποδοτικότητα της νέας οπτικής θά πείσει άκόμη περισσότερους 
νά υιοθετήσουν τό νέο τρόπο εξάσκησης της φυσιολογικής 
έτηστήμης, εως δτου τελικά θά μείνουν άμετάπιστοι έλάχιστοι άπ' 
τούς πιό ήλικιωμένους. Δέν μπορούμε δμως νά πούμε δτι κι αυτοί 
έχουν άδικο. Ό ιστορικός, βέβαια, μπορεί πάντοτε νά βρει 
ορισμένους —δπως ό Priestely λ.χ.— πού αντιστάθηκαν πολύ 
περισσότερο άπ' όσο θά ήταν λογικό, δέν εχει δμως ποτέ τό δικαί-
ωμα νά υποστηρίξει δτι ή άντίστασή του ήταν άλλογη ή άντιεπι-
στημονική. Τό περισσότερο πού επιτρέπεται νά πει είναι δτι 
αύτός, πού συνεχίζει νά άνθίσταται καί δταν άκόμη ολόκληρος ό 
κλάδος του εχει μεταστραφεί, εχει αυτόματα θέσει τόν έαυτό του 
εκτός επιστήμης. 
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XIIL Πρόοδος μέσα άπό επαναστάσεις 

Στίς προηγούμενες σελίδες, ή σχηματική περιγραφή της 
έπιστημονικης άνάπτυξης εφτασε ώς έκει πού ήταν δυνατό νά 
φτάσει σ ' αυτό τό βιβλίο, χωρίς, παρόλα αυτά νά καταφέρει νά 
καταλήξει σ ' ενα συμπέρασμα. "Αν ή περιγραφή αυτή εχει 
συλλάβει κάτι άπό τήν ούσιώδη δομή της συνεχοϋς έξέλιξης της 
έπιστήμης, τότε ταυτόχρονα θά εχει θέσει ενα ιδιαίτερο πρόβλη-
μα: Γιά ποιό λόγο ή θέσμιση, πού σκιαγραφήθηκε ώς τώρα, θά 
επρεπε νά κινείται σταθερά πρός τά μπρός μέ ενα τρόπο πού δέν 
άκολουθει, λ.χ., ή τέχνη, ή πολιτική θεωρία ή ή φιλοσοφία; Γιατί 
ή πρόοδος αποτελεί σχεδόν άποκλειστικό προνόμιο των δραστη-
ριοτήτων πού ονομάζουμε επιστήμη; Στό κύριο σώμα αύτοϋ τοϋ 
βιβλίου αποφύγαμε τίς συνηθισμένες απαντήσεις σ ' αύτό τό 
πρόβλημα. Πρέπει τώρα νά τελειώσουμε θέτονας τό ερώτημα άν 
είναι δυνατόν νά βρεθούν κάποιες άλλες Ικανοποιητικές απαντή-
σεις. 

"Ας έπισημάνουμε, εύθύς έξαρχής, ότι ενα μέρος τοϋ έρωτή-
ματος εχει χαρακτήρα καθαρά σημασιολογικό. Ό όρος «έπιστή-
μη», ώς ενα πολύ μεγάλο βαθμό, άποδίδεται σέ κλάδους πού, 
όντως, προοδεύουν μέ έμφανή τρόπο. Καθαρότερα άπό παντού, 
αύτό φαίνεται στίς έπανειλημμένες άντιδικίες γύρω άπ' τό άν 
κάποια σύγχρονη κοινωνική επιστήμη είναι πράγματι μιά επιστή-
μη. Αύτές οί άντιδικίες μπορούν νά θεωρηθούν άνάλογες μέ τίς 
άντιδικίες των προ-Παραδειγματικών περιόδων σέ κλάδους, πού 
σήμερα χωρίς κανένα δισταγμό θά ονομάζαμε επιστήμες. Έ κ 
πρώτης όψεως, τό θέμα αύτών των συζητήσεων είναι ό ορισμός 
αύτοϋ τοϋ ένοχλητικοϋ όρου. 'Ισχυρίζονται, λ.χ., δτι ή ψυχολο-
γία είναι επιστήμη, γιατί εχει αύτό κι έκείνο τό χαρακτηριστι-
κό. Κάποιοι άλλοι άντιλέγουν ότι αυτά τά χαρακτηριστικά δέν 
είναι είτε άναγκαΐα είτε έπαρκή γιά νά κάνουν έπιστήμη κάποιο 
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πεδίο. Συχνά ξοδεύεται αρκετή ενέργεια, προκαλούνται μεγάλα 
πάθη καί οποίος βρίσκεται εξω άπ' τό πεδίο άδυνατεΐ νά 
καταλάβει τό γιατί. Είναι δυνατό, τόσα πολλά πράγματα νά 
εξαρτώνται από εναν ορισμό της έπιστήμης; Μπορεί ενας ορισμός 
νά πληροφορεί κάποιον γιά τό αν είναι ή οχι έπιστήμονας; "Αν 
ετσι έχουν τά πράγματα, γιατί τότε οί φυσικοί έπιστήμονες ή οί 
καλλιτέχνες δέν ανησυχούν γιά τόν ορισμό τού όρου; 'Αναπόφευ-
κτα γεννιέται ή υποψία δτι τό θέμα είναι πιό θεμελιώδες. "Ισως νά 
τίθενται στην πραγματικότητα οί ακόλουθες έρωτήσεις: Γιατί τό 
πεδίο μου δέν καταφέρνει νά προχωρήσει μπροστά όπως, π.χ., ή 
φυσική; Ποιές αλλαγές στήν τεχνική, στή μέθοδο ή στήν ιδεολο-
γία θά τό καθιστούσαν ίκανό νά κάνει κάτι τέτοιο; Ή απάντηση, 
όμως, σ ' αύτές τίς ερωτήσεις δέ θά έξαρτηθεϊ από μιά συμφωνία 
πάνω σέ εναν ορισμό. 'Εξάλλου, αν κρίνουμε άπ' τό προηγούμε-
νο τών φυσικών επιστημών, θά πάψουν νά αποτελούν πηγή 
προβληματισμού δχι, δταν βρεθεί ενας ορισμός, αλλά δταν οί 
ομάδες, πού τώρα αμφιβάλλουν γιά τήν ιδια τους τήν ύπόσταση, 
καταφέρουν νά φτάσουν σέ συμφωνία γιά τίς παλιότερες καί τίς 
τωρινές τους επιτεύξεις. Είναι, ϊσως, χαρακτηριστικό τό δτι οί 
οικονομολόγοι, λ.χ., συζητούν λιγότερο γιά τό άν ό κλάδος τους 
αποτελεί επιστήμη, άπ' δ,τι οί άσχολούμενοι μέ άλλα πεδία τών 
κοινωνικών έπιστημών. Αύτό οφείλεται στό δτι οί οίκονομολόγοι 
γνωρίζουν τί είναι επιστήμη; "Η μήπως, εκείνο πού προέχει είναι 
μάλλον ή συμφωνία τους πάνω στήν οικονομία; 

Αύτό τό σημείο μας όδηγει σ ' ενα συμπληρωματικό πού, 
χωρίς νά άναφέρεται πιά άπλώς στή σημασία τών λέξεων, μπορεί 
νά βοηθήσει νά φανερωθούν οί στενοί δεσμοί πού συνδέουν τίς 
εννοιές μας γιά τήν έπιστήμη καί τήν πρόοδο. Γιά πολλούς αίώνες 
τόσο στήν άρχαιότητα δσο καί στήν πρώιμη σύγχρονη Εύρώπη, ή 
ζωγραφική θεωρούνταν ή κατεξοχή συσσωρευτική δραστηριότη-
τα. Σ' δλο αύτό τό διάστημα, υπέθεταν δτι ό σκοπός τού καλλιτέ-
χνη ήταν ή άναπαράσταση. Κριτικοί καί ιστορικοί, δπως ό Pliny 
καί ό Vasari, κατέγραψαν μέ σεβασμό τή σειρά τών έπινοήσεων, 
άπό τή σμίκρυνση μέχρι τή φωτοσκίαση, πού είχαν κάνει δυνατή 
τήν ολοένα πιστότερη άναπαράσταση της φύσης'. Θά πρέπει 
δμως νά σημειωθεί δτι πρόκειται γιά εκείνα τά χρόνια —Ιδιαίτε-
ρα κατά τή διάρκεια της 'Αναγέννησης— δπου τό σχίσμα 

1. Ε.Η. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial 
Representation (New York, 1960), σ. 11-12. 
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άνάμεσα στίς έπιστήμες καί τίς τέχνες γινόταν έλάχιστα αισθητό. 
' Ο Leonardo εϊναι απλώς ^νας άνάμεσα σέ πολλούς άλλους, πού 
κινούνταν μέ άπόλυτη έλευθερία άνάμεσα σέ πεδία, πού μόνο 
αργότερα έγιναν κατηγορηματικά διακριτά^. Μάλιστα, άκόμη καί 
όταν σταμάτησε αύτη ή μόνιμη άνταλλαγή, ό δρος «τέχνη» 
συνέχισε νά εφαρμόζεται τόσο στην τεχνολογία καί στά χειρότε-
χνικά έπαγγέλματα, τά όποια θεωρούνταν επίσης επιδεικτικά 
προόδου, δσο καί στη ζωγραφική καί τη γλυπτική. Μόνο δταν 
αύτές οί τελευταίες άποκήρυξαν μέ σαφήνεια τήν άναπαράσταση 
ως σκοπό τους καί ξανάρχισαν νά διδάσκονται άπό πρωτόγονα 
πρότυπα, τό σχίσμα, πού θεωρούμε σήμερα πιά δεδομένο, άρχισε 
νά παίρνει κάπως τίς σημερινές του διαστάσεις. 'Αλλά άκόμη καί 
σήμερα, γιά νά άλλάξουμε άλλη μιά φορά χώρο, ίνα μέρος της 
δυσκολίας μας νά διακρίνουμε τίς βαθιές διαφορές άνάμεσα σέ 
έπιστήμη καί τεχνολογία πρέπει νά συνδέεται μέ τό γεγονός δτι ή 
πρόοδος άποτελεϊ ενα εμφανές χαρακτηριστικό καί τών δύο. 

' Ωστόσο, τό δτι τείνουμε νά θεωρήσουμε έπιστήμη κάθε τομέα 
δπου σημειώνεται πρόοδος, είναι ενα γεγονός πού μπορεί μόνο νά 
διαφωτίσει καί δχι νά έπιλύσει τή δυσκολία μας. Παραμένει 
προβληματική ή κατανόηση του γιατί θά πρέπει ή πρόοδος νά 
άποτελεϊ τόσο άξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της θέσμισης, πού 
καθοδηγείται άπό τίς τεχνικές καί τούς σκοπούς πού εχουμε 
περιγράψει. Τό ερώτημα αυτό άποτελεϊται άπό πολλά ξεχωριστά 
ερωτήματα καί θά πρέπει νά τό έξετάσουμε μεμονωμένα. Πάντως, 
σέ δλες τίς περιπτώσεις, μέ μιά μόνο έξαίρεση, ή επίλυση θά 
έξαρτηθει ένμέρει άπό μιά άντιστροφή του κανονικού τρόπου 
θέασης της σχέσης άνάμεσα στήν επιστημονική δραστηριότητα 
καί τήν κοινότητα πού τήν άσκεί. Θά πρέπει νά μάθουμε νά 
άναγνωρίζουμε ώς αίτια, αύτά πού κατά κανόνα εκλαμβάνονταν ώς 
συνέπειες. "Αν τό καταφέρουμε, τότε ισως νά φτάσουμε νά 
χαρακτηρίσουμε, ώς ένα βαθμό, πλεονάζουσες τίς έκφράσεις 
«έτηστημονική πρόοδος» ή άκόμη «επιστημονική άντικειμενικό-
τητα». Στήν πραγματικότητα, μιά πλευρά του πλεονασμού εχει 
ή'δη καταδεχτεί. "Ενα πεδίο προοδεύει, έπειδή είναι μιά έπιστήμη 
ή είναι μιά έπιστήμη, άκριβώς έπειδή προοδεύει; 

"Ας ρωτήσουμε τώρα γιατί μιά θέσμιση, δπως ή φυσιολογική 

2. "Ο. π., σ. 97 καί Giorgio de Santillana, «The Role of Art in the Scientific Renais-
sance» στό Critical Problems in the History of Science, ed. M. Clagett (Madison, Wis., 
1959), σ. 33-65. 
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επιστήμη θά άπρεπε νά προοδεύει καί ας ξεκινήσουμε έπαναλαμ-
βάνοντας ορισμένα άπ' τά πιό έντυπωσιακά χαρακτηριστικά της. 
Κατά κανόνα, τά μέλη μιας ώριμης έπιστημονικής κοινότητας 
έργάζονται μέσα στά πλαίσια ενός μοναδικού Παραδείγματος ή' 
ένός στενά συνδεδεμένου συνόλου Παραδειγμάτων. Πολύ σπάνια, 
διαφορετικές έπιστημονικές κοινότητες διερευνοϋν τά 'ίδια προ-
βλήματα. Σ' αυτές τίς εξαιρετικές περιπτώσεις, οί ομάδες 
άποδέχονται ορισμένα κοινά μείζονα Παραδείγματα. Τό αποτέλε-
σμα της έπιτυχημένης δημιουργικής έργασίας, άν ειδωθεί άπ' τό 
έσωτερικό κάθε μεμονωμένης κοινότητας, είτε επιστημόνων είτε 
μή έτιιστημόνων, είναϊ πρόοδος. Πώς θά μπορούσε νά ήταν κάτι 
άλλο; Μόλις έπισημάναμε, λ.χ., δτι δσον καιρό οί καλλιτέχνες 
στόχευαν στήν άναπαράσταση, τόσο οί κριτικοί όσο καί οί 
ιστορικοί έξιστοροϋσαν τήν πρόοδο της καταφανούς ένοποιημέ-
νης όμάδας. "Αλλα πεδία δημιουργίας έμφάνιζαν παρόμοια 
πρόοδο. Ό θεολόγος πού διευκρινίζει τό δόγμα ή ό φιλόσοφος 
πού άναλύει τίς καντιανές έπιταγές συνεισφέρουν στήν πρόοδο, 
εστω κι άν πρόκειται γιά τήν πρόοδο της όμάδας πού ασπάζεται 
τίς δικές τους συλλογιστικές βάσεις. Καμιά σοβαρή σχολή δέ θά 
αναγνώριζε μιά μορφή έργασίας πού είναι μέν μιά δημιουργική 
έπιτυχία, άλλά δέν άποτελεί μιά προσθήκη στή συλλογική 
έπίτευξη της όμάδας. "Αν άμφιβάλλουμε, δπως κάνουν πολλοί, 
γιά τήν πρόοδο έξω-έπιστημονικών τομέων, δέν τό στηρίζουμε 
στό ότι οί μεμονωμένες σχολές δέν προοδεύουν. Μάλλον, 
στηριζόμαστε στό δτι ύπάρχουν πάντοτε άντιμαχόμενες σχολές, 
καθεμιά άπ' τίς όποιες θέτει έπί μονίμου βάσεως σέ άμφισβήτηση 
τά βασικά θεμέλια των άλλων σχολών. Αυτός πού υποστηρίζει δτι 
ή φιλοσοφία, λ.χ., δέν εχει προοδεύσει καθόλου, τονίζει τό δτι 
ύπάρχουν άκόμη άριστοτελικοί καί δχι τό δτι ό Άριστοτελι-
σμός δέν κατάφερε νά προοδεύσει. 

' Ωστόσο, οί άμφιβολίες γύρω άπ' τήν πρόοδο γεννιούνται καί 
γιά τίς 'ίδιες τίς έπιστήμες. Σ ' δλη τή διάρκεια της προ-Παραδειγ-
ματικής περιόδου, οπότε συνυπάρχουν πολλές άντιμαχόμενες 
σχολές, είναι πολύ δύσκολο νά βρούμε αποδείξεις προόδου εξω 
άπ' τά πλαίσια τών σχολών. Πρόκειται γιά εκείνη τήν περίοδο 
—δπως είδαμε στό κεφ. II— κατά τή διάρκεια της οποίας τά άτομα 
άσκοϋν τήν έπιστήμη, αλλά τά άποτελέσματα της δράστηριότη-
τάς τους δέ συμβιβάζονται μέ μιά έπιστήμη μέ τή σημερινή 
έννοια. Άλλά καί στίς περιόδους τών έπαναστάσεών, οπότε οί 
θεμελιώδεις άρχές ένός πεδίου είναι γιά μιά άκόμη φορά ύπό 
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άμφισβήτηση, έκφράζονται πολύ συχνά αμφιβολίες γιά την ιδια 
τή δυνατότητα νά συνεχιστεί ή πρόοδος, αν υιοθετηθεί κάποιο 
άπό τά άντιτιθέμενα Παραδείγματα. "Οσοι απέρριπταν τίς θεωρίες 
του Newton, διεκήρυσσαν δτι ή παραδοχή των έμφυτων δυνάμεων 
θά οδηγούσε την έπιστήμη πίσω στό Μεσαίωνα. 'Εκείνοι πού 
άντιτίθενταν στη χημεία του Lavoisier, υποστήριζαν δτι ή 
άπόρριψη των χημικών «άρχων» γιά χάρη των εργαστηριακών 
στοιχείων Ισοδυναμούσε μέ τήν απόρριψη τών όλοκληρωμένων 
χημικών έρμηνειών καί τήν οχύρωση πίσω άπό ενα σκέτο όνομα. 
"Ενα παρόμοιο αίσθημα, έκφρασμένο ώστόσο πιό ή'πια, φαίνεται 
νά βρίσκεται πίσω άπ' τή^ άντίθεση του Einstein, τού Bohm καί 
άλλων, στήν κυρίαρχη πίθανολογική έρμηνεία της κβαντικής 
μηχανικής. Τελικά λοιπός μόνο στίς περιόδους τής φυσιολογι-
κής επιστήμης, ή πρόοδος παρουσιάζεται βέβαιη καί έμφανής. 
"Ομως, σ ' αυτές άκριβώς τίς περιόδους, ή επιστημονική κοινότη-
τα δέ θά μπορούσε νά δει διαφορετικά τά άποτελέσματα τής 
δουλειάς της. 

"Οσον άφορα λοιπόν τή φυσιολογική έπιστήμη, ενα μέρος τής 
άπάντησης στό πρόβλημα τής προόδου βρίσκεται μπροστά στά 
μάτια μας. Ή έπιστημονική πρόοδος δέν είναι διαφορετικού 
είδους άπό τίς προόδους άλλων τομέων τό γεγονός όμως, δτι έδώ 
δέν υπάρχουν, τίς περισσότερες φορές, άντιμαχόμενες σχολές, 
πού ή κάθε μιά θέτει υπό άμφισβήτηση τούς σκοπούς καί τά 
κριτήρια τής άλλης, καθιστά τήν πρόοδο μιας φυσιολογικής επι-
στημονικής κοινότητας πολύ περισότερο εμφανή. Αύτή, δμως 
είναι μόνο μιά πλευρά τής άπάντησης καί κατά κανένα τρόπο ή 
πιό σημαντική. "Εχουμε ήδη έπισημάνει, λ.χ., δτι, μόλις ή 
άποδοχή ένός κοινού Παραδείγματος άποδεσμεύσει τήν έπιστη-
μονική κοινότητα άπό τήν άνάγκη νά επανεξετάζει συνεχώς τίς 
πρωταρχικές βάσεις της, τά μέλη αύτής τής κοινότητας μπορούν 
νά άφιερωθούν άποκλειστικά στά πιό εκλεπτυσμένα καί έξειδικευ-
μένα φαινόμενα πού τούς άπασχολούν. Χωρίς άμφιβολία, αύτό 
πράγματι αύξάνει καί τήν άποτελεσματικότητα καί τήν άποδοτι-
κότητα μέ τήν όποία ή όμάδα ως σύνολο λύνει νέα προβλήματα. 
"Αλλες πλευρές τής επαγγελματικής ζωής στίς επιστήμες αυξά-
νουν άκόμη περισσότερο αύτήν τήν ειδική άποδοτικότητα. 

'Ορισμένες άπ' αύτές είναι συνέπειες τής πρωτοφανούς άπο-
μόνωσης τών ώριμων έπιστημονικών κοινοτήτων άπό τίς άπαιτή-
σεις τού άμύητου κοινού καί τής καθημερινής ζωής. Ή άπομό-
νωση αύτή δέν ήταν ποτέ πλήρης —αύτό πού μας ένδιαφέρει έδώ 
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εϊναι τά σχετικά μεγέθη. 'Ωστόσο, δέν ύπάρχει καμιά άλλη 
έπαγγελματική κοινότητα, δπου ή άτομική δημιουργική εργασία 
άπευθύνεται καί άξιολογεΐται τόσο άποκλειστικά από τά άλλα 
μέλη της κοινότητας. Καί ό πιό απόκρυφος ποιητής καί ό πιό 
αφαιρετικός θεολόγος ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από τόν 
επιστήμονα γιά τή γνώμη του κοινού πάνω στή δημιουργική του 
δουλειά, ένώ ενδιαφέρεται μάλλον λιγότερο άπ' τόν επιστήμονα 
γενικά γιά τήν έπιδοκιμασία. Αύτή ή διαφοροποίηση εχει 
σημαντικές συνέπειες. 'Ακριβώς έπειδή δουλεύει μόνο γιά ενα 
κοινό συναδέλφων, ενα κοινό πού μοιράζεται μαζί του τίς 'ίδιες 
αξίες καί πεποιθήσεις, ό έπιστήμονας είναι σέ θέση νά θεωρήσει 
δεδομένο ενα συγκεκριμένο σύνολο αρχών. Δέ χρειάζεται νά 
άνησυχει γιά τό τί θά σκεφτεί κάποια άλλη όμάδα ή σχολή καί 
μπορεί έπομένως νά τελειώνει μ' ενα πρόβλημα καί νά περνάει σ ' 
ενα αλλο πιό γρήγορα άπ' αύτούς πού δουλεύουν γιά μιά λιγότερο 
μονολιθική όμάδα. 'Ακόμη πιό σημαντικό είναι τό δτι ή άπομό-
νωση της έπιστημονικής κοινότητας άπό τήν κοινωνία έπιτρέπει 
στόν επιστήμονα νά συγκεντρώσει τήν προσοχή του σέ προβλή-
ματα πού εχει κάθε λόγο νά πιστεύει ότι θά μπορέσει νά τά 
έπιλύσει. 'Αντίθετα μέ τό μηχανικό, πολλούς γιατρούς καί τούς 
περισσότερους θεολόγους, ό έπιστήμονας δέν είναι άναγκασμένος 
νά επιλέξει προβλήματα πού άπαιτοϋν έπειγόντως λύση καί δέ 
λαμβάνει ύπόψη του τά διαθέσιμα εργαλεία γιά τή λύση τους. Καί 
σ ' αυτό τό σημείο, είναι ένδεικτική ή άντίθεση άνάμεσα σέ 
ειδικούς τών φυσικών επιστημών καί σέ ειδικούς πολλών 
κοινωνικών έπιστημών. Οί τελευταίοι συχνά προσπαθούν, ένώ 
οί πρώτοι δέν τό κάνουν σχεδόν ποτέ, νά υπερασπίσουν τήν 
έπιλογή ένός ερευνητικού προβλήματος —λ.χ. τίς συνέπειες 
τών φυλετικών διακρίσεων ή τίς αιτίες του κύκλου επιχειρή-
σεων— κυρίως τονίζοντας τήν κοινωνική σπουδαιότητα πού θά 
είχε ή εύρεση μιας λύσης. Ποιά όμάδα, λοιπόν θά περί-

κανείς νά λύνει μέ ταχύτερο ρυθμό τά προβλήματά 
της. 

Οί συνέπειες της άπομόνωσης, άπό τήν κυρίως κοινωνία 
πολλαπλασιάζονται άπό ενα άλλο χαρακτηριστικό της έπαγγελ-
μρΤΓικής έπιστημονικής κοινότητας: τή φύση της έκπαιδευτικής 
της μύησης. Στή μουσική, τίς γραφικές τέχνες καί τή λογοτεχνία, 
ό άσκούμενος εκπαιδεύεται άνατρέχοντας στά εργα άλλων 
καλλιτεχνών, κυρίως τών προγενέστερων. Τά εγχειρίδια, εκτός 
άπό άνθολογίες ή όδηγούς τών αύθεντικών δημιουργιών, παίζουν 
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μόνο ^να δευτερεύοντα ρόλο. Στην ιστορία, τή φιλοσοφία καί τίς 
κοινωνικές έπιστήμες, τό σύνολο των έγχειριδίων εχει μεγαλύτε-
ρη σημασία. Ά λ λ α άκόμη καί σ ' αύτούς τούς τομείς, τά πρώτα 
μαθήματα περιλαμβάνουν παράλληλες άναγνώσεις των αύθεντι-
κών πηγών, άπό τίς όποιες ενα μέρος είναι οι «κλασικοί» του 
τομέα καί ^να άλλο οί σύγχρονες έρευνητικές καταγραφές πού οί 
έρευνητές δημοσιεύουν. Τό τελικό άποτέλεσμα είναι δτι οί 
σπουδαστής σ ' εναν οποιοδήποτε άπ' αύτούς τούς κλάδους, είναι 
διαρκώς ένήμερος γιά τήν τεράστια ποικιλία τών προβλημάτων, 
τά όποια έπιχείρησαν νά λύσουν, στό πέρασμα του χρόνου, τά 
μέλη της μέλλουσας ομάδας του. Άκόμη πιό σημαντικό: 
βρίσκεται συνεχώς μπροστά σ ' ^ναν άριθμό αντιτιθέμενων καί 
άσύμμετρων λύσεων σ ' αυτά τά προβλήματα, λύσεις πού θά 
πρέπει κάποτε νά αξιολογήσει ό ίδιος. 

Ά ς αντιπαραθέσουμε αύτήν τήν κατάσταση μ* εκείνη πού 
έπικρατεϊ στίς σύγχρονες τουλάχιστο φυσικές έπιστήμες. Σ' 
αύτούς τούς τομείς, ό σπουδαστής στηρίζεται κυρίως σέ έγχειρί-
δια μέχρις δτου, στό τρίτο ή τέταρτο μεταπτυχιακό ετος, αρχίζει 
τή δική του ερευνά. Μάλιστα, πολλά προγράμματα σπουδών δέ 
ζητούν οϋτε άπ' τούς μεταπτυχιακούς σπουδαστές νά έρχονται σέ 
έπαφή μέ έργασίες πού δέν έχουν γραφεί ειδικά γιά σπουδαστές. 
'Εκείνα τά λίγα προγράμματα πού όντως καθορίζουν συμπληρω-
ματική μελέτη έρευνητικών άρθρων καί μονογραφιών, περιορί-
ζουν αύτήν τήν ύποχρέωση στά πιό προχωρημένα στάδια καί σέ 
υλη πού αρχίζει λίγο πολύ έκεί πού σταματούν τά εγχειρίδια. 
Μέχρι τά τελευταία στάδια της έκπαίδευσης ένός έπιστήμονα, τά 
έγχειρίδια συστηματικά υποκαθιστούν τίς δημιουργικές έπιστη-
μονικές έργασίες, στίς οποίες οφείλουν τήν υπαρξή τους. Ή 
άφοσίωση στά Παραδείγματα καθιστά δυνατή αύτή τήν έκπαιδευ-
τική τεχνική· μέ δεδομένη, λοιπόν, αύτήν τήν άφοσίωση, 
ελάχιστοι επιστήμονες θά έπιθυμοϋσαν νά αλλάξει αύτή ή 
τεχνική. Γιατί, σέ τελευταία ανάλυση, θά έπρεπε οί σπουδαστές 
της φυσικής λ.χ., νά διαβάζουν τά έργα του Newton, του Faraday, 
του Einstein ή του Schrodinger, άφοϋ δ,τι χρειάζονται νά μάθουν 
γύρω άπ' αυτά τά έργα, ανακεφαλαιώνεται μέ πιό σύντομο, πιό 
άκριβή καί πιό συστηματικό τρόπο σέ ορισμένα σύγχρονα 
έγχειρίδια; 

Χωρίς νά θέλουμε νά δικαιολογήσουμε τήν ύπερβολή στήν 
όποία έχει κατά καιρούς φτάσει αύτός ό τύπος έκπαίδευσης, δέν 
μπορούμε παρά να παραδεχτούμε δτι γενικά ύπήρξε πάρα πολύ 
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αποτελεσματικός. Βέβαια, πρόκειται γιά μιά περιορισμένη καί 
ακαμπτη παιδεία, ισως περισσότερο από κάθε άλλη, μέ την πιθανή 
εξαίρεση της ορθόδοξης θεολογίας. Ά λ λ α γιά τη φυσιολογική 
επιστημονική δουλειά, γιά τήν έτιίλυση γρίφων στό έσωτερικό 
της παράδοσης πού καθορίζει τό εγχειρίδιο, ό έπιστήμονας είναι 
σχεδόν τέλεια προετοιμασμένος. ' Επιπλέον, είναι σωστά έξοπλι-
σμένος καί γιά μιά ακόμη άποστολή —τή γένεση των σημαντικών 
κρίσεων, μέσα άπό τή φυσιολογική έπιστήμη. Φυσικά, δταν αύτές 
εμφανίζονται, ό έπιστήμονας δέν είναι εξίσου καλά προετοιμα-
σμένος. "Αν καί οί παρατεταμένες κρίσεις φτάνουν νά έπιδροϋν 
στήν κατεύθυνση μιας λιγότερο άκαμπτης έκπαιδευτικής πρακτι-
κής, ώστόσο είναι άλήθεια δτι ή επιστημονική προπαρασκευή δέν 
εχει σχεδιαστεί γιά νά παράγει τούς έπιστήμονες πού θά ανακαλύ-
ψουν μέ ευκολία μιά νέα προσέγγιση των φαινομένων. Ά π ' τή 
στιγμή, δμως, πού θά εμφανιστεί κάποιος προτείνοντας ^να νέο 
υποψήφιο Παράδειγμα —συνήθως κάποιος νέος έπιστήμονας 
στήν ηλικία ή στόν τομέα αυτόν— ή άπώλεια λόγω άκαμψίας 
βαραίνει μόνο τά άτομα. "Οταν πιά υπάρξει ή γενιά μέσα στήν 
οποία συντελείται ή αλλαγή, δέν άποτελει αντίφαση ή συνύπαρξη 
της άκαμψίας μεμονωμένων άτόμων καί μιας Κοινότητας πού 
μπορεί νά μεταπηδά άπό Παράδειγμα σέ Παράδειγμα, δταν οί 
περιστάσεις τό απαιτούν. Ειδικότερα, δέν υπάρχει άντίφαση, δταν 
αυτή ή ιδια ή ακαμψία προικίζει τήν κοινότητα μ' εναν ευαίσθητο 
δείκτη πού σημειώνει δτι κάτι πήγε στραβά στό παρελθόν. 

Στή φυσιολογική της κατάσταση, λοιπόν, ή επιστημονική 
κοινότητα είναι ενα τρομερά αποτελεσματικό όργανο γιά τή λύση 
έκείνων τών προβλημάτων καί γρίφων, πού τά Παραδείγματά της 
καθορίζουν. Μάλιστα, τό άποτέλεσμα της επίλυσης αυτών τών 
προβλημάτων πρέπει χωρίς άμφιβολία νά είναι πρόοδος. Δέν 
υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο σ ' αυτό. "Ως έδώ δμως τό 
δεύτερο κύριο μέρος του προβλήματος της προόδου στίς έπιστή-
μες έχει ελάχιστα διαφανεί. Πρέπει λοιπόν νά στραφούμε καί νά 
διερωτηθούμε γιά τήν πρόοδο μέσα άπό τήν ιδιόρρυθμη έπιστήμη. 
Γιά ποιό λόγο θά πρέπει ή πρόοδος νά είναι τό εμφανές καθολικό 
επακόλουθο άκόμη καί τών επιστημονικών έπαναστάσεων; Γιά 
μιά άκόμη φορά, έχει πολλή σημασία ή έρώτηση, τί άλλο θά 
μπορούσε νά ήταν τό άποτέλεσμα μιας επανάστασης. Οί επανα-
στάσεις τελειώνουν μέ τήν όλοκληρωτική νίκη του ένός άπό τά 
δύο άντιμαχόμ^να στρριτόπεδα. Είναι δυνατό αύτό τό στρατόπεδο 
νά παραδεχτεί ποτέ δτι ή νίκη του δέν άποτελεί ακριβώς πρόοδο; 
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Αυτό θά ισοδυναμούσε μέ την παραδοχή δτι οί ίδιοι είχαν λάθος, 
ενώ οί άντίπαλοί τους δίκαιο. Τουλάχιστο γι ' αύτούς, ή κατάληξη 
της έπανάστασης οφείλει νά είναι πρόοδος· καί βρίσκονται σέ 
τόσο πλεονεκτική θέση ώστε είναι σίγουρο δτι τά μελλοντικά 
μέλη της κοινότητάς τους θά κρίνουν τήν ιστορία του παρελθόν-
τος μέ τόν ιδιο τρόπο. Τό κεφ. XI περιέγραψε μέ κάθε λεπτομέ-. 
ρεια τίς τεχνικές πού χρησιμοποιούνται γι ' αύτόν τό σκοπό, καί 
μόλις άναφερθήκαμε σέ μιά άνάλογη πλευρά της έπαγγελματικής 
ζωής των έτηστημόνων. 

"Οταν ή έπιστημονική κοινότητα άποκηρύσσει ^να παλιό 
Παράδειγμα, ταυτόχρονα έγκαταλείπει τά περισσότερα βιβλία καί 
άρθρα πού στήριζαν αυτό τό Παράδειγμα, θεωρώντας δτι τό θέμα 
εχει χάσει τή σημασία του γιά τούς έπιστήμονες. ' Η έπιστημονι-
κή έκπαίδευση δέ χρησιμοποιεί ανάλογους θεσμούς μέ τά μουσεία 
τέχνης ή τίς βιβλιοθήκες των κλασικών, καί τό αποτέλεσμα είναι 
μιά συχνά ριζική διαστρέβλωση τού παρελθόντος του κλάδου στό 
μυαλό τού έπιστήμονα. Περισσότερο άπό κάθε άλλον έργαζόμενο 
δημιουργικά, καταλήγει νά θεωρεί δτι τό παρελθόν τού κλάδου 
όδηγεϊ εύθύγραμμα στή σημερινή πλεονεκτική θέση. Μέ λίγα 
λόγια, καταλήγει νά βλέπει πρόοδο. Δέν υπάρχει καμία διαθέσιμη 
έναλλακτική λύση, δσον καιρό παραμένει στό έσωτερικό τού 
τομέα αύτού. 

Οί παρατηρήσεις αύτές μοιραία όδηγούν στό συμπέρασμα δτι 
τό μέλος μιας ώριμης έπιστημονικής κοινότητας είναι, δπως ό 
τυπικός χαρακτήρας τού 1984 τού Orwell, τό θύμα μιας ιστορίας 
πού εχει ξαναγραφεί άπό τήν εξουσία. Καί δμως, μιά τέτοια 
εκτίμηση δέν είναι εντελώς λανθασμένη. 'Εκτός άπό κέρδη, 
ύπάρχουν καί άπώλειες στίς επιστημονικές επαναστάσεις, οί 
έπιστήμονες δμως τείνουν νά είναι ιδιαίτερα τυφλοί μπροστά στίς 
άπώλειες3. Βέβαια, καμιά έξήγηση της προόδου μέσα άπό 
επαναστάσεις δέν μπορεί νά σταματήσει εδώ. Κάτι τέτοιο θά 
ύπονοούσε δτι στίς έπιστήμες ή δύναμη δημιουργεί δίκαιο, μιά 
διατύπωση πού δέ θά ήταν πάλι ολότελα λανθασμένη, άν δέν 

3. Οί ιστορικοί τΐ|ς έπιστήμης συναντούν συχνά αύτή τή στάση μέ μιά ιδιαί-
τερα έντυπωσιακή μορφή. Οί φοιτητές πού στρέφονται στην ίστορία των έπιστη-
μών, προερχόμενοι άπό τίς έπιστήμες, τελικά άνταποκρίνονται καλύτερα στή διδα-
σκαλία. Ά λ λ ά συνήθως είναι καί οί πιό άπογοητευτικοί στό ξεκίνημα. Καθώς οί 
σπουδαστές τής έπιστήμης «γνωρίζουν τίς σωστές άπαντήσεις» είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο νά τούς κάνεις ικανούς νά άναλύουν τήν παλιότερη έπιστήμη στό δικό 
της λεξιλόγιο. 
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αποσιωπούσε τή φύση της διαδικασίας καί τής αυθεντίας μέσω 
των οποίων γίνεται ή έπιλογή μεταξύ Παραδειγμάτων. "Αν κριτής 
των άντιμαχόμενων Παραδειγμάτων ήταν άποκλειστικά ή αυθεν-
τία, καί μάλιστα ή μή-έπαγγελματική αυθεντία, ή κατάληξη αυτών 
των άντιθέσεων ισως νά ήταν πάλι μιά έπανάσταση, αλλά δέ θά 
ήταν μιά έπιστημονική έπανάσταση. Ή ιδια ή ύπαρξη της 
έπιστήμης έξαρτάται από τό δτι ή έξουσία στήν έπιλογή των 
Παραδειγμάτων παραχωρείται στά μέλη μιας ειδικής κοινότητας. 
Τό πόσο ειδική πρέπει νά είναι αυτή ή κοινότητα προκειμένου ή 
έπιστήμη νά έπιζήσει καί νά έξελιχτει, είναι δυνατό νά φανεί από 
τόν τόσο διακριτικό έλεγχο της άνθρωπότητας πάνω στήν έπιστη-
μονική θέσμιση. Κάθε πολιτισμός, του οποίου έχουμε μαρτυρίες, 
διέθετε μιά τεχνολογία, μιά τέχνη, μιά θρησκεία, ένα πολιτικό 
σύστημα, νόμους κ.ό.κ. Σ ' ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οί 
πλευρές του πολιτισμού ήταν έξίσου άναπτυγμένες μέ τίς δικές 
μας. Μόνο όμως οί πολιτισμοί πού προέρχονται άπ* τήν ' Αρχαία 
'Ελλάδα διέθεταν κάτι περισσότερο άπό έλάχιστα ίχνη έπιστή-
μης. Τό σύνολο της έπιστημονικής γνώσης είναι ένα προϊόν της 
Εύρώπης, στούς τελευταίους τέσσερις αιώνες. Κανένας άλλος 
τόπος καί καμιά άλλη έποχή δέ στήριξε τίς τόσο ειδικές αύτές 
κοινότητες, άπ' τίς οποίες προέρχεται ή έπιστημονική παραγω-
γικότητα. 

Ποιά είναι τά ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών τών κοινοτή-
των; Είναι προφανές δτι τό σημείο αύτό χρειάζεται πολύ 
περισσότερη μελέτη καί γιά τήν ώρα μπορούμε νά κάνουμε μόνο 
κάποιες άπόπειρες γενικεύσεων. Παρόλα αύτά, ορισμένες άπό τίς 
προϋποθέσεις γιά τή συμμετοχή σέ μιά έπαγγελματική έπιστημο-
νική ομάδα είναι ξεκάθαρες. Ό έπιστήμονας πρέπει, λ.χ., νά 
αφοσιωθεί στή λύση προβλημάτων σχετικών μέ τή δομή της 
φύσης. 'Επιπλέον, ένώ τό ένδιαφέρον του γιά τή φύση μπορεί νά 
είναι σφαιρικό, θά πρέπει τά προβλήματα, πάνω στά όποία εργά-
ζεται, νά είναι προβλήματα λεπτομερειών. 'Ακόμη πιό σημαντι-
κό, οί λύσεις πού θά τόν ικανοποιήσουν δέν πρέπει νά είναι 
απλώς ατομικές, αλλά άντίθετα πρέπει νά γίνονται αποδεκτές άπό 
πολλούς. ' Η ομάδα πού τίς δέχεται δέν είναι, ωστόσο, ένα τυχαίαο 
δείγμα άπό τό σύνολο της κοινωνίας, άλλά είναι ή αύστηρά 
καθορισμένη κοινότητα τών ισότιμων επιστημόνων. "Ενας άπ' 
τούς ισχυρότερους, άγραφους ακόμη, κανόνες της έπιστημονικής 
ζωής είναι ή απαγόρευση της προσφυγής, γιά έπιστημονικά 
θέματα, στήν κρατική ήγεσία ή στό ευρύ κοινό. Ή άναγνώριση 
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δτι υπάρχει μία μόνο άρμόδια έπιστημονική όμάδα καί ή άποδοχή 
του ρόλου της ώς άποκλειστικοϋ κριτή των έπαγγελματικών 
έπιτεύξεων £χει κι άλλες συνέπειες. Τά μέλη της όμάδας, ώς δτομα 
καί έξαιτίας της κοινής τους έκπαίδευσης καί πείρας, θά πρέπει νά 
θεωρούνται οί μοναδικοί κάτοχοι των κανόνων του παιχνιδιού ή 
μιας ισοδύναμης βάσης κατηγορηματικών κρίσεων. Τό νά 
άμφισβητήσει κανείς δτι κατέχουν αύτη την άξιολογική βάση θά 
σήμαινε δτι δέχεται την ύπαρξη άσυμβίβαστων κριτηρίων 
άξιολόγησης τών έπιστημονικών έπιτεύξεων. Αύτή δμως ή 
παραδοχή θά όδηγοϋσε μοιραία στό έρώτημα fiv ή άλήθεια στίς 
έπιστήμες μπορεί νά είναι μόνο μία. 

' Ο μικρός αύτός κατάλογος τών κοινών χαρακτηριστικών τών 
έπιστημονικών κοινοτήτων στηρίχτηκε άποκλειστικά στήν πρα-
κτική τής φυσιολογικής έπιστήμης* κι αύτό ήταν τό σωστό, άφοϋ 
γι ' αύτή ν άκριβώς τή δραστηριότητα έκπαιδεύεται κατά κανόνα ό 
έπιστήμονας. "Ας σημειωθεί, πάντως, δτι, παρά τό μικρό του 
μέγεθος, ό κατάλογος αύτός άρκει γιά νά τοποθετήσει αύτές τίς 
κοινότητες σέ διαφορετική κατηγορία άπ* δλες τίς άλλες 
έπαγγελματικές ομάδες. Καί άκόμη, δτι, άν καί βασίζεται στή 
φυσιολογική έ πιστή μη, έξηγει καί πολλά ειδικά χαρακτηριστικά 
τής όμάδας στή διάρκεια έπαναστάσεων καί ιδιαίτερα στή 
διάρκεια τής διαμάχης τών Παραδειγμάτων. "Εχουμε ήδη 
έπισημάνει δτι μιά τέτοια όμάδα θά πρέπει νά δει μιά Παραδειγ-
ματική άλλαγή ώς πρόοδο. Μπορούμε τώρα νά διαπιστώσουμε δτι 
αύτή ή παρατήρηση αύτοεπιβεβαιώνεται, σέ σημαντικό βαθμό. 
Ή έπιστημονική κοινότητα είναι ενα τρομερά άποδοτικό δργανο 
γιά τή μεγιστοποίηση τής άκρίβειας καί του άριθμοϋ τών 
προβλημάτων πού λύνονται μέσα άπ' τήν άλλαγή Παραδείγμα-
τος. 

Καθώς μονάδα επιστημονικής επίτευξης είναι τό λυμένο 
πρόβλημα καί καθώς ή όμάδα γνωρίζει καλά ποιά προβλήματα 
έχουν ήδη λυθεί, έλάχιστοι έπιστήμονες θά πειστούν εύκολα νά 
υιοθετήσουν μιά οπτική, πού άμφισβητει πολλές άπό τίς λύσεις 
τού παρελθόντος. Θά πρέπει πρώτα ή ιδια ή φύση νά κλονίσει τήν 
έπαγγελματική σιγουριά, κάνοντας τίς παλιές επιτεύξεις νά 
φαίνονται προβληματικές. Καί δμως, άκόμη κι δτάν αύτό 
συμβαίνει καί δταν έχει παρουσιαστεί ένα νέο ύποψήφιο 
Παράδειγμα, οί έπιστήμονες θά είναι πάλι άπρόθυμοι νά τό 
υίοθετήσουν, έκτός άν πειστούν δτι δύο πρωταρχικές προϋποθέ-
σεις πληρούνται: Πρώτη, τό νέο Παράδειγμα θά πρέπει νά 
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φαίνεται ικανό νά έπιλύσει ορισμένα έκκρεμή καί καθολικά 
άναγνωρισμένα προβλήματα, πού δέν μπορούν νά άντιμεωπιστούν 
μέ κανέναν άλλο τρόπο. Καί δεύτερη, θά πρέπει νά υπόσχεται δτι 
θά διατηρήσει ενα σχετικά μεγάλο ποσοστό της συγκεκριμένης 
ικανότητας επιλύσεως προβλημάτων, πού κέρδισε ή έπιστήμη 
χάρη στά προηγούμενα Παραδείγματα. Ή καινοτομία γιά τήν 
καινοτομία δέν άποτελεϊ ζητούμενο στίς έπιστήμες, άντίθετα μέ 
τόσους άλλους τομείς δημιουργίας. Τό τελικό άποτέλεσμα εϊναι 
δτι, ενώ τά νέα Παραδείγματα σπάνια ή ποτέ δέν κατέχουν δλες 
τίς Ικανότητες των προκατόχων τους, ωστόσο συνήθως, διατη-
ρούν ενα μεγάλο μέρος άπ' τίς πιό συγκεκριμένες πλευρές των 
παλιών έπιτεύξεων καί πάντοτε έξάλλου έπιτρέπουν πρόσθετες 
συγκεκριμένες επιλύσεις προβλημάτων. 

'Επιμένοντας σ ' αύτό, δέν ισχυριζόμαστε δτι ή ικανότητα 
έπίλυσης προβλημάτων είναι ή μοναδική ή μιά σαφής βάση γιά 
τήν επιλογή Παραδείγματος. 'Αναφέραμε ήδη πολλούς λόγους, 
γιά τούς όποιους δέν μπορεί νά ύπάρξει δνα τέτοιο κριτήριο. 
'Ισχυριζόμαστε δμως δτι μιά κοινότητα είδικών έπιστημόνων θά 
κάνει δ,τι μπορεί γιά νά διασφαλίσει τή συνεχή αύξηση έκείνων 
τών διαθέσιμων δεδομένων, πού είναι σέ θέση νά χειριστεί μέ 
άκρίβεια καί ως τήν παραμικρή λεπτομέρεια. Σ ' αυτή τή 
διαδικασία, ή κοινότητα θά ύποστεί απώλειες. Συχνά, κάποια 
παλιά προβλήματα πρέπει νά έξαλειφθοϋν. 'Επιπλέον, συνήθως ή 
έπανάσταση στενεύει τό φάσμα τών επαγγελματικών ένασχολή-
σεων της κοινότητας, αύξάνει τό βάθος εξειδίκευσης καί 
εξασθενίζει τήν επικοινωνία της μέ άλλες ομάδες, έπιστημονικές 
καί μή. Ή έπιστήμη, χωρίς αμφιβολία, μεγαλώνει σέ βάθος* δέν 
είναι σίγουρο, δμως, δτι μεγαλώνει άνάλογα καί σέ πλάτος. Ή 
αύξηση σέ πλάτος, δταν συμβαίνει, έκδηλώνεται κυρίως μέ τόν 
πολλαπλασιασμό τών έπιστημονικών ειδικοτήτων, καί δχι μέ τήν 
αύξηση του φάσματος μιας μεμονωμένης ειδικότητας. 'Ωστόσο, 
παρά τίς απώλειες στίς έπιμέρους κοινότητες, ή φύση αύτών τών 
κοινοτήτων προσφέρει στήν ούσία μιά εγγύηση δτι τόσο ό 
κατάλογος τών προβλημάτων δσο καί ή ακρίβεια τών έπιμέρους 
λύσεων θά αυξάνει συνεχώς. "Η μάλλον, τήν προσφέρει στό 
βαθμό τουλάχιστο πού μπορεί νά ύπάρξει κάποια τέτοια εγγύηση. 
Ποιό κριτήριο θά μπορούσε νά ήταν καλύτερο άπό τήν άπόφαση^ 
της επιστημονικής ομάδας; 

Οί τελευταίες παράγραφοι δείχνουν τήν κατεύθυνση, πρός 
τήν όποία πρέπει νά στραφούμε γιά νά βρούμε μιά πιό 
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εκλεπτυσμένη λύση του προβλήματος της προόδου στίς επιστή-
μες. Φαίνονται νά προτείνουν δτι ή έπιστημονική πρόοδος δέν 
είναι άκριβώς αύτό πού θεωρούνταν δτι είναι. ' Αλλά ταυτόχρονα 
δείχνουν δτι μιά μορφή προόδου θά χαρακτηρίζει άναπόφευκτα 
τήν έπιστημονική θέσμιση δσον καιρό μιά τέτοια θέσμιση 
έξακολουθει νά ύπάρχει. "Αλλες μορφές προόδου δέ χρειάζονται 
στίς επιστήμες. Γιά τήν άκρίβεια, θά πρέπει μάλλον νά εγκατα-
λείψουμε τήν έκδηλη ή ύπονοούμενη άντίληψη δτι οί αλλαγές 
Παραδειγμάτων φέρνουν τούς επιστήμονες καί δσους στηρίζον-
ται σ* αυτούς, ολοένα πιό κοντά στήν αλήθεια. 

Είναι πιά στιγμή νά επισημάνουμε δτι, ώς τίς τελευταίες 
σελίδες, ό δρος «άλήθεια» χρησιμοποιήθηκε σ ' αύτό τό βιβλίο 
μόνο μιά φορά, μεταφέροντας τά λόγια του Francis Bacon. 'Αλλά 
άκόμη καί στίς τελευταίες σελίδες, έμφανίστηκε μόνο ώς πηγή 
της πεποίθησης του έταστήμονα δτι δέν μπορούν νά συνυπάρχουν 
ασυμβίβαστοι κανόνες γιά τήν άσκηση της επιστήμης, παρά μόνο 
στή διάρκεια των έπαναστάσεων, όπότε ή τάση τού κλάδου είναι 
νά άπορρίψει δλες τίς απόψεις έκτός από μία. Ή άναπτυξιακή 
διαδικασία πού περιγράφηκε στό βιβλίο αύτό ήταν μιά διαδικα-
σία εξέλιξης άηό κάποιες πρωτόγονες άφετηρίες —μιά διαδικα-
σία, τά διαδοχικά στάδια της οποίας χαρακτηρίζονταν από μιά 
πληρέστερη, σέ λεπτομέρειες καί σέ έκλέπτυνση κατανόηση της 
φύσης. 'Αλλά τίποτα άπ' δσα έχουν λεχθεί ή θά λεχθούν δέν τήν 
μετατρέπει σέ μιά διαδικασία πρός ενα σκοπό. Χωρίς αμφιβολία, 
αύτό τό κενό θά ενόχλησε πολλούς αναγνώστες. Είμαστε δλοι 
βαθύτατα εθισμένοι σέ μιά είκόνα δπου ή επιστήμη, ώς θέσμιση, 
όδηγεϊ σταθερά πρός κάποιο σκοπό, εξαρχής καθορισμένο από τή 
φύση. 

Χρειάζεται δμως ή ύπαρξη ενός τέτοιου σκοπού; Δέν 
μπορούμε νά έξηγήσουμε καί τήν ύπαρξη της έπιστήμης καί τίς 
επιτυχίες της, μιλώντας μόνο γιά εξέλιξη από τό επίπεδο γνώσης 
της κοινότητας, σέ κάθε δεδομένη χρονική στιγμή; Μας βοηθά 
πραγματικά ή ύπόθεση δτι υπάρχει μιά πλήρης, άντικειμενική, 
αληθινή περιγραφή της φύσης καί δτι τό ϊδιο τό μέτρο της 
επιστημονικής επίτευξης είναι ό βαθμός, στόν όποιο μας φέρνει 
πιό κοντά σ ' αύτόν τόν τελικό σκοπό; "Αν καταφέρουμε νά 
μάθουμε νά βάζουμε τήν εξέλιξη από αύτό πού ήδη ξέρουμε στή 
θέση της έξέλιξης πρός αύτό πού έπιθυμούμε νά μάθουμε τότε ένας 
αριθμός ένοχλητικών προβλημάτων θά εξαφανιστεί στήν πο-
ρεία. Κάπου σ ' αύτόν τό λαβύρινθο, λ.χ., θά πρέπει νά βρίσκεται 
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καί τό πρόβλημα της έπαγωγης [induction]. 
Δέν είμαι, γιά την ώρα, σέ θέση νά διερευνήσω λεπτομε-

ρειακά τίς συνέπειες της εναλλακτικής αυτής άποψης γιά τήν 
έπιστημονική ανέλιξη. 'Αλλά μπορούμε νά αναγνωρίσουμε δτι ή 
εννοιολογική μετατόπιση, πού προτείνεται εδώ, θυμίζει τήν 
αλλαγή πού πραγματοποιήθηκε στή Δύση πρίν από εναν περίπου 
αιώνα. Ό παραλληλισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος-, γιατί καί 
στίς δυό περιπτώσεις τό κύριο εμπόδιο στή μετατόπιση ήταν τό 
ιδιο. "Οταν ό Darwin δημοσίευσε γιά πρώτη φορά τή θεωρία της 
εξέλιξης διά μέσου της φυσικής επιλογής, τό 1859, εκείνο πού 
ενόχλησε περισσότερο πολλούς επιστήμονες του κλάδου δέν 
ήταν οϋτε ή έννοια τής άλλαγής των ειδών ούτε ή πιθανή 
καταγωγή του ανθρώπου από τόν πίθηκο. Οί μαρτυρίες πρός τήν 
πλευρά τής εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης τής εξέλιξης του 
άνθρώπου, είχαν συσσωρευτεί από πολλές δεκαετίες, καί ή Ιδέα 
τής έξέλιξης ειχε ήδη προταθεί καί διαδοθεί ευρέως. 'Υπήρχε 
βέβαια καί εδώ αντίσταση, ιδίως από ορισμένες θρησκευτικές 
ομάδες, όμως αυτό, σέ καμιά περίπτωση, δέν άποτέλεσε τή 
μεγαλύτερη δυσκολία πού αντιμετώπισαν οί δαρβινιστές. Ή 
μεγαλύτερη δυσκολία γεννήθηκε από μιά ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στική ιδέα του Darwin. "Ολες οί γνωστές εξελικτικές θεωρίες 
πρίν από τόν Darwin —δηλαδή του Lamark, του Chambers, του 
Spencer καί των Γερμανών Naturphilqsophen [Φυσικών φιλοσό-
φων]— ύπέθεταν ότι ή έξέλιξη είναι μιά διαδικασία πρός κάποιο 
σκοπό. Ή «ιδέα» του άνθρώπου καί τής σημερινής πανίδας καί 
χλωρίδας θεωρούνταν δτι ύπήρχε πάντοτε, άπ' τήν πρωταρχική 
δημιουργία τής ζωής, Γσως στό πνεύμα του Θεού. Αυτή ή Ιδέα ή 
αύτό τό σχέδιο, είχε προσφέρει τήν κατεύθυνση καί τήν 
κινητήρια δύναμη στή ν όλη διαδικασία έξέλιξης. Κάθε νέο 
στάδιο τής εξελικτικής ανάπτυξης ήταν μία πιό πιστή πραγμάτω-
ση ένός σχεδίου, πού είχε προϋπάρξει άπ' τήν άρχή^. 

Σύμφωνα μέ τή γνώμη πολλών, ή απόρριψη αυτής τής 
τελεολογικής μορφής έξέλιξης ύπήρξε ή πιό σημαντική καί ή 
λιγότερο ευπρόσδεκτη από τίς προτάσεις του Darwin^. ' Η 'Εξέλι-
ξη των ειδών δέν αναγνώριζε κανένα σκοπό καθορισμένο εΐ'τε από 

4. Loren Eiseley, Darwin's Century: Evolution and the Men Who Discovered It 
(New York, 1958), κεφ. ii, iv-v. 

5. Γιά μιά ιδιαίτερα οξυδερκή περιγραφή τής πάλης των σπουδαιότερων 
δαρβινιστών μ' αύτό τό πρόβλημα, δές Α. Hunter Dupree, Asa Gray, 1810-1888 
(Cambridge, Mass., 1959), σ. 295-306, 355-383. 
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τό Θεό είτε άπό τή φύση. 'Αντίθετα, ή φυσική επιλογή, πού 
πραγματοποιείται στό δεδομένο περιβάλλον καί μέ τούς πραγμα-
τικούς δρώντες οργανισμούς, ήταν ύπεύθυνη γιά τή βαθμιαία αλ-
λά σταθερή έμφάνιση νέων οργανισμών, πιό αναπτυγμένων, πιό 
καλά διαρθρωμένων καί πολύ περισσότερο έξειδικευμένων. 'Α-
κόμη καί τά τέλεια προσαρμοσμένα όργανα, όπως τό μάτι καί τό 
χέρι του ανθρώπου —όργανα τών οποίων ή κατασκευή είχε στό 
παρελθόν χρησιμοποιηθεί ώς ισχυρό έπιχείρημα γιά τήν ύπαρξη 
ένός υψίστου σχεδιαστή καί ενός προϋπάρχοντος σχεδίου —θεω-
ρούνταν προϊόντα μιας διαδικασίας πού κινούνταν σταθερά άπό 
τίς πρωταρχικές αφετηρίες αλλά πρός κανένα σκοπό. ' Η πεποίθη-
ση δτι ή φυσική επιλογή, πού προέκυπτε άπό τόν ιδιο τόν αγώνα 
τών οργανισμών γιά επιβίωση, θά μπορούσε νά εχέι παράγει τόν 
άνθρωπο, δπως καί τά πιό ανεπτυγμένα ζώα, αποτέλεσε τήν πιό 
δύσκολη καί τήν πιό ανησυχητική πλευρά της θεωρίας του 
Darwin. Τί θά μπορούσαν νά σημαίνουν οί δροι «εξέλιξη», 
«άνάπτυξη» καί «πρόοδος» χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό; 
Ξαφνικά τέτοιο δροι άρχισαν νά φαίνονται σέ πολλούς αντιφατι-
κοί. 

Ή άναλογία ανάμεσα στήν εξέλιξη τών οργανισμών καί τήν 
εξέλιξη τών έπιστημονικών ιδέων μπορεί εύκολα νά επεκταθεί 
πάρα πολύ. ' Αλλά, γιά τίς ανάγκες αύτού του τελευταίου κεφαλαί-
ου, είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Ή διαδικασία πού περιγράψαμε 
στό κεφ. XII, ώς κατάληξη τών επαναστάσεων, είναι ό αγώνας γιά 
τήν έτηλογή του καταλληλότερου τρόπου άσκησης της μελλοντι-
κής επιστήμης, στά πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας. Τό 
καθαρό κέρδος μιας άκολουθίας τέτοιων έπαναστατικών επιλο-
γών, πού διακόπτεται άπό περιόδους φυσιολογικής ερευνάς, είναι 
τό θαυμάσια προσαρμοσμένο σύνολο οργάνων πού ονομάζουμε 
σύγχρονη επιστημονική γνώση. Τά διαδοχικά στάδια σ ' αυτήν 
τήν άναπτυξιακή διαδικασία χαρακτηρίζονται άπό μιά βελτίωση 
της διάρθρωσης καί μιά αύξηση της εξειδίκευσης. Καί ή δλη 
διαδικασία εχει ξεδιπλωθεί —μέ τόν ιδιο τρόπο πού ύποθέτουμε 
τώρα δτι συνέβη στήν περίπτωση της βιολογικής εξέλιξης 
—χωρίς τό προνόμιο ένός καθορισμένου σκοπού, μιας μόνιμης, 
άμετάβλητης επιστημονικής άλήθειας, πιστότερο υπόδειγμα της 
όποίας θά ήταν κάθε στάδιο στήν άνάπτυξη της επιστημονικής 
γνώσης. 

"Οποιος παρακολούθησε τή διαδοχή τών επιχειρημάτων ώς 
έδώ, θά νιώσει πάντως τήν άνάγκη νά ρωτήσει πού οφείλεται 
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ή λειτουργικότητα της εξελικτικής διαδικασίας. Πώς πρέπει να 
είναι ή φύση καί ό άνθρωπος πού εμπεριέχεται σ ' αυτήν, ώστε νά 
υπάρχει ή δυνατότητα τής επιστήμης; Πώς καταφέρνουν οι 
επιστημονικές κοινότητες νά φτάνουν σέ τόσο άκλόνητη ομοφω-
νία, άπρόσιτη σέ αλλα πεδία; Γιατί θά πρέπει ή όμοφωνία αυτή νά 
διατηρείται στό πέρασμα απ' τό ενα Παράδειγμα στό αλλο; Καί 
γιατί θά επρεπε ή αλλαγή Παραδείγματος νά παράγει ενα 
εργαλείο, άπό κάθε άποψη, τελειότερο σέ σχέση μέ τά ήδη 
γνωστά; Ά π ό μιά πλευρά, αυτές οι ερωτήσεις, μέ τήν εξαίρεση 
τής πρώτης έχουν ήδη άπαντηθει. Ά λ λ ά άπό μιά αλλη πλευρά, 
παραμένουν τόσο άνοικτές δσο καί πρίν άρχίσει αύτό τό βιβλίο. 
Δέν είναι μόνο ή επιστημονική κοινότητα, πού πρέπει νά εχει 
ειδικό χαρακτήρα. Καί 6 ίδιος 6 κόσμος, δπου άνήκει αύτή ή 
κοινότητα, πρέπει νά εχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά* 
έξακολουθοϋμε όμως νά τά αγνοούμε, τόσο τώρα στό τέλος του 
βιβλίου όσο καί στήν αρχή. Αύτό ωστόσο τό πρόβλημα —πώς 
πρέπει νά είναι ό κόσμος, ώστε νά μπορεί ό άνθρωπος νά τόν 
γνωρίσει—δέ δημιουργήθηκε άπ' τό βιβλίο αύτό. 'Αντίθετα, 
εϊναι τόσο παλιό δσο καί ή 'ίδια ή επιστήμη καί παραμένει 
άναπάντητο. Δέ χρειάζεται δμως νά άπαντηθει έδώ. Κάθε 
σύλληψη τής φύσης πού εναρμονίζεται μέ τήν ιδέα τής αΰξουσας 
ανάπτυξης [growth] τής επιστήμης είναι άποδεδειγμένα συμβιβά-
σιμη μέ τήν εξελικτική εικόνα τής επιστήμης, πού άναπτύχτηκε 
εδώ. Καί καθώς αύτή ή εικόνα έναρμονίζεται μέ τήν προσεκτική 
παρατήρηση τής επιστημονικής ζωής, υπάρχουν ισχυρά επιχει-
ρήματα γιά τήν υίοθέτησή της στίς προσπάθειες επίλυσης του 
πλήθους τών προβλημάτων, πού παραμένουν. 
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