
TEADUSFILOSOOFIA

Teadusliku progressi teooriad

Biograafiad

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) omandas PhD füüsikas Harvardist, õpetas mitmeid aastaid Princetonis 

ja hiljem MIT-is. Uuris põhjalikult nn kopernikliku revolutsiooni ja kvantmehaanika lähtumist. Tema mõjukas 

raamat  The Structure  of  Scientific  Revolutions (ek 2003) juhtis  tähelepanu paradigmade rollile  teaduste 

ajaloolises arengus.

Imre Lakatos (1922-74) Ungarist pärit, kannatas natside tagakiusamise all, seejärel stalinismi ajal veetis 

kolm  aastat  vanglas.  1956.aastal  lahkus  Ungarist  Inglismaale,  kus  ta  jätkas  Cambridge’s  ja  Londoni 

Majanduskoolis matemaatikafilosoofia ja teadusfilosoofia uuringuid.

Larry Laudan (1941-) sai PhD Princetoni’ist. Ta õpetas Pittsburghis ja VIP-is, lõpuks Havai ülikoolis. Ta on 

produtseerinud ajaloolisi ja kriitilisi uurimusi teadusteooriate, väärtusstandardite ja kognitiivsete eesmärkide 

suhetest. Tema tööd on olulised teadusfilosoofia ja teadusajaloo iseseisvuse interpretatsiooni seisukohalt.

Kuhn “normaalteadusest” ja “revolutsioonilisest teadusest”

Kuhn arendas raamatus  The Structure of Scientific Revolutions  edasi Toulmini’i ja 

Hanson’i  poolt  osutatud  suunda  ebajärjepidevuste  esinemisele  teaduslikus  progressis, 

millele järgnevad uute vaateviiside kujunemised. Ka Kuhni taotlus oli omamoodi teadusliku 

progressi ratsionaalne rekonstruktsioon.

Normaalteadus

Sisaldab:

1. täpsuse paranemist vaatluste ja kalkulatsioonide, mis põhinevad paradigmal, vahel;

2. paradigma fookuse laienemine, kattes lisafenomene;

3. universaalsete konstantide väärtuste määratlemist;

4. kvantitatiivsete seaduste formuleerimist, mis edaspidi artikuleerivad paradigma;

5. otsustamist,  missugune  paradigma  alternatiivne  rakendustee  uutele  teemadele 

rahuldab tingimusi enim. Normaalteadus on konservatiivne ettevõtmine. Kui aga teadlased 
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peaksid  uskuma,  et  küsitavad  andmed  peaksid  sobima  normaalteadusega,  siis 

normaalteadus on kummutatud.  Kuivõrd selline olukord on anomaalia.  Need tagavadki 

alternatiivsete paradigmade väljatöötamist. Kuhn tunnistas mainitud “anomaalia” sugulust 

Toulmin’i  gestalt-nihkega.  Võistlevad  paradgmad  on  ühismõõdutud.  Teatud  fenomene 

tõlgendatakse vastupidistel viisidel (Aristotelese füüsika vs Newtoni füüsika).

Revolutsiooniline teadus

Paarist anomaaliast ei piisa paradigma hülgamiseks. Vajalik oleks kolmemõisteline 

suhe:  1.  püstitatud  paradigma,  2.  võistlev  paradigma  ja  3.  vaatluslikud  tõendid. 

Revolutsioonilisse  staadiumisse  astub  teadus  elujõulise  võistleva  paradigma  kerkides. 

Selliseks kolmemõistelise kõigu ratsionaalseks eeltingimuseks peaks olema paradigmast 

sõltumatu keel, ent Kuhn ei usu selle võimalikkusse. Paradigma muutumine viitab pigem 

mitte-ratsionaalselt  seletatavale  gestalt-nihkele.  Täielik  kattuvus  paradigmade  vahel 

puudub. Küsimustele vastatakse erinevalt. Näiteks:

• 1. Kartesiaanlikus  traditsioonis tähendab  küsimus  –  mis  jõud  mõjuvad 

kehale – teisi kehi, mis osutavad otsest toimet küsimusealusele kehale;

• 2. Newtonlikus  traditsioonis  ei  mõelda  selle  all  kontakttoimet.  Kuigi  palju 

eelnevates paradigmades sisalduvaid momente kasutatakse ära, siiski lülitatakse 

need  uude  teises  tähenduses.  Näiteks  Newtoni  füüsika  tegi  üleminekul 

üldrelatiivsusteooriasse  läbi  mõistete  “ruum”,  “aeg” ja  “aine”  kaugeleminevaid 

ümbertõlgendusi.

Israel  Scheffer  on  kurtnud,  et  Kuhn  muudab  teadusajaloo  pelgalt  vaatepunktide 

järgnevuseks. Teadusajalugu vastupidiselt filosoofiliste süsteemide ajaloole, saab mõõta 

deskriptiivse  adekvaatsuse  põhjal.  Progressi  saab  Schefferi  arvates  teadustes  mõõta 

seetõttu, et võistlevad teooriad teevad tihti samu osutavaid avaldusi. Lisaks ajanud Kuhn 

gestalt-analoogiaga segi  “x-nägemise”  ja  “x-nägemine millegi  teistsugusena”.  Sellest, et 

klassifikatsioonid  erinevad  ei  järeldu  veel,  et  need  käivad  eri  asjade/objektide  kohta. 

Erinevad lähenemised seletavad omamoodi samade objektide asetusi. Kui osutatav objekt 

on  püsiv,  siis  tajume  teaduses  progressina  ennustuslikkust  –  kui  üldrelatiivsusteooria 

ennustas  newtonlikust  traditsioonist  paremini,  siis  oli  see  samm  edasi.  Kuhn  eitas 
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Schefferi adekvaatsuskriteeriumi võimalikkust. On olemas teised ratsionaalsed standardid, 

mis rakenduvad paradigma vahetumisele: 1. uus  paradigma  peab  konstruktiivselt 

lahendama eelmise paradigma kriisi ajanud anomaaliad; 2. peab kvantitatiivse  täpsusega 

ületama eelnevat.  Paraku  ei  andnud Kuhni  raamat  konkreetseid  juhiseid  ajaloolastele, 

kuidas tema süsteemi rakendada. Ka paradigma mõiste oli kaunis hägune.

Dudley Shapere ja  Gerd Buchdahl  (1914-2001) kritiseerisid  Kuhni  paradigma-

mõiste laiema ja kitsama tähenduse vahel pendeldamise pärast.

1. Laiemas  mõttes  oli  paradigma  “distsiplinaarne  maatriks”,  mis  sisaldas  kõiki 

veendumusi,  väärtusi,  tehnikaid  ja  nii  edasi,  mida  teadlaskond  jagab  ja  peab  oma 

tegevuse  hädatarvilikuks  eelduseks,  sisaldades  ka  kitsamas  tähenduses  “paradigma” 

mõistet.

2. Kitsamas  mõttes  oli  paradigma  “näidis”  või  “muster”,  teadusliku  teooria  muster. 

Viimases  tähenduses  paradigma  vähendab  vastandlikkust  normaalteaduse  ja 

revolutsioonilise  teaduse  vahel.  Sel  juhul  püstitasid  Isaac  Newton,  Jean  le  Rond 
d’Alembert  (1717–1783),  Joseph-Louis  Lagrange  (1736–1813),  Sir  William Rowan 
Hamilton (1805–1865) ja Ernst Mach (1838-1916)  erinevaid paradigmasid mehaanika 

jaoks. Seega Kuhn peab enda mõtet täpsustama, enne kui teadusajaloolastel oleks selle 

najal võimalik analüüsi teostada. Raamatu II editsiooni postkriptumis (1969) võttis Kuhn 

kriitika paradigma-mõiste ähmasuse suhtes omaks. Ajaloolis-sotsioloogiline uurimine võib 

aga  teha  ilmseks  nii  distsiplinaarseid  maatrikse  kui  ka  mustreid.  Järgnevas  analüüsis 

ähmastas Kuhn veelgi selget erinevust normaateaduse ja revolutsioonilise teaduse vahel. 

Ta  tõi  sisse  mitmeid  võimalusi  paradigmade  vahetumiseks,  väites,  et  sellega  ei  pea 

tingimata  kaasnema  teine  tähelepandav  muutus.  Seega,  teadus  muutub  mitmel  moel, 

teadust on võimalik mitmel viisil teha, hea näitena võib tuua 19.sajandi keemikud, kes küll 

jagasid  samasid  tehnikaid,  ent  olid  eriarvamustel  nende  tähenduste  suhtes.  Teised 

kriitikud,  muuhulgas  John Watkins, väitsid,  et  Kuhni  raamatu  I  väljaanne  oli  teaduse 

karikeerimine  –  Kuhn  kirjeldanud  teadust  murrangute  seeriana,  mida  lahutavad 

dogmaatilised  pikad  intervallid.  Raamatu  II  editsiooniga  Kuhn  lahustas  eelneva 

terviklikkuse: normaalteadus oli  uues selgituses mikrokogukonna looming nii  kaua, kuni 

selle liikmed püsivad ühel nõul antud eksemplari uurimisväärtuse suhtes.
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Lakatos teaduslikest uurimisprogrammidest

Imre  Lakatos  ilmus  areenile  seoses  debatiga  Popperi  ja  Kuhni  poolt  pakutud 

ratsionaalse  rekonstruktsiooni  programmidega.  Lakatos  tunnustas  Kuhni  rõhuasetust 

teaduse järjekestvusele s.o vaatamata eitavatele tõenditele jätkatakse teooria kasutamist. 

(Näide Newtoni programm ja Merkuuri trajektoor-liikumine)

Lakatos kritiseeris Popperit, et see ebaõnnestus eristuse tegemisel kummutamise ja 

eemaleheitmise  vahel  (refutation  and  rejection).  Lakatos  nõustus  Kuhniga,  et 

ümberlükkamisele ei pea ega järgne ilmtingimata eemaleheitmine. Teooriad võivad õitseda 

ka  keset  “anomaaliate  ookeani”.  Seejärel  Lakatos  heidab  Kuhnile  ette  “müstilisi 

üleminekuid”,  mida  revolutsioonilised  episoodid  endast  justkui  kujutavad.  Kuhnil  olevat 

teadusajalugu  irratsionaalsete-ratsionaalsete  perioodide  vaheldumine.  Lakatos  tuletas 

mõnes  mõttes  heuristilise  “Kuhn-irratsionalisti”,  millele  teooriaasendamise  teoreetikud 

võisid  end  vastandada.  Lakatos  esitas  algühikuna  uurimisprogrammi  (individuaalsete 

teooriate asemel), need sisaldasid metodoloogilisi reegleid:

1. negatiivne heuristika – näitavad seda, millistest uurimisviisidest tuleb hoiduda;

2. positiivne heuristika – milliseid teid mööda tuleb käia.

1. Negatiivne heuristika  isoleerib väidete  “tugeva tuuma”,  missugused mitte kunagi ei 

kuulu  falsifitseerimisele.  Need  võetakse  omaks  konventsionaalselt  ja  neid  peetakse 

kummutamatuteks nende poolt, kes on haaratud uurimisprogrammi. (Siia kuulub näiteks 

loodusliku valiku printsiip).

2. Positiivne heuristika on strateegia teooriate seeria konstrueerimiseks sellisel viisil, et 

puudujääke mingil tasandil on võimalik ületada. See on protseduuriliste soovituste kogum 

ettetulevate  anomaaliatega  toimetulekuks.  Uurmisprogrammi  kontrollimine  on  alati 

suunatud  kaitsevööle.  Üks  negatiivne  tagajärg  ei  kummuta  tervet  uurimisprogrammi. 

Popper aga hindas üle falsifitseerimise tähtsust. Järgnevalt võidakse kaitsevööd hoopis 

kohendada.  Kuidas  uurimisprogrammi  püstitatakse?  Lakatos  väidab,  et  teooriate 

suktsessioonil on reegel. Mõned neist moodustavad:

a)      progressiivse probleeminihke, teised
b)      degenereeriva probleeminihke.
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A on siis a, kui teooriate järjestus – T1, T2, ….Tn –

1. Tn selgitab Tn-1 eelnevat edu,

2. Tn omab suuremat empiirilist sisu kui Tn-1, ja

3. Tn laiendatud sisu on tõestatud.

Vastasel  korral  on  tegemist  b-ga.  Lakatos  rõhutas,  et  tema  kriteeriumid  on 

objektiivsed.  Uurimisprogramm  kestab  niikaua,  kuni  suudab  hõlmata  lisaandmeid. 

Objektiivseid kriteeriume tuleb rakendada teatud ajahetkel. Teadusajalugu näitab, et teatud 

ajahetkel viljatuks osutunud ja seetõttu kõrvale tõrjutud programm võib progressiivsena 

naasta aastaid hiljem (Näide William Prout’i (1785–1850) programm).

Feyerabend väidab, et Lakatose reeglid evivad praktilist väärtust vaid juhul, kui on 

kombineeritud ajalimiidiga.  Kui  ajalimiiti  pole paika pandud,  siis  pole  uurimisprogrammi 

põhjust hüljata, korrates eelneva näite mõttekäiku. Lakatose arvates sulatas Feyerabend 

kokku kaks küsimust:

1. metodoloogilise püstitamise ja

2. otsuse, kas jätkata uurimisprogrammi rakendamist.

Esimeses osas väitis Laktos end piisavalt neid tingimusi selgitanud olevat, pealegi need 

võivad ajas muutuda. Viimase osas leidis Lakatos, et pole teadusfilosoofi asi soovitada 

teadlastele uurimisotsustusi.

Laudan probleemi lahendamisest

Lakatosi ja Kuhni tööd suunasid tähelepanu teaduse ajaloolisele dimensioonile. 70. 

ja 80.aastatel otsuti vastust küsimusele, mis on teaduses progressiivne. Lähtepunktilise 

tähtsusega  oli  Larry  Laudan’i  Progress  and  Its  Problems.  Tema  arvates  on  teadus 

eelkõige  probleeme  lahendav  tegevus,  ja  progress  väljendubki  lahenduste  arvus  ning 

juurdekasvus. Teaduslikke probleeme võib jagada:

1. kontseptuaalseteks

2. empiirilisteks probleemideks.
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Esimesed tekivad kokkusobimatutest ja ebatõenäolistest teooriatest või vastava ala 

metodoloogilistest  eeldustest.  Näiteks  vastuolu  Newtoni  aksiomaatilise  mehaanika 

struktuuri  ja  induktivismi  vahel.  Hilisemad  leidsid,  et  induktivism  ei  sobi  teoreetilisele 

füüsikale. Empiirilised küsimused on substantsiivsed küsimused alaobjektide suhete või 

struktuuri  kohta.  Laudan  püüdis  ümber  pöörata  logitsistliku  vaate  ratsionaalsuse  ja 

progressivahelist  suhet.  Logitsistid  arvasid,  et  arengut  teaduses  tuleb  mõõta 

ratsionaalsuse  alusel.  Laudan  arvas  niisiis,  et  mis  on  progressiivne,  see  on  ka 

ratsionaalne. Progress sõltub lahenduste hulgast. Lahendus ei pea olema lõplik, see võib 

ka  ligilähedane  olla.  Teist  tüüpi  progress  on  anomaaliate  lahendamine.  Neid  mõistab 

Laudan üsna laialt. Empiirilised andmed võivad olla võetavad anomaaliatena isegi siis, kui 

need ei ole kokku sobivad kõnealuse küsimusega. Näiteks tuuakse Descartes’i  vortex’i-

teooria, mis seletas, miks kõik planeedid tiirlevad Päikese ümber ühes suunas, teiselt poolt 

Newtoni  gravitatsiooniteooria,  mis  sellele  ei  vastanud.  Oli  täiesti  korrektne  Laudan’i 

arvates väita, et see räägib Newtoni teooriale vastu.

Anomaaliat võib lahendada mitmet moodi:

1. empiirilise aluse ülevaatamine, mis on lihtsam;

2. anomaalia abihüpoteesiga “kodustamine”;

3. seadustada see teooriasse vastavate märkimisväärsete muutuste tegemisega.

Kolmandat  tüüpi  teaduslik  progress  saavutatakse  kontseptuaalse  harmoonia 

taastamisega eeldatavalt  vastukäivate teooriate  seas.  Näiteks  Rudolf  Julius Emanuel 
Clausiuse  (1822–1888) tõestus,  et  klassikalist  termodünaamikat  saab  arendada 

kineetilise gaaside teooria raames jne.

Studia Cartesiana Estonica (2010)
6


