
TEADUSFILOSOOFIA

Klassikalise teadusfilosoofia revisioon

Biograafiad

Paul Feyerabend (1924-1994) kaitses filosoofiadoktorikraadi Viini Ülikoolis ja õpetas California Ülikoolis. Ta 

on  ennast  nimetanud  anarhistiks,  kes  seisab  vastu  taotlusele  teooriapüstitamist  reguleerida  ja  alistada 

teaduslikku  progressi  “ratsionaalsele  rekonstruktsioonile”.  Feyerabendi  propageeris  lähenemist  anything 

goes ning  väitis,  et  teooriate  proliferatsioon  annab  tunnistust  teaduse  loovusest.  Kooskõlas  sellise 

orientatsiooniga on tema peateos pealkirjastatud Against Method (1975).

Nelson Goodman (1906-1998) sai  PhD Harvardist  ja  õpetas  Pennsylvanias,  Brandeis  ja  Harvardis.  Ta 

panustas oluliste uurimustega induktiivsesse loogikasse, epistemoloogiasse ja kunstifilosoofiasse. Ta kirjutas 

The Structure of Appearance (1951), Fact, Fiction and Forecast (1955) ja Languages of Art (1969).

Stephen Edelston Toulmin (1922- )  tegi PhD filosoofias Oxfordist ja õpetas Leedsi Ülikoolis (Michigan) 

Chicago  Ülikoolis  ja  California  ülikoolis.  Kirjutas  rohkelt  teadusfilosoofia  ja  ajaloo  teemadel,  samuti 

epistemoloogiast ja eetikast. Hilisemates töödes rõhutas teaduslikku progressi rekonstruktsioonilisel alusel 

(mille ta laenas orgaanilise arengu teoorialt).

Herbert Feigl (1902-1988) osales (1924-30) Viini ringi tegevuses kui Schlicki ja Carnapi sõber ja kaaslane. 

Läks  1930.aastal  Ühendriikidesse,  kus  töötas  P.  W.  Bridgman’iga.  Feigl  määrati  filosoofiaprofessoriks 

Minnesota Ülikoolis 1940.aastal  ja  ta oli  abiks Minnesota Teadusfilosoofia Keskuse rajamisel ja jätkuvas 

edendamises. Toetas uurimustes keha-vaimu identiteeti, teaduslikku realismi ja metafüüsikavaba empirismi.

Kas on olemas teooriast sõltumatu vaatluskeel?

50.  ja  60.aastatel  langesid  loogiliste  rekonstruktsionistide  vaated rünnakute  alla. 

Rünnati:

• 1.    vaatlus- ja teoreetilise tasandi eristamist;

• 2.    seletuse hõlmavseaduse mudelit,

• 3.    teooriate turvavõrgu mustrit/kuju;

• 4.    konfirmatsiooni printsiipi vastunäidetega;

• 5.    teaduslikku progressi hiina toosi (eesti vaste võiks olla ka vene matrjoška –

матрёшка) analoogia varal.
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Loogilis-rekonstruktsionistlikule  teadusfilosoofiale  oli  oluline  säte  vaatlusandmete 

sõltumatus  teooriatest.  Nn  ortodoksid  väitsid,  et  vaatlustasandi  andmete  adekvaatsust 

saab  kindlaks  teha  teoreetilisele  tasandile  osutamata.  Vaatlustasand  suutnuks  justkui 

sieseisvalt määratleda teoreetilise tasandi tõeväärtust, andes teooriatele empiirilise sisu. 

Kukkus välja, et teoreetiline tasand oli nagu “parasiit” alati “õige” kohal. Paul Feyerabend 

leidis, et teooriast mittekoormatud vaatluskeele tasandit pole olemas. Näiteks, L0 on keel, 

milles värve omistatakse isekiirgavatele objektidele, ühtlasi me eeldame, et L0 sisaldab 

nimesid a,  b,  c…..  ja värvipredikaate P1,  P2,  P3……. Eeldame samuti,  et  selle  keele 

kasutaja  interpreteerib  Pi  mõisteid  kui  osutavaid  omadusi,  mida  nende objektide  poolt 

omatakse, sõltumata sellest, kas need on vaadeldud või mitte. Nüüd oletame, et teadlane 

väidab vaatleja poolt üles tähendatud värve sõltuvat vaatleja ja allika suhtelisest kiirusest. 

Selle teooria aktsepteerimine tähendab L0 lausete interpretatsiooni muutmist. Nüüdsest “a 

on P1” ei kirjelda enam nimetatud objekti omadust vaid suhet objekti ja vaatleja vahel, 

suhe, mis oleneb nende suhtelisest kiirusest.  Seega teooria reguleerib seda,  mida me 

mõistame nägevat – kui muutub teooria, siis muutub ka arusaam vaadeldavast. Willard 

van Orman Quine arendas edasi samasuunalIselt mõelnud Pierre Duhem’i teesi: “meie 

väited  maailma  kohta  astuvad  empiirilise  tribunali  ette  mitte  individuaalselt  vaid  ainult  

ühtse korpusena”. Duhem’i teesist tuletas Quine järgmised teesid:

• 1.    eksitav on rääkida individuaalsete väidete “empiirilisest sisust”;

• 2.    iga väidet võib pidada tõendatuks, kui teha piisavalt drastilisi sättimisi mujal 

süsteemis;

• 3.     ei  ole  teravat  piiri  sünteetiliste  väidete,  mille  tõesus  või  ekslikkus  sõltub 

empiirilistest tõenditest, ja analüütiliste väidete vahel, milliste õigsus või väärus on 

empiirilistest tõenditest sõltumatu.

Kui  Duhem-Quine  lähenemine  oli  tõesti  õige,  siis  osutus  klassikaline  vaade 

teaduslikest teooriatest,  muuhulgas “kindlustus-võrk”,  paikapidamatuks. Kaks tasandit  – 

aksiomaatiline  ja  vaatluslik  –  ühendatuna  juurtega,  milliste  vastavusse  seadmist  peeti 

teadlaste ülesandeks,  osutus nüüdsest  tarbetuks  konstruktsiooniks,  kuna Quine’i  vaate 

kohaselt polnud vaatluslikel andmetel teooria kontekstis lahutatavust.
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Kahtlused hõlmav-seaduse seletusmudeli suhtes

Sõjajärgse klassikalise teadusfilosoofia nurgakiviks oli  arusaam, et teaduslik seletus on 

eksplanandumi  koondamine  üldiste  seaduste  alla.  Selle  nurgakivi  järgi  on  iga 

üksiksündmuse seletamine kas deduktiivnomoloogilise mustri või induktiivstatistilise mustri 

ilming. Hempelile pandi süüks lihtsustamist: üldiste seaduste alla koondamine pidi olema 

piisav tingimus teaduslikuks seletuseks. Hempel ei kaitsnud seda positsiooni, vaid väitis, 

et  teatud  juhtumitel  kasutavad  teadlased  osutusseadusi  (indicator  laws).  Nende  alla 

subsummeerimine ei  pruugi välja anda teadusliku seletuse mõõtu. Formaalselt  võib nn 

seletuskäik tunduda deduktiivnomoloogilise mustrina, ent sisuliselt s.o sõna-sõnalt seda 

pole. Osutusseadused on olulised ennustamiseks, ent ei ole seda eelduste väärtustega 

seletatavates argumentides.  Wesley Salmon väidab, et ega statistilisinduktiivne muster 

pole parem: statistilisinduktiivse mustri juhtum ei seleta. Statistiliste seletuste puhul pole 

tähtis  mitte  kõrge  tõenäosus,  vaid  pigem  seletatavate  eelduste  “statistiline  vastavus”. 

Seega  need  mustrid  ei  ole  hädatarvilikud  tingimused  teaduslikuks  seletuseks. 

Deduktiivnomoloogilise mustri saatuse üle vaidlesid sarnaselt Hempel ja Michael Scriven 
(1928 -) , viimane väitis, et sündmuste deduktiivsed seletused omavad sageli vormi “q sest 

p”,  seetõttu  pole  deduktiivnomoloogiline  subsumptsioon  hädatarvilik  tingimus 

deduktiivseks seletuseks. Näide: sild varises kokku, kuna kõrval lõhati pomm. Võib ju anda 

definitsioone eeldustest. Ent vastavad seadused ei vaja eksplitsiitset väidet kui seletuse 

eeldused.  Hempel  vastas,  et  teatud  hulga  eelnevate  tingimuste  valimine  seletamaks 

teatud  tagajärje  põhjust  tähendab  eeldada  n.ö  kattevseaduste  rakendatavust.  Hempel 

väitis,  et  “q  kuna  p”  kehtib  vaid  siis  seletusena,  kui  on  olemas  kattevseadused, 

missugused ühendatuna “p”-ga sisaldavad “q”-d. Wesley Salmon lisas induktiiv-statistilise 

mustri  kriitikasse, et see ei suuda selgitada ebatõenäoliste sündmuste esinemist, tuues 

näiteks  aatomiplahvatuse ja  leukeemia  suhte  (st  kõik  ei  haigestu,  vaid  see leiab  aset 

teatud protsendipiirini).
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Vaade teooriate mittemääravusest

Ortodoksid võtsid teooriat kui väidete kogumit. Ent Frederick Suppe (1940- ) mitte-

hoiakulise vaate kohaselt on teooria pigem väide (proposition).  Kaks lauset võivad olla 

erinevad, ent väide on identne. John von Neumann (hungaripäraselt margittai Neumann 

János Lajoson, 1903-1957) näidanud, et  Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger’i 
(1887-1961) lainemehaanika ja Werner Heisenbergi (1901-1976) maatriksmehaanika on 

ekvivalentsed.  Erinevad formuleeringud, ent identne tähendus. Suppe arvates näitlikustab 

Neumanni töö, et teooriad on olemuslikult mitte-lingvistilised entiteedid, mis on omakorda 

erinevalt  suhestatud  lingvistiliste  ühikutega.  Kuidas?  Tegeletakse  konkreetsete 

fenomenide klassidega, teooriatel on “suunatud skoop”. Mida sel juhul teooriad seletavad? 

Loogiliste  rekonstruktsionistide  arvates  seletavad  teooriad  eksperimentaalseid  seadusi. 

Ortodokside  arvates  seletab  teooria  seadusi,  lülitades  neid  deduktiivsesse  süsteemi. 

Duhem on väitnud, et teooria seletab seetõttu, et implitseerib seadusi ja mitte seetõttu, et 

see kirjeldab mingit “reaalsust”, mis asub fenomenide taga. Wilfrid Stalker Sellars (1912-

1989) arvates seletust ja implikatsiooni pole õigustatud identifitseerida sellisel viisil, vaid 

teooria  seletab  põhjusi,  miks  teatud  fenomenid  alluvad  teatud  eksperimentaalsetele 

seadustele.  Sellars  toob  näite  kineetilisest  teooriast,  milles  seletus  gaasi  käitumisest 

teatava  rõhu  tingimustes  on  etteantud  konstruktsiooniga  “ideaalne  gaas”,  kuigi  sellist 

reaalsuses ei eksisteeri.

1953.aastal  väitis  Nelson  Goodman  (1906-1998),  et  mitte  iga  üldistus  ei  ole 

toetatud  positiivsete  näidetega,  mis  tõi  märkimisväärseid  raskusi  kaasa 

konfirmatsiooniteooriale. Nicod kriteerium osutus ebaadekvaatseks. Üldistuste kinnitatavus 

sõltub neis esinevate omadussõnade loomusest. Me võime esitada kaks üldistust teatava 

asja kohta, mis osutavad teineteist välistavatele omadustele. Ent need mõlemad võivad 

osutada  tõeseks,  kui  me  lülitame  sisse  ajafaktori  (t).  Mis  saab  ennustuslikkusest? 

Goodman  lahendas  situatsiooni  liigitades  üldistusi  seaduspärasteks  ja 

aktsidentsiaalseteks  üldistusteks.  Goodman  toob  näiteks  üldistuse:  “Kõik  praegu  toas 

olevad  mehed  on  kolmandad  pojad”.  See  ei  tähenda,  et  kõik  praegu  toasolijad  on 

kolmandad pojad. “Tõeline” või seaduspärane üldistus kehtib alati sõltumatult ajafaktorist 

(kui ajafaktor pole sisse lülitatud), vastasel korral on tegu “aktsidentsiaalse” ehk juhusliku 
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üldistusega. Goodmani arvates tuleks leida kriteerium, mis eristaks neid üldistusi, mida 

toetavad  positiivsed  näited  ja  millistel  need  puuduvad.  Üks  võimalus  selleks  on  välja 

selgitada predikaadid,  mis  sisaldavad  ruumilisi  ja  ajalisi  osutusi  ja  need,  mis  on  neist 

vabad. Siis oleks võimalik seaduspäraseid üldistusi piiritleda. Ent Goodman valis teise tee. 

Ta  püüdis  üldistuse  aktsidentsiaalsust  vältida  piirväärtuste,  s.o  mida  see  olla  võib, 

sätestamisega. Sellistest raskustest ülesaamisel aitab pragmaatilis-ajalooline lähenemine. 

Tuleb vaadata, kuidas teatud mõisteid ajaloo jooksul on kasutatud. Üks Goodmani nn uue 

induktsiooni mõistatuse tulemus oli järgmine:

• 1.     filosoofilise  probleemi  degradeerimine  ajalooliseks  probleemiks  –  filosoofi 

probleemiks  jääb  vaid  eendatavuse  probleemiga  tegelemine,  tõeline  ülesanne 

mõistete biograafiate teostamisel jääb teadusajaloolastele;

• 2.    lõhuti ortodokside eeldust, et konfirmatsioon on ainult loogiline suhe lausete 

vahel.

Kahtlused teadusliku progressi hiina-toosi vaate suhtes

Feyerabendi ühismõõdutuse tees

Feyerabendi arvates need ortodoksete teoreetikute poolt soovitatud traditsionaalsed 

“reduktsiooni”  näidised  ei  vasta  iseenda  reduktsiooni  nõuetele.  Näiteks  Galilei  füüsika 

redutseerimisel Newtoni füüsikaks ei ole täidetud Nageli enda tuletamistingimused.

Näiteks:

1.    Galilei vertikaalselt langeva keha kiirendus ei tuletu Newtoni seadusest ja esitab end 

selle valguses vastuolulisena;

2.    Newtoni mehaanika redutseerimine üldrelatiivsusteooriale – kuigi mõlemas süsteemis 

tehtavad arvutused, tehes teatud piiranguid üldrelatiivsusteooriale.

Kattuvad,  ei  sobi  kokku  nende  “ulatuse”  kontseptsioonid,  mis  Newtonil  on  sõltumatu, 

Einsteinil  aga  sõltuv  vaatleja  kiirusest  jne.   Üleminek  newtonlikust  füüsikast 

relatiivsusteooriale,  sisaldab  ruumilis-ajaliste  kontseptsioonide  tähenduste  muutmist, 

seega on need süsteemid  teine-teise  suhtes  ühismõõdutud.  Samuti  ei  saa klassikalist 

mehaanikat  redutseerida  kvantmehaanikale,  klassikalist  termodünaamikat  ei  saa 
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redutseerida  statistilisele  mehaanikale.  Hillary  Putnam  (1926-  )  kaitses  Nagelit 

soovitusega  möönda  mõningast  vanade  teooriate  ligilähedust  uute  teooriatega. 

Feyerabend  vastas,  et  sellisel  moel  muutub  teooriate  vaheliste  suhete  näitamine 

ebamääraseks, jäädes kindlaks järeldusele, et kõrgema taseme teooriad on vaatluslikult 

ühismõõdutud,  kuna  uus  teooria  reinterpreteerib  eelmise  mõisted,  mistõttu  kaob  ka 

vaatluslike  andmete  kasutamisvõimalus  objektiivse  alusena  võistlevate  teooriate 

hindamiseks.

Juurdekasv inkorporeerimise või revolutsioonilise kummutamise teel

William Whewell  võrdles  teaduse  kasvamist  abijõgede  kokkujooksmisega  üheks 

jõeks,  mis  sarnaneb  hiinatoosi  kujundiga  ja  Niels  Bohr’i korrespondentsiprintsiibi 

kasutamisega  metodoloogilise  juhtnöörina  teooria  kujundamisel.  Sõjajärgsed  kriitikud 

leidsid  aga,  et  teadus  ei  arene  sujuvalt.  Reegliks  on  pigem  teooriate  võistlus  ja 

revolutsioonid.  Toulmin arutleb näiteks Aristotelese ja Newtoni  füüsika erinevuste üle – 

loomuliku  koha  ja  jõu  kontseptsiooni  üle.  Siin  seisnes  Newtoni  edu  Aristotelese  ees 

viimase füüsika eemaletõukamises, mitte aga inkorporeerimises. Kui fenomen ei allu meie 

printsiipidele, siis on tegemist anomaaliaga. Näiteks viis, kuidas Aristoteles seletas oda 

liikumist õhus. Aristoteles arvas, et õhk lükkab oda edasi pärast seda, kui oda on sinna 

jätnud tühja koha. Ent  Stephen Toulmin näeb sellistes seletustes teatavat progressiivset 

momenti – need kutsuvad vea parandamisele. Loomuliku korrapära ideede võitluses jääb 

peale  sobivam.  Norwood  Russell  Hanson  (1924  –  1967)  väitis,  et  kontseptuaalne 

revolutsioon  teaduses  on  analoogne  gestalt-nihkega,  millises  kõnealuseid  fakte 

vaadeldakse uuel viisil. Järgides Wittgensteini eristas Hanson:

• 1.    “selle nägemist” ja

• 2.    “sellena nägemist”.

Viimane ongi  nägemise gestalt  mõttes teaduse arengu seisukohalt  oluline.  Näiteks kui 

Tycho Brahe (Tyge Ottesen Brahe (1546–1601)) ja Kepler seisavad mäel näoga itta, siis 

nad näevad teatud mõttes sama asja – oranzi ketast siniste ja roheliste laikude vahel -, ent 

ometi  samas  nähakse  ka  erinevaid  asju:  Tycho  näeb  Päikese  tõusmist  fikseeritud 

horisondi alt ja Kepler näeb horisonti pööramas end Päikese poole. Näha Päikest Kepleri 
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moodi tähendab olla mõjutatud gestalt-nihkest.

Feyerabend ja Feigl klassikalise teadusfilosoofia surmast

1970.aastal kuulutas Feyerabend, et teadusfilosoofia loogilise rekonstruktsionismi kujul ei 

oma tulevikku. Ta kritiseeris seda formaliseeritud kuju pärast, mis teadusele samas korda 

ei  lähe.  Teadusfilosoofial  ei  ole  teadlasele  anda  midagi  sellist,  mis  aitaks  tal  tema 

probleemi  lahendada.  Konfirmatsiooniteooria  ei  aita  teadlasel  otsustada,  millist  teooriat 

aktsepteerida, kuna need põhinevad kahel vääral eeldusel:

1.    eksisteerib teooriast sõltumatu vaatluskeel;

2.    teooriat on võimalik kooskõlastada kõigi selle alas esinevate faktidega. Ometi alati 

leidub midagi teooriale vastukäivat.

Konfirmatsiooniteooriat  neile  kahele  punktile  rajada  on  Feyerabendi  arvates  võrdne 

apteegi tingimustes ravimite valmistamisega, mis raviksid patsiente vaid siis, kui patsiendil 

pole ühtegi bakterit. Feyerabendi arvates on klassikaline teadusfilosoofia degeneratiivse 

probleemiasetusega.  Sellega  tegelejad  ignoreerivad  teadust  ja  maadlevad  enda  poolt 

tekitatud raskustega, kuivõrd see kasvatab kirjandusmahtu doktoritööde tarbeks. Samuti 

pole teadusajaloolasel midagi õppida klassikalisest teadusfilosoofiast, mis aitaks tal mõista 

mineviku  teaduse  protsesse.  Feyerabendi  kutsub  naasma  allikate  juurde.  Need,  kes 

tahavad  olla  teadusfilosoofid,  need  peavad  hülgama  loogiliste  rekonstruktsionistide 

õhulossid ja sukelduma teadusajalukku. Selle poolest kiitis ta mõningaid momente  Imre 
Lakatosi,  Thomas Kuhni ja  Vasco Ronchi  (1897-1988)  töödes.  Losee leiab  aga,  et 

Feyerabend  pole  siiski  määratlenud,  mida  edasi  teha,  s.o  kuidas  peab  olema 

teadusajalugu suhestatud teadusfilosoofiasse. Igatahes Feyerabendi mõte seisneb selles, 

et pole teadusfilosoofiat ilma teadusajaloota. Herbert Feigl nendib aga, et Feyerabend on 

liialdanud – ortodoksne lähenemine on nii  mõndagi saavutanud. Klassikaline positsioon 

suutis seletada, kuidas teooriad saaks kontrollida ja võrrelda. See on seni õnnestunud, 

sest

• 1.  on olemas deduktiivsed seosed teooriate ja empiiriliste seaduste vahel;

• 2.  on  olemas  arvukalt  empiirilisi  seadusi,  mis  on  “suhteliselt  püsivad  ning 

ligilähedaselt täpselt”.
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Feigl möönab siiski, et empiirilised seadused pole korrigeerimatud, et nad on üldisematele 

korrektsioonidele  alluvad.  Feigl  ei  eitanud  vaatluste  koormatust  teooriast,  ent  asjast 

ülesaamiseks  soovitas  ta  nihutada  teooriate  kontrollitav  alus  vaatluslikelt  andmetelt 

empiirilistele seadustele, kuna neid korrigeeritakse kogemuse põhjal väga harva. Üldse 

klammerdusid ortodoksid järjekindlalt empiirilistesse seadustesse, ning Nagel märkis, et 

need  elavad  justkui  teooriatest  sõltumatut  elu.  Praktikas  sõltuvat  teooriate  edu 

suutelisusest  olla  võimalikult  enam  kooskõlas  empiiriliste  seadustega,  selles 

enamhaaramises seisenevat klassikalse vaate kohaselt ühtlasi teooriate progress.
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