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УВОД 

 

Тази работа търси решение на един болезнен за съвременното 

глобализиращо се общество проблем. Плурализмът на ценностите и 

призивите към толерантност не осъществиха стремежа на поддръжниците си 

да подсигурят мирно съжителство на различни културни общности, напротив 

доведоха до нови сблъсъци на идеи и съотвестващите им културни модели.  

 Една от конкуриращите се култури се оказа науката, която вече не 

може да бъде схващана като необходимо надграждащият се, над останалите, 

светоглед, призван да замести митичното и религиозното мислене, а самата тя 

вече се разглежда от теоретиците на културата като митология, като набор от 

вярвания, споделяни от група хора, обединени от привички и социално 

детерминирани модели на обосноваване знанието в общността. Основания за 

подобно обсъждане на науката могат да бъдат открити в това, че противно на 

собствения ú стремеж да развенчава митове, в ежедневното говорене за 

науката, тя често се мисли като митично добро или съответно - зло. От една 

страна, науката се схваща като образец за всеки тип знание (схващане, 

наследено от Просвещенската програма за развитието на културата, част от 

която е утвърждаването на „рационалния научен метод” като сигурен път към 

знание за света, а на научния модел на устройство на обществото и културата 

- като гарант за по-добър живот). От друга страна, науката е характерна с 

„недостатъка” си, че (не просто) не дава отговори на спонтанно възникващи 

пред човека екзистенциални въпроси (например: смисълът на живота, 
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съществуването на бог, безсмъртието на душата, задгробният живот), но дори 

е склонна да ги елиминира като смислени питания, а в резултат на това се 

противопоставя на други форми на знанието (за каквито могат да бъдат 

считани магичните, религиозните и тем подобни концептуални системи, 

целящи да дадат обяснение на света (подобно на науката)), които от своя 

страна удовлетворяват човешката потребност от задаването и търсенето на 

отговори на онези въпроси.  

Отказът на науката да ги третира често провокира негативното 

отношение на симпатизантите на алтернативните си форми, което 

(естествено) води до спорове между симпатизанти на науката и симпатизанти 

на алтернативите на науката. Симпатизантите на науката, от своя страна, е 

твърде вероятно да отричат другите форми на знанието, както и техния 

предмет изобщо, на базата на „догматична” привързаност към науката, без да 

са склонни да обмислят възможните рационални аргументи на опонентите си 

в подкрепа на алтернативи. 

В споровете за науката могат да бъдат установени крайните позиции на 

догматично пропагандиращите я и догматично противопоставящите ú се. 

Първите се придържат към научния светоглед безкритично и не са склонни да 

обмислят нито границите му, нито каквито и да било алтернативи. Този тип 

симпатизанти на науката действително се отнасят към научното 

светоописиание по аналогичен начин на този, по който религиозните хора се 

отнасят към свето-то-о-писание. Подобно отношение води някои от тях до 

парадоксалната ситуация да поддържат псевдо-научни, т.е. анти-научни 

описания поради единствената причина, че им е поставен етикет „научно” и 

са обговорени по квази-научен начин. Подобна „про-научна” позиция 

естествено има като опозиция пълно противопоставяне на всичко, носещо 

етикета „научно”.  
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В това изследване ще се концентрираме върху споровете около 

общественото положение на науката. Важно за отбелязване е, че ще 

употребяваме термина „наука” в тесния му смисъл – по отношение 

изключително на фактологизираното естествознание и ще разграничаваме 

природните от социалните и хуманитарните науки каквато е традицията в 

областта Философия на науката. Това разграничение се налага от 

проблематиката, която ще се обсъжда: методология на природните науки. 

Също, следва да се прави разлика между употребата на термините „природни 

науки” и „емпирични науки”, тъй като социалните науки основателно могат 

да бъдат вписани в групата на емпиричните науки. Доколкото социалните и 

хуманитарните науки могат да използват и методи, различаващи се от тези на 

природните науки и така да се доближават до изкуствата, важно е да 

настояваме на това разграничение с оглед целите на изследването. В него ще 

бъдат обсъждани и методи за социални и исторически изследвания, но само 

по отношение на социалната и историческата реалност на науката. Тогава ще 

бъдат обсъждани приложимостта и нейната уместност на методите на 

природните науки към социалната реалност. 

Под образ на науката следва да се разбира теоретичното и 

нетеоретичното обговаряне на дейността, наречена наука, продукцията на 

тази дейност и нейното приложение, взаимоотношенията в групата на 

извършващите въпросната дейност, както и взаимоотношенията на тази група 

с останалата част от обществото. 

В обсъжданията на науката могат да бъдат установени различни нейни 

образи. Предлагам следното групиране: позитивни – негативни; 

рефлектирани (концептуални възгледи за естеството на науката) – 

нерефлектирани (митологизирани); собствени или вътрешни (т.е. разбирането 

на самите учени за собствената им дейност) и публични или външни (т.е. 
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разбирането на не-учените за естеството на науката). Позитивните и 

негативните образи на науката могат да бъдат, всеки на свой ред, 

рефлектирани и нерефлектирани. Същото важи и за собствените и 

публичните образи на науката. Публичните могат да бъдат както позитивни 

или негативни, така и рефлектирани или нерефлектирани. Собствените 

образи вероятно не могат да бъдат негативни. 

Актуалността на това обсъждане може да бъде открита в съвременни 

дискусии, намиращи израз в събития и публикации като:  конференцията 

Образи на науката. Новите взаимоотношения между наука и общество, 

проведена на 6 и 7 декември 2004 г. в Амстердам
1
; Годишния Попъров 

семинар на тема: “Образи на науката”, проведен от секция „Философия на 

науката” към ИФИ – БАН на 18 и 19 май 2005 г.; Хелга Новотни (2005), 

„Променящото се естество на публичната наука”
2
; Псевдонаука, 

алтернативна медицина и медиите – конгрес, организиран от SKEPP и ECSO 

и финансиран от CSICOP в Брюксел, 13 - 16 октомври 2005 г. Интересно за 

отбелязване е, че през 2004г. секция Философия на науката към ИФИ – БАН 

организира конференция, озаглавена Наука и псевдонаука
3
. През юли 2006 г. 

Международното списание по философия на химията HYLE излезе със 

специално издание „Публичният образ на химията”
4
. 

Обсъждането на публичното отношение към науката заслужава 

внимание, защото доминирането на анти-научни настроения в едно общество, 

обслужвано от науката се явява проблем за правенето на наука, а оттам – и за 

самото общество. Анти-научните настроения обикновено се дължат на 

                                                           
1
 www.imagesofscience.com;  

2
 Nowotny, H. et. Al. (2005). “The Changing Nature of Public Science”. In: The Public Nature of Science under 

Assult: Politics, Markets, Science and Law, Springer Verlag, 2005. 
3
 Част от докладите бяха публикувани в Списание на БАН, 2005, кн. 2. За обзорно представяне може да се 

види Атанасова, Н. “Наука и псевдонаука”, във Философски алтернативи, 2005, бр. 2.  

 
4
 HYLE--International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 12, No.1 (2006) 

http://www.imagesofscience.com/
http://www.hyle.org/journal/issues/12-1/index.html
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необосновани страхове от прилагането на научната продукция. Често, те са 

провокирани от бедите, които е нанесла (чрез техниката) науката върху 

природата и човешкото общество. Въпреки ползите от прилагането ú, 

възниква въпросът: струва ли си цената? Друг мотив за анти-научност е 

деестетизирането и демистифицирането на човешкото осмисляне на 

природата, обикновено свързвано с научното светоописание. Причината за 

подобна позиция е неправилно разбиране за науката. Разпространен е 

неадекватен образ на науката - нейните цели, граници и отговорности по 

отношение приложението на научната продукция. Следователно е 

необходимо преразглеждане на стратегиите за представяне на науката пред 

обществото, за да бъде генериран адекватен неин образ. Изпълнението на 

подобна задача предполага разказ за науката – за начина, по който тя е 

възникнала като човешка обществено полезна дейност и възможностите за 

избягване на рискове от прилагането ú. Нужна е такава история на науката, 

която да бъде представена пред обществото, защото публичните образи на 

науката са следствия от представени теории за науката или рефлектирани, 

рационализирани нейни образи. Те са концептуалните възгледи за науката, 

представляващи предмет на теорията на науката, която основно е представена 

от философията на науката. Теоретични възгледи за науката артикулират и 

историята, и социологията на науката. Доколкото историчните и 

социологичните изследвания на науката предполагат определен тип 

философия (методология) на науката
5
, ще бъдем оправдани в търсенето си на 

теоретичните възгледи за науката предимно в областта на философията на 

                                                           
5
 Сретенова, Н. „Отношенията между философия на науката, история на науката, философия на историята и 

обща история”. В: сп.  Философски алтернативи. 1996. бр. 2, стр. 45 - 50. Също: Игов, М. „История на 

науката и философия на науката: трудни взаимоотношения”. В: сп. Философски алтернативи . 2005. бр. 2, 

стр. 116 – 124. 
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науката. Ще покажем, че въпреки неочевидната необходимост
6
 от 

философизиране на теорията на науката, една популярна история на науката 

се нуждае от философията. Представянето на науката има като основна своя 

задача генерирането на способност науката да бъде отличавана от други 

форми на културата. Единствена философията на науката съдържа 

експлицитно в предметната си област проблема за демаркацията. Търсената 

популярна история на науката може да бъде осъществена едва след 

уточняване на мотодологичните изисквания към правенето ú, т.е. след 

философско обсъждане.  

Кризата на подходяща за представяне пред публиката теория на науката 

или неин образ се прояви в съвременните дебати върху ценността и мястото 

на науката в културния живот, станали известни с наименованието „научни 

войни”. Обикновено те най-общо се характеризират като спор, касаещ 

ценността на науката както в морален, така и в епистемологичен план и грубо 

се представят като спор между учени и хуманитари, лансиращи съответните 

си възгледи за естеството на науката пред широката публика. Ако приемем, 

че от едната страна стоят хуманитарите, лансиращи пред широката публика 

неприемлив за самите учени образ на науката или несъвместим със 

собствения публичен образ на науката, с цел да придобият по-голяма 

популярност, а оттам и достъп до повече обществени средства за сметка на 

учените, а от другата страна – самозащитаващите се от погрешното си 

представяне, от страна на хуманитарите, учени, опростяваме погрешно 

нещата. Ще предложим разглеждането на конфликтите да се фокусира върху 

публичните измерения на спора; ще обсъдим несъстоятелността на 

дихотомната структура, прилагана обикновено в анализите на дебатите; ще 

                                                           
6
 Често легитимността на философията на науката като неин представител се оспорва от страна на самите 

учени, както и на социални изследователи на науката. 
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покажем специфичното място и задачата на философията на науката в 

проблемната ситуация. 

Голяма част от антинаучната критика към философията на науката, 

както и про-научни настроения, които биха могли да се превърнат в анти-

наука се радват на особена популярност. Самата философия на науката не 

може да се похвали с подобна. Тя се е превърнала в изключително 

специализирана дейност, съдържанието на която е достъпно за малцина тесни 

специалисти и философски настроени учени. Тя е особено неразбираема дори 

за философската си колегия. Положението с широкото ú представяне не се 

нуждае от коментар. 

Целта на предстоящата разработка ще бъде да предложи решение на 

проблема за публичния образ на науката чрез подходяща за представяне пред 

публиката теория за науката. Трябва да намерим отговор на въпроса: какво 

трябва да съдържа един публичен образ на науката (един разказ за науката, 

целящ да създаде такъв образ), който би гарантирал едно адекватно 

различаване на науката от останалите форми на културата? 

Тезата е, че науката се нуждае от представяне пред публиката или 

популяризиране. Тя не може да разчита на самообосноваването си чрез своята 

продукция. Представянето на науката без апел към философското ú 

обосноваване я лишава от отличеност по отношение на алтернативни форми 

на знание и така я лишава от широка обществена подкрепа. Философията на 

науката е нужната форма за обговаряне на науката с цел нейното отличаване. 

Един разказ за науката, като този, предложен от социалните ú изследователи, 

трябва да бъде не просто разказ за вълнуващи открития, за приносите на едни 

ли други хора в тези открития, за техните забележителни характери и лични 

жертви, както и за социалните обстоятелства, които са подпомагали или 

напротив – спъвали процеса на изследване. Всичко това го има в науката и то 
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е много интересно и вълнуващо, но науката не е само това. За да добием 

адекватна представа за нея, трябва подобаващо да се представи и процеса на 

обосноваване и защита на теории, съпътстващите ги съмнения, критики и 

техните основания и т.н. Това е процес, който се подчинява на правила, но 

тези правила не могат да се сведат до проста логическа схема, както са си 

представяли това позитивистите, критикувани от социолозите на научното 

знание. Правилата са доста по-сложни те се променят (усъвършенстват) с 

времето, те не са напълно идентични за различните науки и в оправдаването 

на едни или други правила участват и метафизически предпоставки. Това, 

което отличава науката от другите форми на културата е не само това, че тук 

има ясно обособен контекст на обосноваване, но и това, че обосноваването се 

подчинява на стандарти, които отличават науката от нейните повърхностни 

имитации (псевдонауката). 

Така задачата на тази работа ще бъде да потърси такава философска 

теория за науката, която да може да даде подходяща теоретична и 

методологична основа на една бъдеща популярна история на науката. 

Въпреки, че подобна задача не е собствено “Задачата на философията на 

науката”, тя представлява интерес с възможността да бъде приложена 

абстрактната философска теория към практически ориентирани дисциплини. 

В рамките на самата работа няма да бъдат предприемани собствено 

историографски изследвания, защото те биха изместили фокуса на 

обсъждането. Такива биха могли да бъдат направени в отделно историческо 

изследване. Ще присъстват само илюстрации от вече налични изследвания, с 

цел да бъде сравнен потенциалът им да отговорят на поставените изисквания. 

Също, ясно е, че без въвеждане в практиката на тази теория няма да бъде 

решен обсъжданият проблем. В качеството си на теоретична работа по 

философия на науката, тя ще има характер на евристика към една бъдеща 
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приложна историческа работа, а оттам – образователна стратегия. По този 

начин задачата няма да бъде да се представи фундаментално нова теория на 

науката, а само да бъде избрана измежду вече налични такава, която има най-

голям потенциал да отговори на необходимостта от решаване на проблема с 

публичното разбиране на науката. 

Така поставените цел и задача предполагат осъществяването си чрез 

аналитичен метод. Ще бъдат анализирани целите, поставени пред различни 

програми за представяне на науката и възможностите те да бъдат постигнати, 

чрез наличните им средства.  

Дисертацията се състои от три основни глави, увод, заключение и 

библиография. 

В първата глава се анализират различните типове образи на науката. 

Целта е да се покаже, че те не дават възможност за надеждно различаване на 

науката от други форми на култура. Показва се причината за това. Обсъждат 

проблемите на съотношението между публичното разбиране за науката и 

собственото разбиране на самите учени за наука. Показват се 

несъответствията между вътрешен и външен образ на науката. Причината за 

наличието им се открива в неадекватното представяне или популяризиране на 

науката. Става ясно, че традиционното популяризиране на науката, целящо 

ограмотяване на публиката не постига целта си – по този начин – да генерира 

позитивно отношение на публиката към науката. Алтернативата на този тип 

представяне на науката, предложена от социалните изследователи на науката 

не постига, имплицитно заложената във всяко популяризиране на науката, 

цел да представи науката в нейната специфика. В този вид представяне на 

науката не се дискутират собствено научните предмет, проблеми и начините 

за тяхното решаване, а само социалната структура на науката и механизмите, 

ръководещи междуличностните взаимодействия в нея. По този начин науката 
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не може да бъде отличена от други институции или групи, извършващи 

някаква дейност, в резултат на която генерират общностно знание. Тук се 

извежда необходимата роля на философията на науката в представянето или 

популяризирането на науката. Философията на науката трябва да представи 

критерий за демаркация. 

Във втора глава се проследяват дискусиите за природата на науката във 

философията на науката. Философията на науката е единствената област, 

която е поставяла като проблем за решаване проблемът за демаркацията. 

Учените и социолозите на науката традиционно игнорират този проблем. 

Първите – защото смятат, че същността на научния метод не може да бъде 

„кодифицирана”, а вторите – защото смятат, че демаркация няма. Прави се 

преглед на основните философски обсъждания на спецификата на научното 

знание и неговото развитие. Проследява се дискусията около проблема за 

демаркацията. Показват се проблемите на философията на науката, разбирана 

като методология на науката. В качеството си на такава тя се свързва 

обикновено с неопозитивистката програма за наука. Показва се, че това е 

неадекватно схващане за самата философия на науката и са изтъкнати 

нейните развития, преодоляващи проблемите, провокирали социалните 

изследвания на науката да заявят претенции да елиминират философията на 

науката. Отстоява се тезата, че емпиризмът като методология на науката не 

може да зададе надежден критерий за демаркация и трябва да бъде допълнен 

от научен реализъм. Също, неговото несъответствие (на 

емпиризма/позитивизма) с историята на науката, сочено от социалните ú 

изследователи като аргумент срещу възможността за методология на науката 

изобщо, е преодолимо от позициите на научния реализъм. По този начин се 

запазва възможността за методология на науката, която включвайки 

емпирични критерии, добавя и метафизични към обосноваването избора на 
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научна теория. Предпочитание се отдава на конструктивния перспективистки 

реализъм, защото от неговите позиции се преодоляват проблемите на 

емпиризма във философията на науката, както и социологизирането и 

релативизирането на теорията на науката. Също, вижда се неговият 

потенциал да представи критерий за демаркация.  

Логическите емпиристи правят важна стъпка за различаване на науката 

от другите форми на културата като въвеждат различаването между контекста 

на откритието и контекст на обосноваването. Тяхната грешка е в опростеното 

схващане на процеса на обосноваване, в опита той да бъде сведен до проста 

логическа схема – верификация, фалсификация, рационална реконструкция. 

За съжаление, постпозитивистите отхвърлят не само опростените представи 

за обосноваване, но и самото различаване на двата контекста. Прелага се 

преразглеждане, но съхраняване на това деление. Науката се отличава от 

другите форми на културата в контекста на обосноваването. В процеса на 

обосноваване важна роля играят определени метафизически допускания. Това 

е необходимото преразглеждане на класическото деление. 

В трета глава се дава предложение за преодоляване на проблемите на 

теорията на науката в качеството ú на кандидат за представител или 

популяризатор на науката. Обсъждат се предизвикателствата, пред които е 

представена философията на науката и се показва, че те са преодолими. Така 

тя може да потърси възможността си да представя науката. 

Ако това, което ще се представя пред публиката като образ на науката е 

начинът, по който тя се случва, то методът, който ще трябва да бъде избран 

ще бъде дескриптивен или натуралистичен. Ще трябва да бъде представяна 

науката в нейното действително историческо ставане, а не науката така както 

трябва да бъде правена. Тук по същество ще отпадне разбирането за теория на 

науката като нормативна философия на науката, т.е. такава, която задава 
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правилата за правене на науката. Подобна теория запазва значимостта си, но 

предвид целите на настоящата работа няма да я обсъждаме, тъй като търсим 

теория, която да представя науката, такава каквато е. Отказът да обсъждаме 

правилата, по които би трябвало да бъде правена науката няма да ни доведе 

до отричане на възможността за методологията на науката, каквато е 

нагласата на социалните изследователи на науката. Основната грешка, която 

правят те е в това, че не съзнават, че ролята на социалните (и 

психологическите) фактори се ограничава в контекста на откритието, а това 

което отличава науката от другите форми на културата и по-специално от 

другите форми на познавателна активност е контекстът на обосноваването. 

Ще бъде отстоявана тезата, че науката се развива по правила, които могат да 

бъдат установени при обосноваването избора на теория. Задачата на теорията, 

която описва този процес е да ги установи и така да даде адекватно разбиране 

за науката. По този начин ще бъде изведена методологията, т.е. наборът от 

правила, към които учените действително се придържат. С тяхното 

установяване може да бъде представен образ или модел на научност, който да 

представя науката в нейната отличеност от други форми на знанието. В 

същата глава са включени и илюстрации на обсъжданите тези. 
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I ГЛАВА 

ОБРАЗИ НА НАУКАТА 

 

„На пръв поглед изглежда, че науката е или изцяло добра, или изцяло 

лоша.  За някои хора науката е благороден рицар, който е нападан от 

глуповати мистици, докато някои по-зловещи фигури изчакват, за да 

основат върху победата на невежеството нов фетишизъм. За други 

врагът е именно науката: нашата крехка планета, чувството ни за 

справедливост, поезия и красота са атакувани от техническата 

бюрокрация – тази антитеза на културата, - а тя пък се контролира 

от капиталисти, които не се интересуват от нищо друго освен от 

печалба. Според някои хора науката ни осигурява независимост на 

земеделието от природата, лекарства за болните и световна 

комуникационна мрежа; според други тя ни снабдява с оръжия, 

причинява жестоката смърт на една учителка поради кривването на 

совалката от правия път към Космоса и е в основата на тихия, 

измамен, вливащ отрова в костите Чернобил.” 

Колинз и Пинч
7
 

 

                                                           
7
 Колинз и Пинч, (1996/1993). Големът:  какво всеки би трябвало да знае за науката. София: Просвета, стр. 9.; 

Collins, H. and Pinch, T. (1994/1993). The Golem: what everyone should know about science. Cambridge: Cambridge 

University Press, p.1. 
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Говоренето за образи на науката предполага уточняването на няколко 

изходни пункта. Ако започнем с общо работно определение за науката като: 

специфична човешка дейност на група хора по производство, артикулиране и 

прилагане на знания за природния свят; ще трябва да имаме предвид 

собственото разбиране на извършващите въпросната дейност за това какво и 

как вършат. А доколкото приложението на знанието, което учените 

артикулират има значение за общността на не-учените, т.е. тези, които не 

извършват научна дейност, но са пряко засегнати от приложението на 

науката, ще трябва да имаме предвид и тяхното разбиране за наука. Това 

означава да вземем предвид вътрешния образ на науката, този, който 

споделят учените и съответно - публичния образ на науката, този, който 

споделя тяхната публика. Ще трябва да имаме предвид разбирането за наука 

на широката публика както и това на представителите на академичната 

общност на „не-учените”
8
 (представляващи особен вид публика по отношение 

на учените, техните дейност и продукция).  

В обсъжданията на науката могат да бъдат установени различни нейни 

образи. Ще бъде използвано следното групиране: позитивни – негативни; 

рефлектирани (концептуални възгледи за естеството на науката) – 

нерефлектирани (митологизирани); собствени или вътрешни (т.е. разбирането 

на самите учени за собствената им дейност) и публични или външни (т.е. 

разбирането на не-учените за естеството на науката). Позитивните и 

негативните образи на науката могат да бъдат, всеки на свой ред, 

                                                           
8
 Доколкото настоящият текст касае въпроси, характерни за дисциплината  „Философия на науката”,  термините 

„наука”, „научен”, „учен” и всичките им производни ще бъдат употребявани в утвърдения им в областта смисъл, а 

именно: изключително по отношение на фактологизираното естествознание. Когато те се отнасят към социалните 

и хуманитарните дисциплини това ще бъде изрично указано в текста. Под „не-учен” като опозиция на „учен” 

следва да се разбира не само необразован, но също така хуманитарно образован. Това разграничение се налага от 

спецификата на обсъжданата проблематика. Доколкото методите на науките са в зависимост от предметната си 

област, т.е. реалността, която изучават, се налага разграничаването на науките, изучаващи природната реалност и 

науките, изучаващи социалната реалност. В случаите, в които едни и същи методи са подходящи и за двата типа 

науки, аргументацията ще бъде валидна и по отношение и на природните, и на социалните науки. 
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рефлектирани и нерефлектирани. Същото важи и за собствените и 

публичните образи на науката. Публичните могат да бъдат както позитивни 

или негативни, така и рефлектирани или нерефлектирани. Собствените 

образи вероятно не могат да бъдат негативни. 

Рефлектираните образи на науката ще предполагат по-прецизно 

обсъждане и би трябвало да имат формата на теории за науката. Според така 

даденото определение можем да предположим, че различни дисциплини биха 

имали претенции да продуцират теоретични обяснения за науката. Доколкото 

определихме науката като „човешка дейност”, тя би могла да подлежи на 

антропологичен анализ. Доколкото я определихме като такава „на група 

хора”, тя ще подлежи на социологичен анализ. Доколкото я определихме като 

такава „по продуциране и артикулиране на знания за природния свят”, тя ще 

подлежи на изследване от теорията на познанието. Доколкото тези знания се 

прилагат, тя ще подлежи на анализ от етиката и дори естетиката.  

 Ще започнем обсъждането с разглеждане на публичните 

нерефлектирани образи на науката, за да покажем парадоксалните ситуации, 

в които лесно се изпада в ежедневното говорене за наука и ще се 

интересуваме от противопоставянето на позитивни и негативни образи на 

науката. На следващия етап ще потърсим основанията на тези позиции и ще 

покажем, че е възможно и про-научни позиции да генерират анти-научни 

настроения. Така ще стигнем до неудовлетворението на учените от 

публичните разбирания за науката, т.е. ситуация на противопоставяне на 

публични и собствени образи на науката. На това място ще покажем, че често 

конфликтната ситуация от този тип се дължи на отстояването на 

нерефлектирани вътрешни образи на науката, които на пръв поглед изглеждат 

несъвместими с публичните образи. Когато опонентите рефлектират върху 

разбирането си за науката често се оказва, че няма реална опозиция. Подобни 
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изчиствния на образите на науката чрез теоретичното им обговаряне ще 

търсим като достойни да влязат в диалог и да отворят път към решение на 

конфликтите. 

 

  

 

Публични образи на науката 

 

 Образите на науката, споделяни от широката общественост по правило 

са нерефлектирани и имат формата на митични предания и разкази. Често 

можем да станем свидетели на спорове, в които се отстоява разбиране за 

науката като единствения път за постигане на истината за света и най-добрата 

стратегия за ръководство на обществения и личния живот или като най-

голямото зло, сполетяло човечеството и природата. Генезисът на подобни 

мнения може да бъде потърсен в начините, по които обществото се запознава 

с науката, а те са най-вече: публично образование, медии, както и 

разнообразните представяния на науката в изкуството. Често в стремежа си да 

представят науката по достъпен за широката публика начин 

популяризаторите ú опростяват твърде много нещата и генерират 

нереалистични очаквания за неминуеми и бързи решения на болезнени 

проблеми чрез приложението на науката. От друга страна, анти-научните 

страхове придобиват особено живи, но отново нереалистични представяния 

чрез медиите. 

 

 Науката в ежедневието 
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 Развитията в науката през XX в. доведоха, чрез приложенията си в 

техниката, съвременния човешки живот до състояние на относителна 

автономност от  природно обусловените му зависимости. Човек вече е в 

състояние да контролира здравето и физическото си благоденствие по 

немислим за предците си начин. Той може да променя по такъв начин 

природно зададените си ограничения, че  да коригира външността си, 

добавяйки някаква, липсваща на тялото му, част или отстранявайки друга, 

която се счита за дефектна, дори може да сменни пола си. Човек може да 

контролира до известна степен и средата си. Той може да предвижда стихии и 

бедствия и така да избягва гибелните последици от тях. Може да контролира 

до голяма степен реколтата и възпроизводството на животните, които 

отглежда. Може дори сам да избира какви качества да имат отглежданите от 

него организми (чрез генното им модифициране). Това високо ниво на 

развитието му оставя мнозина с впечатлението, че човек може да развива чрез 

науката способностите си до толкова, че  сам да задава правила на природата. 

Подобна цел обаче не стои пред науката, тя е характерна, по-скоро, за 

магичния тип процедиране в света. Учените не се стремят да променят 

природните закони, така че човешкият живот да става по-добър. В научния 

светоглед човешката цел за по-добър живот се постига чрез избиране на 

средствата в зависимост от природните закони. Природните закони се 

изучават. На пръв поглед някому може да се стори, че науката променя 

природните закони, променяйки формулировките им. На това място само ще 

уточним
9
, че ще се придържаме към позицията, че има разлика между 

природни закони и научни закони. Научните закони са това, което сме 

установили за природните закони, но доколкото науката може да греши, 

                                                           
9
 За да не се отклоняваме от линията на текста, няма да проследяваме актуалната дискусия за статуса на 

научните закони.  
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допустимо е да се окаже, че научните закони не представят достоверно 

природните закони. Промяната на научен закон след установяване на подобна 

грешка не трябва да се бърка с промяна на природен закон. Също, 

освобождаването на човек от голяма част от природните му зависимости не 

бива да се схваща като нарушаване на природен закон. Човек продължава да 

живее според природните закони дори и при подобно усъвършенстване. Това 

което се случва е по-скоро по-фина интерпретация на ограничението, която 

ни позволява да упражняваме по-свободно дадена дейност и да го отместваме 

в рамките на закона. По този начин науката променя човешките правила на 

действане в света, а не – света, заради човека. 

 Друга нереалистична представа за науката и нейните възможности се 

задава от  негативните последствия от нейните приложения. Чрез науката сме 

избегнали множество опасности, но самата тя предизвиква бедствия. Вече е 

ясно, че хората не могат да се откъснат от природата и да я контролират 

изцяло и се чуват силни гласове, предвиждащи саморазрушението на 

човечеството. Ако не можем да контролираме природата и тя винаги отвръща 

с все по-силни удари на опитите ни да я подчиним, то трябва да изоставим 

изцяло научния проект, чрез който сме ú навредили. Така ни се предлага да се 

върнем към по-близки до природата културни форми и да се откажем от 

всички удобства, които ни е осигурила науката. 

  

Наука и религия 

 

Най-често подобни гласове се чуват от религиозните среди, за които 

всяко вмешателство в божествено зададения природен ред е недопустимо. 

Човек не може да понесе отговорността да определя законите на природата и 

трябва да се примири със зададените му ограничения. В умерената си 



23 

 

трактовка подобна позиция не би трябвало да бъде по принцип несъвместима 

с науката. Ако има само морални претенции, тя ще касае прилагането на 

научната продукция, но няма да спира развитието ú, когато се отнася до 

човешкото благоденствие, стига да не се нарушават определени норми. Често 

анти-научните позиции, позоваващи се на религиозни светогледи са крайни и 

се отнасят до напълното ú отричане.  

Ярък пример за анти-научна позиция, провокирана от религиозни 

пристрастия са течащите десетилетия наред опити на креационисти (във 

всичките им разновидности – от откровени религиозни фундаменталисти, 

през привърженици на креационистката наука, до най-скорошното им 

проявление – интелигентен проект) да предложат ученията си като научна 

алтернатива на еволюционната теория в биологията
10

. 

 

Наука и магия 

 

Една от добронамерените стратегии за “решаване” на проблема с 

разочарованието от науката е прибягването към опити за синтез между 

древни мистични практики и съвременни научни постижения. От особен 

интерес е сравнението между наука и магия, тъй като в тези две форми е най-

ясно изразен приложният аспект. От друга страна, те имат общи исторически 

връзки както и функционални сходства.  

Под термина „магия” тук следва да се разбират културните практики и 

съответстващите им езици и концепти, които се използват за обясняване на 

света и действия в него, справяне с проблеми, постигане на цели и т.н., 

различни от научните, както и от религиозните такива. Те са характерни с 

                                                           
10

 За обсъждания по темата могат да се видят: Стефанов, А. (2006). “Интелигентният проект между вярата и 

науката”. Във: Философски алтернативи, бр. 2, 2006, стр. 60 – 70. 
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това, че най-често са забулено в тайни и митове знание, което не е достъпно 

за всички, а само за малцина избрани. Обикновено се свързват с обладаването 

на свръхестествени сили, общуването с други „разумни” същества като 

духове, демони, животни, понякога с неодушевени предмети, а в съвремието 

– с извънземни същества. Към магическите форми могат да бъдат причислени 

екстрасензориката, парапсихологията, лечението чрез вяра или въздействие 

върху аурата и всички подобни чудодейности, които често настояват да са 

научно обосновани.  

Интересно за тази алтернатива на науката е, че по правило 

поддръжниците ú споделят позитивен образ за науката, но намират за 

неприемливи ограниченията, които тя поставя в предметната си област, като 

това да не третира свръхестественото например, т. е. не допуска нарушаване 

на природния ред. Въпреки позитивното си отношение, подобни форми 

оказват негативно въздействие върху правенето на наука, тъй като бидейки 

по-атрактивни от сериозната наука, отклоняват обществени средства и по-

този начин намаляват необходимата ú финансова основа.  

 

Наука и изкуство  

 

Научната фантастика е силно средство за представяне на науката пред 

широката публика. Тя може да играе ролята на мощен генератор на позитивно 

отношение, но за съжаление може да предизвиква твърде нереалистични 

очаквания към нея. От друга страна, възможно е едно художествено 

произведение да бъде замислено като компрометиращо науката и пак със 

същата сила да генерира негативно отношение. На такива представяния на 

науката вероятно се дължат мненията, които си съставят за нея широките 

маси. Възприемането на подобни мнения се характеризира с особена 
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безкритичност, а разграничението между фантастиката и реалните научни 

развития трудно може да се появи като необходимост в ежедневието на 

голяма част от хората. По този начин може да се окаже, че именно 

фантастичните филми и романи провокират неоснователни страхове по 

отношение на науката и така генерират анти-научни настроения
11

.  

 

Наука и медии 

 

 В ежедневните нерефлектирани образи на науката лесно могат да бъдат 

установени обърквания, водещи началото се от скицираните по-горе 

източници. Причина за объркванията е от една страна неадекватността на 

публичното образование, което не успява да удовлетвори нуждата от 

разбиране на науката, а от друга – медиите, които преди всичко търсят 

сензации и съответно популяризират скандални, но атрактивни и често 

безсмислени „учения”. Дори и да оставим настрана “специализираните” в 

окултните учения медии, не можем да пренебрегнем натрапчивото 

присъствие на астрологични прогнози в преобладаващата част от публичните 

медии. Разговорите за астрология са най-спонтанно повдиганите при 

запознанство и изобщо при липса на тема за обсъждане. Владеещи материята 

могат да бъдат срещнати сред представители на всички обществени групи и 

прослойки. Ясно е, че, за да поддържа социалната си адекватност, човек лесно 

може да се почувства задължен да се запознае с основните ú положения. При 

наличието на изоблни медийни и институциони структури, предлагащи 

                                                           
11

 За подробни обсъждания могат да се видят например: Haynes, R. (2006). “The alchemist in Fiction: The Master 

Narrative”. In: HYLE--International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 12,No.1 (2006), pp.  5-29. 

http://www.hyle.org. Schummer, J. (2006). “Historical Roots of the “Mad Scientist”: Chemists in Nineteenth-century 

Literature”. In: Ambix, Vol. 53, No. 2, July 2006, pp. 99 – 127. 

 

http://www.hyle.org/journal/issues/12-1/index.html
http://www.hyle.org/
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обучение и, в добавка, заявената претенцията за научност с позоваване на 

историческата недалечност на астрологията от други науки
12

, някак 

естествено публиката (както широката, така и хуманитарната общност) 

развиват един подобен на магичния образ на науката и губят способност за 

критично обмисляне на алтернативите. 

 

 Естествознание и хуманитаристика 

 

 Голяма доза антинаучност може да бъде открита в хуманитарното 

отричане на сциентизма. Традиционното деление на науките на такива за 

природата и такива за човека и обществото често е придобивало формата на 

краен антагонизъм. Ако предметните им области са относително лесно 

отличими, то методите им на изследване са предмет на сериозни спорове. От 

едната страна стои крайният сциентизъм, според който науките за човека и 

обществото, ако трябва да бъдат науки, трябва да прилагат методите на 

естествознанието. От другата страна е крайният лиризъм, според който 

демистифициращият подход на естествените науки е неприемлив. Като 

илюстрация за първата позиция ще приведа проекта на неопозитивизма, част 

от който е стремежът за дискредитиране на метафизиката и онаучностяването 

на хуманитарните и социалните науки. Като илюстрация за втората позиция 

добре служат произведенията на основоположниците на феноменологията – 

Хусерл и Хайдегер. Този спор от началото на XX в. е една от линиите, по 

които се движи развитието на позициите, чието противопоставяне в края на 

века основателно прие названието „научни войни”. А. Стефанов е убеден, че 

„философските размишления на Едмунд Хусерл в неговите лекции, посветени 

                                                           
12

 особено популярни са аргументите, изтукващи интересите на класически фигури от историята на науката 

към астрологията и картината е завършена. 
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на кризата на европейските науки, са не само предвестник на постмодерната 

деконструктивистка атака срещу легитимиращата задача на философията, но 

и по-завладяващи като философско внушение, отколкото последвалия ги 

постмодерен „дискурс”.”
13

 В студията си посветена на въпроса за 

философската легитимация на науката, той доказва, че „науката се 

легитимира като философски вгледано в себе си знание”.
14

 

Като идейни източници на постмодерната критика на науката Н. 

Сретенова
15

 сочи: на първо място: философските трудове на редица видни 

физици (М. Планк, А. Айнщайн, Н. Бор, В. Хайзенберг, Е. Шрьодингер, М. 

Борн, Л. дьо Бройл и др.), основоположници на съвременната физика, 

публикували статии и книги от по-общ философски характер. Тя обръща 

внимание на това, че „те смятаха създадените от тях физични теории за 

теории, съдържащи  дълбок философски и културен потенциал и значимост”
16

 

и съответно засягат въпроси на културата, образованието, религията и др. На 

второ място тя посочва постпозитивистката тенденция, формирала се под 

влияние на трудовете на Т. Кун, И. Лакатош, П. Файерабенд, Дж. Холтън, С. 

Тулмин и др., които фокусират вниманието си върху ролята на социалните 

фактори върху развитието на научното знание. 

Н. Сретенова привежда изключително красноречивия коментар на Грос 

и Левит за „безкритичното боравене с този източник – епистемология на 

науката – от страна на някои постмодерни критици на науката: 

 

Когато човек ги чете, има чувството, че чете някой, който е чел 

някой друг, който от своя страна е чел някой друг, който е чел Томас 

                                                           
13

 Стефанов, А. (2000). „За философската легитимация на науката”. В Стефанов, А.  (2003). Философски драски и 

шарки. В. Търново: Фабер, стр.10 
14

 Пак там. стр. 23 
15

 Сретенова, Н. (1998). Постмодерната наука и нейните критици. София: Херон прес  
16

 Пак там, стр.  26 
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Кун. Някъде там ни се казва, че Кун (може би Файерабенд или може би 

дори Лакатош) бил показал относителната и условната (зависима) 

природа на всяко научно знание и това се предполага, че решава 

въпроса.”
17

 

 

Като трети източник на вдъхновение за постмодерната критика на 

науката Сретенова сочи „разбира се, постмодерната академична теория или 

френската постструктуралистка философия”
18

. 

 

Проблеми на популяризирането на науката  

 

Липсата на доверие в науката и нейните приложения могат да доведат 

до широка обществена подкрепа на псевдонаучни форми и учения. Но от 

друга страна, подобна подкрепа може да се дължи и на положително, но 

безкритично отношение към науката. Обикновено склонността на широката 

публика да поддържа псевдонаучни учения, както и анти-научните 

настроения се обясняват с липсата на достатъчна научна грамотност. Оттук се 

прави допускането, че научното популяризиране под формата на 

информиране на публиката за научни новости ще генерира правилно, т.е. 

положително отношение към науката. На това допускане се основават 

традиционните форми на популяризиране на науката чрез научно-

популярните издания на водещи учени както и научната журналистика.  

В противоречие с това, редица социологически проучвания сочат, че 

липсата на научна грамотност не генерира по необходимост анти-научно 

отношение. Оказва се, че дори и статистическите данни да показват 

                                                           
17

 P. Gross and N. Levitt, The Natural Sciences: Trouble Ahead? Yes. Academic Questions, Vol. 7, 1994, цитирано в: 
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отчайваща липса на грамотност в същото време, науката може да се радва на 

особено доверие
19

. Оказва се, че положителното отношение към науката не се 

дължи на научна грамотност. 

Традиционният тип популяризиране на науката цели ограмотяване чрез 

информиране на публиката. Това е така нареченият „модел на дефицита”. „В 

този модел учените са доставчиците на всичкото знание и са съдниците за 

това какво точно трябва да бъде доставяно на празноглавата публика
20

”. Този 

метод за популяризиране на науката се характеризира с недостатъка да не 

обяснява горещите точки в науката, тези в които тя е наука-в-(процеса на)-

правенето. В процеса на правенето си науката все още не е сигурно знание, 

това е моментът, в който се вземат решения и се избират теории, а 

сигурността на резултатите от прилагането им не е установена. Точно тези 

точки на науката, твърдят социолозите на науката, са най-интересни и 

разбирането им от страна на публиката е важната цел на популяризацията ú
21

. 

Традиционният начин на представяне на науката, който информира 

публиката за това „какво учените знаят” е важен, но Шейпин намира за 

неоснователно пренебрегнат друг аспект на публичното образование, а това е 

именно „ангажимент да се казва на публиката как, с каква увереност и на 

какво основание учените стигат до това да знаят какво правят”. Затова, 

според него, популяризирането на науката трябва да се изразява в „казване на 

хората как изглежда науката в (процеса на) правенето”
22

. 
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Статията на Шейпин „Защо публиката трябва да разбира науката-в-

(процеса на)-правенето” от 1992 г. има програмен характер. Новият подход 

към научното популяризиране ще цели не да разказва „басни за „научния 

метод”, така любими на писателите на учебници”. Задачата на новите 

популяризатори на науката ще бъде: 

 

„да открием начини да запознаем гражданите на демократичните 

общества с работния-свят на правенето-на-наука. Трябва да намерим 

начини да покажем и да им обясним такива неща като: колективната 

основа на науката, което предполага, че нито един учен не знае 

всичкото знание, принадлежащо на неговата или нейната област; 

неотменимата роля на доверието в научната работа и уязвимостта на 

добрата наука от лоши приложения в следствие на това; условността и 

подлежимостта на преразглеждане на научното решение, а така 

вероятността това, което е провъзгласено за истинно днес, невинно, да 

се отсъди за грешно утре; интерпретативната гъвкавост на научните 

свидетелства и нормалността на ситуациите, в които различни 

добросъвестни и компетентни участници могат да стигнат до различни 

преценки на едни и същи свидетелства.”
23

 

 

 Шейпин продължава разсъжденията си като предполага, че подобен 

начин на представяне може да шокира някои „самоназначени академични 

защитници на науката” повече отколкото самите учени, защото „[н]аучната 

общност няма защо да се бои от безкористно проучване на предпоставките 

си. Както и да са получени нейните интелектуални продукти, същите са някои 

от най-ценните блага на нашата култура. Науката не се нуждае от 
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методологична вълшебна приказка, която да я защитава, тъй като каквито и 

средства да използва, за да произведе тези блага, тя естествено ще бъде 

високо оценена.”
24

 Основания за това науката да бъде представяна „с 

всичките си кусури на процеса на правене-на-знание” са: не е в ничия полза 

публиката да вярва неверни неща за начина, по който се прави науката и 

настоящото състояние на знанието, тъй като и финансирането на научните 

изследвания, и вероятността на научните изявления могат да бъдат зависими 

от публиката. Когато учени публично спорят за значението на дадени 

свидетелства: 

„[т]ова, което публиката разбира за подобни епизоди ще зависи от 

това какво впечатление има тя за процеса, чрез който науката се прави. 

Някои вълшебни приказки ще накарат публиката да вярва, че има 

универсален ефективен метод, който отделя добрите от лошите данни и 

потвърждава или опровергава научни теории. В зависимост от степента, 

до която публиката е жертва на подобни заблуждения, тя няма да има 

голям избор и ще избере измежду следните заключения: (а) че една или 

друга група учени са некомпетентни или мамят, или им се плаща от 

специални групи ... или (б) че обсъжданата област изобщо не е наука. 

След като ú е казано, че учените притежават магически жезъл, 

публиката с право може да реагира с цинизъм или разочарование на 

подобни напълно нормални прояви на условност и несигурност. В чий 

интерес е това? Не мисля, че съвременните учени искат да бъдат 

разбирани като магьосници или жреци, или богове. Хората могат много 

да се разгневят, когато се окаже, че боговете им са човешки същества ... 

учените са ни повече, ни по-малко от нашите най-добри експерти в 

техните си области. Техните работни места са обладани от същия 
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безпорядък като гаража на любимия Ви механик, а той е човекът, на 

когото се доверявате за колата си.”
25

 

 

Образът на науката, който трябва да се популяризира според 

социолозите на научното знание е на учените като обикновени хора – 

специалисти в дадена област, подобно на занаятчиите, които притежават 

някакви експертни знания и умения, но им се доверяваме, без да се опитваме 

да се месим в специализираната им дейност. Отделните представители на 

научната общност са в конкуренция с колегите си и ние трябва да 

разполагаме с чисто външни критерии за избор на кого от тях да се доверим 

без да отричаме ценността на науката при евентуалното си разочарование от 

някого от нейните изпълнители.  

Така представеният положителен образ на науката е възможно да 

избегне обвиненията в идеология, а популяризирането на науката да не се 

оказва „научна пропаганда”, а позиция, подкрепена от прагматична 

рационалност. Според един от най-влиятелните критици на традиционното 

представяне на науката – Файерабенд – „Наука, която настоява, че притежава 

единствено правилния метод и единствено приемливите резултати, е 

идеология”
26

, „[о]бразът на науката на XXв. в умовете на учените и лаиците е 

обусловен от технологичните чудеса... а също така и от някак смътната, но 

все още влиятелна мълва или вълшебна приказка за начина, по който се 

създават тези чудеса.”
27

 Науката в свободното общество трябва, наред с 

другите „най-важни идеологии”, да бъде изучавана като „историческо 

явление, а не като единствения смислен начин за подхождане към даден 

                                                           
25

 Ibid. pp. 28 - 29 
26

 Файерабенд, П. (1996/1975). Против метода. София: Наука и изкуство, стр. 364. 
27

 Пак там, стр. 354 



33 

 

проблем.”
28

 На ученикът трябва да бъдат представени „най-известните 

пропагандисти във всички области”, за да успее той „да си създаде 

съпротивителни сили срещу всички видове пропаганда, включително и срещу 

пропагандата, наречена „доказателство”.”
29

 

По времето, по което Файерабенд пише Против метода се оформя и 

новата програма за изследване на науката, алтернативна на традиционните 

философия и социология на науката, изложена от Блур в Знанието и идолите 

на обществото
30

. Това е „силната програма” в социологията на научното 

знание, представена от две основни школи – Единбург и Бат.  

Един от влиятелните представители на първата е споменатият по-горе 

Шейпин. В програмния дух на вече цитираната статия, той препоръчва 

работите на Бари Барнс, Дейвид Блур (школата в Единбург), Хари Колинз 

(школата в Бат), Тревър Пинч, Андрю Пикъринг, Брюно Латур и др. като 

признава, че е чувал „да се казва (а по-често да се подразбира), че работа от 

този вид е „анти-наука”.”
31

 Той дори споделя подозрението си, че подобно 

мнение може да бъде изказано от някой, който не е чел много от тези работи. 

По ирония на съдбата в същата година – 1992 – един от изброените 

изследователи – Пикъринг – издава сборник – Науката като практика и 

култура
32

, в който също препоръчаните Латур и Колинз - и двамата със 

съавтори – съответно Калон и Иърли – ще се окажат в методологичен спор
33

. 
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А съавторът на Латур от Живот в лабораторията
34

 – Улгар, критикувайки 

Колинз и Иърли – ще заяви, че работите на социалните изследователи на 

науката „поставят фундаментални въпроси за природата на знаенето”. 

Доколкото за тази позиция е характерна критичност към „идеологията на 

репрезентацията”, науката подлежи на критика, защото „науката – културата 

и практиката на онези, наречени учени – е само върхът на айсберга на един 

много по-общ феномен: репрезентацията”
35

. 

Отново, за нещастие на Шейпин, който предвижда, че не толкова 

учените биха възразили срещу представения от социолозите образ на науката 

колкото техните „само-назначили се академични защитници”, забележително 

– в същата година от печат излизат книгите на двама водещи учени – Луиз 

Уолпърт (микробиолог) и Стивън Уанбърг (физик)
36

, провокирани от 

неприемливия образ на науката в публичното пространство – както сред 

широката общественост, така и в академичните среди. 

Големият проблем на представянето на науката, което решават да 

правят социалните ú изследователи е, че методите на изследване, чиито 

резултати представя то, остават нечувствителни към демаркационния 

проблем. Социологът на научното знание определя знанието, включително 

научното знание не като „истинно убеждение, за него знанието е това, което 

хората приемат за знание.”
37

 Изследвайки продуцирането на научно знание 

като чисто природен феномен (важно е да се отбележи, че социолозите на 

научното знание третират социалната реалност като „природа” и по този 
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начин се стремят да прилагат методите на природните науки към своята 

предметна област) и ограничавайки изследванията си до поведението на 

учените и тяхната социална среда в стремежа си да бъдат „ценностно 

неутрални”, т.е. да не се интересуват от това истинни или неистинни са 

теориите, които се утвърждават в общността на специалистите (учените), 

социалните изследвания не могат да различават научни от не-научни групи, 

продуциращи знание. Техните методи са еднакво приложими към „племето” 

на учените, на автомонтьорите, на туземците и т.н. Следователно на такова 

изследване подлежат и всякакви самопровъзгласяващи се за наука форми, а 

това представяне на науката не е възможно да даде надежден критерий за 

демаркация, освен номинален или институционален. Но ако псевдонаучни 

общности успешно имитират институционалната структура на науката, те ще 

трябва да бъдат провъзгласени за такава. Видно е, че подобна линия на 

рзсъждения е крайно неприемлива за занимаващите се с наука. Лесно можем 

да си представим негодуванието, което биха изпитали, ако дългогодишният 

им усилен труд се оценява наравно с “труда” на самозвани учени и откровени 

шарлатани. 

 

Собствени образи на науката. Реакцията на учените срещу 

неприемливия образ, артикулиран от академичната им публика. 

 

Може би изследвания на науката от вида на предложените от 

социалниете ú изследователи нямаше да бъдат твърде скандални, ако бяха 

останали с претенцията да бъдат само академични разработки. Но през 1993 г. 

в резултат на силната програма и красноречиво описаната популяризаторска 

стратегия излиза популярната книга на Колинз и Пинч – Големът: какво 

всеки би трябвало да знае за науката. Тя е предназначена „за 
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простосмъртния читател, който иска да знае как всъщност работи науката и 

колко той самият би трябвало да се доверява на експертите”
38

. Те сравняват 

науката със създанието от еврейската митология, наречено голем – 

„хуманоид, сътворен от човека с магии и заклинания, глина и вода. Той е 

могъщ и всеки ден става все по-могъщ. Той се подчинява на заповедите ти и 

те пази от вечно заплашващия те враг. Само че е непохватен и опасен. Ако не 

бъде контролиран, един голем може да унищожи своите господари със 

съкрушителната си мощ.”
39

 Внушението, което Колинз и Пинч искат да 

направят е, че науката е човешка дейност и евентуалните вреди от нейното 

приложение се дължат не на някаква зловредна същност на самата наука, а на 

начина, по който ние хората я управляваме. Науката може да бъде много 

полезна, но може да бъде и много вредна. За да се предпазим от евентуални 

вреди, ние не трябва да се отказваме от науката, а да я опознаем, така че да 

можем да я управляваме в наша полза. Това, което е нужно на хората да знаят 

за науката не е нейната специализирана знаниева продукция, а начинът, по 

който се достига до нея. Знаейки това, публиката ще бъде способна да съди 

кои експерти и мнения са достойни за доверие. 

 

„споровете, как широката общественост трябва да възприема 

науката, показват всеобщо объркване както по отношение на метода, 

така и по отношение на съдържанието. Онова, което би трябвало да 

бъде обяснявано, са научните методи; това обаче, което повечето хора, 

занимаващи се с тези въпроси, искат обществото да научи, е истината за 

естествения свят – с други думи, какво имащите власт вярват, че 

                                                           
38

 Колинз, Х. И Пинч, Т. (1996/1993). Големът: какво всеки би трябвало  да знае за науката. София: Просвета, стр. 

6.; Collins, H. and Pinch, T. (1994/1993). The Golem: what everyone should know about science. Cambridge: Cambridge 

University Press, p. xv. 

 
39

 Пак там, стр. 9.; Ibid, p. 1. 



37 

 

представлява истината за естествения свят … Радетелите на 

„общественото разбиране
40

”, както бихме могли да ги наречем, 

изглежда мислят, че ако човекът от улицата знае повече неща от 

науката – а не повече за науката, - той ще може да взема по-разумни 

решения … това е една от най-големите заблуди … ние показахме, че 

учените на изследователския фронт не могат да изгладят своите 

несъгласия нито чрез по-добри експерименти, нито чрез повече знания, 

нито чрез по-напредничави теории, нито чрез по-ясно мислене. 

Смехотворно е да се очаква, че обикновеният човек ще се справи по-

добре. 

Ние сме съгласни с привържениците на общественото разбиране, 

че гражданинът трябва да бъде достатъчно информиран, за да гласува 

по технически въпроси. Необходимата информация обаче не се отнася 

до съдържанието на науката; тя се отнася до взаимоотношенията на 

експертите с политиците, с медиите и с всички нас.”
41

 

 

Начинът, по който Колинз и Пинч представят науката се изразява в 

излагане „на показ науката”, служейки си „с толкова малко разсъждения за 

научните методи, колкото се престрашим”. Те просто описват „отделни 

научни епизоди – някои добре известни, други не чак тъй познати”. Те 

виждат основното качество на работата си в нейната откровеност на 

казването какво действително се е случило. Предвиждат изненадващи 

резултати. „Потресът ще дойде, понеже идеята за науката е така оплетена във 

философски анализи, митове, теории, агиографии, самодоволство, героизъм, 

суеверия, страх и – най-важното – в безупречни умувания със задна дата, че 
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онова, което се е случило наистина, никога не се разказва извън един малък 

кръг от посветени.”
42

 

Интерпретациите, които правят Колинз и Пинч на разгледаните от тях 

случаи са спорни и предизвикват множество критични коментари Дейвид 

Мърмин (физик), дискутирайки историографската реконструкция на приетите 

за подкрепящи теорията на относителността експерименти на Майкълсън и 

Морли, представена в Големът, обръща внимание, че въпреки позитивната 

нагласа, която се опитват да създадат Колинз и Пинч, тяхната работа може да 

бъде погрешно прочетена „като карикатура на начина, по който научното 

знание се конструира” и е вероятно те „да информират погрешно широката 

публика”
43

. 

Така наречените „научни войни” вече са на път да избухнат. 

Обикновено те се определят като спор между учени и хуманитари по повод 

естеството на науката и нейната легитимност като водеща епистемологична и 

културна парадигма в съвременното Западно общество и примамливо лесно 

се обясняват причините им с концепцията за „двете култури” на Ч. Сноу
44

.  

Дебатите за ценността на науката я съпътстват от самото ú 

институционализиране през XVIII – XIX вв., но те се отнасят предимно до 

ценността ú в културен план - етичен и естетичен чак до 70-те години на XX 

в. когато нейният епистемологичен приоритет вече е сериозно оспорен. 

Новите социални изследвания на науката претендират да показват липсата на 

епистемични стандарти за развитие на науката и реконструират развитието ú 

като движено единствено от лични и обществени интереси. Това явление 

наред с още по-крайните изследвания на науката от страна на литературни 
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критици и културолози, според които науката по същество се схваща като 

текст, който не реферира някаква обективна реалност, а единствено социално 

конструираната такава, както и множество квази- и псевдо-научни 

дисциплини провокират силна реакция на работещи учени срещу публичния 

образ на науката в началото на 90-те години.  

Авторът на книгата Неестественото естество на науката
45

 (книга, за 

която се счита, че поставя началото на войната наред с книгата на С. 

Уайнбърг Мечти за окончателна теория
46

), Луиз Уолпърт, изказва 

недоволството си от публичния образ на науката и писанията в медиите, 

както и в академичните среди на философи и социолози и озадачеността си от 

погрешното разбиране за науката от страна на не-учените. Това недоволство 

и тази озадаченост провокират написването на книга, която да показва, че 

онова, което се прави в науката е твърде различно от ежедневните практики и 

също, че научното мислене не е здрав разум, както твърдят новите социолози 

на научното знание
47

, а именно надмогване на здравия разум. 

Позицията на Уолпърт отстоява отличеността на науката от други 

форми на знанието в нейната неестественост. Естественият, спонтанният 

начин за генериране на знания е здравият разум, доставящ ни полезно знание 

за ежедневието ни в света, но науката е контраинтуитивна, знанието, което 

продуцира дори не винаги е необходимо. 

 

„Почти бих се сражавал за това, че, ако нещо пасва на здравия 

разум, то сигурно не е наука. Причината отново е, че начинът, по който 

универсумът функционира не е начинът, по който функционира 
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здравият разум: двете не си съответстват. Нашите мозъци – а оттам и 

нашето поведение – в еволюцията са били селектирани за справяне с 

непосредствения свят около нас. Ние сме много добри в определени 

типове мислене, особено в този, водещ до едновременно прости и доста 

сложни технология и контрол на непосредствената ни околна среда. Все 

пак, научното умуване е не само неестествено: през по-голямата част от 

човешката еволюция то е било също така ненужно, тъй като … 

технологията не е била зависима от науката.”
48

 

 

 В противоположност на този възглед, Колинз и Пинч пишат: „не 

съществува никаква логика на научните открития … ако такава логика 

съществува, това е логиката на всекидневния живот.”
49

 Науката по нищо не се 

отличава от всяка ежедневна човешка дейност.  

Това противопоставяне не може да ни даде ключа за разбиране на 

конфликта между учени и изследователи на науката. Двама от научните 

участници във войните – Сокал и Брикмон – отстояват тезата, че:  

 

„научният метод не е радикално различен от рационалното 

заемане на позиция във всекидневния живот или от други сфери на 

човешкото знание. Историци, детективи и водопроводчици – на 

практика всички човешки същества – използват все същите методи на 

индукция, дедукция и преценка на свидетелства като физиците или 

биохимиците. Модерната наука се опитва да проведе тези операции по 

по-внимателен и систематичен начин, използвайки контрол и 
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статистически тестове, настоявайки на възпроизводимост и така 

нататък.”
50

  

 

Скоро след публикациите на Уолпърт и Уайнбърг от печат излизат още 

няколко книги от учени, които опонират на нео-социологичната и 

деконструктивистко – постмодерната вълна в критиката на науката както и 

креационистката наука (като: Дж. Холтън Наука и Анти-наука, (1993)
51

, Грос 

и Левит Висше суеверие, (1994)
52

), а също се провеждат няколко 

конференции, целящи уточняването легитимността на новите изследвания на 

науката (като: „Общественото положение на науката, 1994 г., във 

Великобритания и „Бягството от науката и разума, 1995 г., в САЩ). 

Вдъхновен от книгата на Грос и Левит Висше суеверие, американският 

физик А. Сокал, написва статия – пародия
53

, която безкритично се приема за 

публикация във водещо списание от областта Културологични изследвания 

Social Text, пролетният брой през 1996 г. на което излиза със специално 

приложение, озаглавено „Научни войни”, където именно е публикувана 

пародията. Скоро след излизането на списанието от печат А. Сокал публикува 

статия – разкритие
54

 на „измамата” си в Lingua Franca. Започват бурни 

дискусии върху легитимността на оспорването легитимността на науката. 
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Двата плана на дискусията: политически и епистемологичен  

 

Битките се водят на два фронта: от едната страна учените са 

обвинявани в елитизъм и анти-демократизъм, а от другата – се  оспорват 

претенциите за уникалност на научния метод и епистемологичния приоритет 

на научната културна форма пред други.  

 

„Диспутът бие в сърцето на публичния дебат върху ученията на 

лявото крило, в частност върху спора, че социални, културни и 

политически условия влияят върху и/или детерминират знанието и 

идеите за това какво е истина, т.е., че истината, била тя културна или 

научна, не е нужно да бъде обективна.”
55

 

 

В разкритието на измамата си А. Сокал пише: „…моята загриженост за 

разпространеното субективистко мислене е и интелектуална, и политическа. 

Интелектуално, проблемът с подобни доктрини е, че са неистинни (когато не 

направо безсмислени). Има реален свят; неговите качества не са просто 

социални конструкции; фактите и свидетелствата наистина имат значение... 

Политически, аз съм разгневен, защото повечето (макар не всичката) тази 

глупост произлиза от самопровъзгласилото се Ляво.”
56

 

Голямото напрежение в дебатите изглежда се дължи на отстояването на 

обществени позиции. Както може да бъде забелязано, учените се чувстват 
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морално засегнати като обособена група. Особено красноречиво е 

обяснението, което Грос и Левит дават за мотивацията си да напишат Висше 

суеверие:  

 

 „Уважение към по-широката интелектуална общност, от която 

ние сме част ни подтиква да говорим срещу подобна абсурдност. Това, 

смятаме ние, е едно от задълженията на научния мислител, обикновено 

пренебрегвано. 

Работещите учени безспорно имат навика – повече от малко 

арогантен – да допускат, че лаикът така или иначе не може да  схване 

правилно науката и, че комично погрешното разбиране за това за какво 

служи тя е неизбежно...”
57

  

 

Тук внушението, което искаме да направим не е, че с емоционалната 

мотивация се изчерпват нещата. Напротив, този аспект на спора е само 

аранжировката на сериозните епистемологични проблеми, но е „по-

интригуващият” и съответно задава цвета на спора. Именно тук могат да 

бъдат забелязани нерефлектираните себе-разбирания и съпричастността към 

общност, която „провокира” (както биха се зарадвали да отбележат 

социалните конструктивисти) едва чрез социалната позиция на съответния 

опонент, аргументацията на епистемологичната му позиция. Но това 

обяснение далеч не изчерпва същината на спора. 

По отношение на дихотомията Ляво – Дясно в научните войни Дж. Р. 

Браун обръща внимание, че в началото на войните общият контраст е между 
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леви критици на науката и консервативни защитници. По този начин Грос и 

Левит представят нещата и множество постмодерни автори са склонни да ги 

виждат по същия, а това по думите на Браун
58

 е лесна за вярване, но погрешна 

дихотомия: анти-научно Ляво срещу про-научно Дясно. Според него Сокал е 

важен с това, че показва, че правилният начин да се очертаят границите е 

друг. Тук се касае за борба на Ляво срещу Ляво. Той показва враждебните 

към ортодоксалните възгледи за науката леви, а именно: някои социални 

конструктивисти, постмодернисти; враждебните към ортодоксалните 

възгледи за науката десни, а именно: религиозни консерватори, анти-

дарвинисти; съответно симпатизиращите на ортодоксалните възгледи за 

науката леви, каквито са: Сокал, Виенският кръг; симпатизиращите на 

ортодоксалните възгледи за науката десни, а именно: някои социо-биолози, 

теоретици на расата и коефициента за интелигентност. Сериозните 

участниците в научните войни се оказват Леви срещу Леви. 

 

За какво се борят учените? 

 

В книгата си Висше суеверие, П. Грос и Н. Левит пишат:  

 

„Академичното ляво е затворено в почти ненарушима 

изолираност, която надраства и засилва тази на традиционните 

хуманисти. Класиците и историците, за които Ч. П. Сноу всеизвестно 

говори в Двете култури и научната революция бяха безпощадно 

разкритикувани заради тяхното самодоволно невежество по отношение 

на най-основните принципи на науката. Днес ние се намираме, като 
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учени, изправени пред невежество дори по-дълбоко – въпреки, че то не 

е просто заместено от море от погрешна информация. Това невежество 

е свързано с изумително желание за отсъждане и порицаване в областта 

на науката.”
59

 

 

 Учените са недоволни от начина, по който се обговаря тяхната дейност 

от страна на хуманитарните и социалните науки. Образът, който 

представителите на вторите са си съставили за природните науки е 

неадекватен на себеразбирането на учените. Още по неприемливо е това, че 

подобен образ се представя и пред широката извънакадемична публика и се 

радва на особена популярност. Неразбирането на науката не трябва да служи 

като мотив за неприязън към учените. Учените чувстват честта си 

несправедливо опетнена. Та нали, на тях разчита обществото за нови знания, 

които да бъдат прилагани  и да водят до подобрения в ежедневието на хората, 

независимо от социалния им статус и компетенция. Науката  не се прави, за 

да облагодетелства само на малцина избрани – тези, които са специалисти в 

дадена научна област, а – цялото общество. Така учените желаят справедлива, 

т.е. положителна, оценка на дейността си. 

 

С кого се борят учените? 

 

Като обяснителен модел за феномена научни войни обикновено се 

възприема концепцията на Ч. Сноу за „двете култури”, предизвикала 

сериозни дискусии през 60-те години на XX в. В първата си лекция, посветена 

на този проблем, от 1959 г. Сноу пише: „интелектуалният живот на цялото 

                                                           
59

 P. Gross, N. Levitt, Higher Superstition, Baltimore and London, 1994, 7p. 



46 

 

западно общество все повече се разделя на две поляризирани групи”.
60

 

„Литературните интелектуалци се намират на единия полюс, а на другия – 

учените, като най-представителните от тях са физиците. Между двата полюса 

цари взаимно неразбиране; понякога (специално между младите) 

враждебност и неприязън, но преди всичко липса на разбиране. Те имат 

странно изопачена представа едни за други.”
61

 

На критиките в прекомерно опростителство, които Сноу получава още 

от съвременниците си, той отговаря, че „[н]а опитите да се раздели нещо на 

две следва да се гледа с голямо подозрение.”, но оправдава позицията си с 

това, че търси „нещо малко повече от изразителна метафора, но доста по-

малко от точната карта на културния живот”.
62

 Освен това ясно е, казва той, 

че между двата полюса, когато се движим в интелектуалното общество от 

физиците към литераторите, ще намерим всички нюанси на настроения. Сноу 

смята обаче, че „полюсът на тоталното неразбиране на науката излъчва 

своето влияние върху всички останали. Това тотално неразбиране дава един 

ненаучен привкус на цялата „традиционна”
63

 култура и той прониква много 

по-дълбоко, отколкото ние, които живеем в нея, можем да предположим това 

и този привкус често, много по-често отколкото допускаме, е на път да стане 

антинаучен. Настроението на единия полюс става антинастроение на другия 

... Западният свят е ръководен от традиционната култура и напорът на науката 

в съвсем слаба степен намалява нейното господство.”
64

  

А. Стефанов коментира известните лекции и последвалите ги дискусии 

както на Запад, така и на Изток (спорът между „физици” и „лирици”), като 

напомня, че те „носеха благородното разбиране за генезиса на „двете 
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култури” и безоблачната перспектива за полезността от взаимно разбиране, 

която би могла да се осъществи при подходящи промени най-вече в 

Европейската образователна система. Нещо, което ... съвсем не е характерно 

за днешните „научни войни”.”
65

 Той намира това решение на конфликтите за 

наивно, а наивността му „се дължи на обстоятелството, че самото 

констатиране на два културни пояса (на единия от които стои художествената 

интелигенция, а на другия – професионалистите на точните науки), на две 

духовни галактики, ни примамва с надеждата за естествен, за осезаем излаз от 

временно настанилата се в културния живот на „модерното” общество 

неуютност”
66

. Изход от това положение  Стефанов вижда във философията 

като възможност за обединяване на позициите. 

В анализа си на научните войни Дж. Браун също взема отношение към 

концепцията на Сноу за двете култури и във връзка с препоръките към 

образователни промени, които дава Сноу, той стига до извода, че главната 

загриженост на Сноу е „кой (действително) управлява и кой би трябвало да 

управлява”
67

 в науката. Той смята, че „[с]тарият спор върху Двете култури на 

Сноу има много общо със съвременните научни войни, но разликите, все пак, 

са по-важни. Това, което изглежда, че имат като общо е диспут между научни 

и литературни типове. Воюващите партии са подобни. Но това не изчерпва 

нещата. В съвременния етап на спора (1) по-скоро обективността на науката е 

принципно под въпрос отколкото нейната културна значимост (макар че 

културната ú значимост наистина е във фокус). По времето на Сноу това не е 

било под въпрос ... Сега фокусът е различен; съвременните коментатори от 

изследванията на науката е по-вероятно да кажат, че тя е толкова нефактуална 
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колкото всяка друга част от общата култура; нейните така наречени факти са 

социални конструкции. (2) Сноу се е борил за несправедливо жертваната 

наука, докато днес науката е всичко друго, но не и такава. Литературната 

страна е тази, която се чувства под обсада от доминантната техно-научна 

култура. (3) Сноу е приемал, че неговите учени са предимно на Ляво, а 

литераторите – на Дясно.”
68

  

 

Актуална ли е концепцията за двете култури в структурно 

отношение? 

 

В „Още веднъж за двете култури”
69

 Ч. Сноу пише: 

 

„Мисля също, че пишейки като англичанин, ставам 

нечувствителен към нещо, способно за няколко години да обърне спора 

в друга посока – процес, който може би вече е започнал. Правеше ми 

все по-голямо впечатление един комплекс от интелектуални мнения, 

който се формираше неорганизирано под повърхността на дебатите, без 

каквото и да било предводителство или насоченост ... Аз бях в близък 

интелектуален контакт със социални историци през по-голямата част от 

моя живот; те са ми оказвали значително влияние – техните последни 

изследвания станаха основа за много от моите твърдения. Но 

независимо от това аз със закъснение съзрях развитието на това, което в 

смисъла на нашите формулировки е започнало да образува нещо като 

трета култура ... Вероятно е много рано да се говори за фактическо 
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съществуване на трета култура. Сега обаче съм убеден, че това явление 

е в ход ... на традиционната култура ú предстои да установи диалог с 

„научната” култура.”
 70

 

 

Чрез тази си прогноза Ч. Сноу основателно може да бъде схващан като 

вдъхновител на новите социални изследвания на науката, за което 

свидетелства Джон Хултберг
71

 с дисертацията си от края на 80-те г., 

публикувана 1991 г., Разказ за две култури и образът на науката на Ч. Сноу. 

Преодоляването на проблемите на „двете култури” се търси по линия 

оспорването на фундаменталната разлика между хуманитарни и социални 

науки – от едната страна – и природни науки – от друга. „Нарастващият 

интерес към социална епистемология прави дисциплината
72

 една от най-

интересните в съвременната интелектуална култура, точно тук бихме могли 

да открием нови прозрения по отношение проблематичния въпрос за връзката 

между обществени сили и научно знание.”
73

 

Обсъждайки предисторията на научните войни, Фулър припомня, че 

„опитите на Сноу да хуманизира научния ум дават плодове с идването на 

власт на Британската работническа партия през 1963 г.”
74

. Харълд Уилсън 

въвежда няколко интердисциплинарни програми, „проектирани, за да 

припомнят на учените, че ценностите не могат да бъдат сведени до ефективни 

резултати, а по-скоро са вложени в граждански традиции, диктуващи 

общественото отношение”
75

. Друга важна бележка, направена от Фулър е, че 

основоположниците на една от най-критикуваните от научните участници във 
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войните – Силната програма – имат базово научно образование (например: 

Бари Барнс – химия и Дейвид Блур – психология и математика). 

Тези констатации водят до извода, че съвременните научни войни не 

могат дори структурно да бъдат обяснявани с така известната концепция на 

Сноу за двете култури. Учените експлицитно заявяват възраженията си не 

само към литературните критици, но и към социолозите на науката, които с 

основание могат да бъдат признати за „трета култура”, следователно не 

можем да говорим за дихотомна структура по отношение на воюващите. 

От друга страна, след вече обявения край на научните войни, 

поляризацията между физици и литератори постоянства, но конструктивен 

диалог между учени и представители на социологията на науката има, за 

което е свидетелство сборникът Едната култура
76

, чийто съставители са  

Джей Лабингер (химик-изследовател) и Хари Колинз (представител на 

Школата в Бат на социологията на научното знание), а включените в 

сборника са представители изключително от областта на социологията на 

научното знание и учени, които са коментирали тяхната работа или самите са 

били включени в техни проекти. Съставителите оправдават решението си да 

стеснят дисциплинния кръг на участниците с аргумента, че в противен случай 

ефектът от дискусиите би бил повърхностен и настояват, че колкото по-чиста 

е позицията, толкова по-голям би бил шансът за придвижване в правилната 

посока, т.е. към конструктивен диалог. Читателят справедливо може да се 

усъмни, че този избор е случаен, въпреки изявлението на съставителите, че 

„[т]ова ограничение не би трябвало да се приема за мълчалива критика на 

други движения в изследванията на науката, като литературната теория, 

теорията за актьор – мрежа
77

 или културологични изследвания (макар, че е 
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вярно, че единият от съставителите се радва по-малко на някои от другите 

подходи отколкото на социологията на научното знание и ги е критикувал 

писмено).”
78

 Има голяма разлика между подходите, характерни за 

социологията на  научното знание и останалите социални конструктивисти, 

изследващи науката. А тя основно се състои във вече коментираната про-

научна позиция на социолозите на научното знание
79

, за разлика от 

критичната позиция, която заемат останалите социални, културологични и 

постмодерни изследователи на науката, наред с други откровено анти-научни 

представители на широката и академичната публика. 

След така постигнатото примирие от началото на 2000-те, през 2005 г. 

беше обявена „втора част” на „научните войни”. Едно от главните действащи 

лица е „ветеран” от „старите” битки, а именно - Жан Брикмон. Важното в, 

така обявеното, продължение на войните е, че те вече са фокусирани върху 

обществените измерения на проблема и нямат вида на спорове между две 

„алтернативни” академични общности, а се концентрират изключително 

върху публичния образ на науката. Дванадесетият конгрес на скептиците, 

обявен като „Научни войни II” е озаглавен Псевдонаука, алтернативна 

медицина и медиите, организиран от SKEPP и ECSO и финансиран от 

CSICOP в Брюксел, 13 – 16 октомври 2005 г.
 
Интересно за отбелязване е, че 

през 2004г. секция Философия на науката към ИФИ – БАН организира 

конференция, озаглавена Наука и псевдонаука
80

 . 
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В спора между учени и социолози на науката ясно може да се види 

боравенето с различни теоретизирани образи на науката. Голяма част от 

различието се забелязва в описанието на историята на науката. От едната 

страна, учените схващат историята на науката (преди всичко) като 

историческо развитие на идеи и теории за природния свят, често те цитират 

като учени още древногръцките философи  с техните натурфилософски 

учения. Социолозите на науката, от своя страна, говорейки за наука имат 

предвид (преди всичко) институционалната история на науката. Като обща 

тенденция в социологията на науката се очертава говоренето за историческо 

институционално оформяне на науката към края на XVIII в. – началото на 

XIX в. От гледна точка на социологията на науката интересно е не самото 

съдържание на научните теории, а тяхното утвърждаване в научната общност, 

не методите за получаване на ново знание, а методите, чрез които то се 

утвърждава, не аргументите, чрез които се доказва/оправдава дадена позиция, 

а интересите, движещи участниците в спора и аргументиращи застъпването 

си към нея. От тези две принципни позиции следват два принципно различни 

подхода към историята на науката. Това, което представлява интерес за 

учените и за традиционните философи на науката е какви идеи се отстояват и 

на какви основания една теория заменя друга. Историята на науката има 

значение като процес на смяна на научни теории, базираща се на аргументи за 

по-добри качества на навите теории. Историята на науката е интересна като 

рационална реконструкция на валидните интелектуални стъпки на учените. 

Според втория подход история на науката има смисъл да бъде правена, ако тя 

описва действителните събития около научни спорове. Важно е да се знае, че 

учените са обикновени човешки същества, правещи грешки и грижещи се за 

личните си интереси. За да разберем как се правят открития, трябва да вземем 

предвид колкото е възможно повече обстоятелства от ежедневието на 
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откривателите. Само така можем да разбираме правилно науката без да я 

митологизираме и да героизираме правещите я. 

Голяма част от споровете между учени и социолози на научното знание 

могат да бъдат обяснени с недоразумение. Решение може да бъде намерено, 

защото и двете партии са обединени от обща цел – да представят науката в 

позитивна светлина. В коментара си върху научните войни Роналд Гиъри 

посочва като основно недоразумение в споровете относно ценността на 

науката, че „[м]ного хора от двете страни изглеждат сякаш са възприели 

просвещенския възглед за науката, за тях, да оспорваш аспекти на този 

възглед значи да оспорваш самата наука и обратно – да защитаваш науката 

значи да я защитаваш в нейната просвещенска форма.”
81

 Проблемът трябва да 

бъде поставен по друг начин. Просвещенското разбиране за науката е 

идеализация, която не съответства на действителното развитие на науката. 

Този не отговарящ на действителността образ на науката е основателно 

критикуван. Погрешно е да се смята обаче, че това е критика към самата 

наука.  

Тези забележки са напълно в съзвучие със заявката на социалните 

изследвания на науката. Колинз и Пинч подчертават, че възгледът им за 

науката  

 

„не пледира за антинаучна нагласа. Този възглед няма да промени 

почти нищо в начина, по който действат учените, когато, казано 

метафорично, си вършат работата край тезгяха на науката. В известен 

смисъл възгледите на обществото за науката са безполезни за учените – 

тези възгледи могат единствено да отслабят движещата сила на 

решимостта да откриваш. Ударът от нашето преразглеждане на 
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възгледите би трябвало да е насочен срещу научния метод на онези 

дисциплини, които по маймунски подражават на присъщото (според 

тях) на високо престижните естествени науки, и срещу онези индивиди 

и организации, които с радост биха унищожили още неукрепналите 

науки заради неспособността им да се издигнат до зле намерения 

идеал.”
82

 

 

Подходът на Гиъри към изучаването на науката е натуралистичен 

(подобно този на социалните изследователи) – образът на науката, трябва да 

бъде търсен в нейната история, а не – в априористични обсъждания. 

„Основният методологичен принцип на натурализма, както го разбирам, е не 

само да се избягват позовавания на свръхестественото, но също да се избягват 

позовавания на a priori твърдения от всякакъв вид.”
83

 

 

Заключение:  

Традиционното представяне на науката се изразява в осведомяване на 

публиката за най-новите научни постижения. Научното знание и неговата 

ценност са гарантирани от начина, по който са постигнати – чрез научния 

метод. 

Несъвършенствата на традиционното представяне на науката се 

изразяват в това, че предпоставената ценност сама по себе си на науката не e 

очевидна за публиката, напротив много по-лесно тя установява щетите, 

“нанесени” от науката. Когато изборът на научния метод като такъв за 

постигане на истини за света не се аргументира, той изглежда произволен. 
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Други културни форми, като религия и магия например, наред със здравия 

разум на спонтанното ежедневно генериране на знания, биха могли да 

претендират на същите основания (щом методът просто се постулира и няма 

рационална принуда за неговия избор) да са легитимни доставчици на 

алтернативно знание за света. Тези недостатъци са характерни както за 

публичното образование, така и за научната журналистика. 

Ако, въпреки недостатъците си, научното популяризиране генерира 

позитивен образ на науката и така гарантира обществена подкрепа на учените 

и тяхната работа, те не протестират срещу липсата на разбиране.  

Така науката се митологизира. Учените се възприемат като един вид 

божества, притежаващи знание, достъпно за малцина избрани, предаващо се в 

някакви езотерични общности на някакъв тайнствен нечовешки език. Така 

схващаните способности на учените, следователно ги лишават от правото да 

грешат. Когато, все пак, бъде разгласена „научна” грешка публиката лесно 

може да смени свръх-доверието си със свръх-недоверие. Ако на публиката се 

представя процесът на правене на наука с всичките му недостатъци, тя ще 

развие толерантно, но реалистично отношение. Изобщо не е необходимо – 

твърдят социалните изследователи на науката – да се познават някаква 

специфика на научното знание и методът за неговото постигане. Науката не 

се различава по нищо в процеса на правенето си от останалите форми на 

културата. Тя самообосновава ценността си чрез своите приложения. Затова 

няма нужда да бъдат разказвани вълшебни приказки за някаква уникална 

същносттна ценност. Тя смело може да излезе на пазара в конкурентни 

отношения с останалите културни форми. 
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Тази позиция се основава на погрешната предпоставка, че за всички е 

очевидна зависимостта на техническия прогрес от този в науката. Но това 

някой да се ползва от удобствата на техниката и медицината по никакъв 

начин не гарантира, че той ще свързва тези, пряко достъпни му, блага с 

науката, за която е възможно дори да не е чувал (както правят децата 

например). От друга страна, за да може науката да се развива и да води в 

крайна сметка до технически продукти, тя има нужда от дълъг период, през 

който да се изпробват множество пътища, голяма част от които ще се оказват 

задънени. Тя се нуждае от солидни инвестиции и доверие. Поради тези си 

особености, поставена в конкурентна среда с псевдонаука или още по-

екстравагантни съперници, тя лесно губи. 

Популяризацията на науката, оставена на социалните изследователи на 

науката няма да достави способност за отличаване на научни от не-научни 

форми на знание. Нейните методи са нечувствителнии към демаркационния 

проблем. Още повече, ценностната неутралност, която се опитват да 

отстояват ги принуждава да не третират успешността на науката в сравнение 

с нейните конкуренти. Но задача на популяризирането на науката е да се 

генерира освен разбиране, доверие и подкрепа, т.е. положителен образ на 

науката и способност тя да бъде схващана в своята отличеност от други 

форми. Единственият критерий за демаркация, който са способни да доставят 

тези изследвания е институционалният – това, което експертите, наречени 

учени наричат наука. 

Ако оставим демаркацията да се гарантира от институционалната 

определеност на дадена позиция, тя остава неубедителна за публиката 

(неспециалистите) и, ако за един работещ учен (специалист) ненаучността на 

дадена теория е очевидна и той с лека ръка може да я обяви за псевдонаука, 

то тя не е такава по отношение на публиката. Още повече, известни са 
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измамници в самата наука, които биха могли да спекулират с експертната си 

компетенция и институционалната си позиция
84

. 
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II ГАЛВА  

КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА СПОРА ЗА ЕСТЕСТВОТО НА 

НАУКАТА 

 

 

Гледната точка, от която ще бъде обсъждан този спор, поставя във 

фокус публичното разбиране за науката, което е неприемливо за учените. 

Проследяването на позициите в спора натрапва констатацията, че 

философията на науката е въвлечена като главно действащо лице с един 

изопачен образ. От една страна, анти-научните настроения са по същество 

анти-настроения към един образ на науката, лансиран от позитивизма и 

следователно философията на науката носи отговорност за положението. От 

друга страна, обвиненията към философията на науката от страна на самите 

учените са несправедливи, защото основателно могат да бъдат отправени към 

социалните изследвания на науката, които макар и вдъхновени от някои 

философски изследвания на науката не могат да бъдат схващани собствено 

като такива. Те по правило са критични към философията на науката.  

 Тази глава цели да покаже, че образът на философията на науката, 

въвлечен в научните войни не е адекватен. Ще бъде показано, че макар и 

позоваването на методологичните и епистемологичните дискусии във 

философията на науката да не е безоснователно за обясняването на 

неприемливи образи на науката, то все пак е позоваване на проблеми, 

преодоляни от съвременната философия на науката. Това, което следва има 

характера на историческо реконструиране развитието на идеите във 
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философията на науката и такива на нейни критици, за да се покаже докъде 

имат основания анти-научните позиции, вдъхновени от тези дискусии. 

 Публичното разбиране за науката е проблем на научното 

популяризиране или представянето на науката, в процеса на което се вижда 

необходимата роля на философията на науката като задаваща критерий за 

демаркация. Проблемът за легитимността на философията на науката се 

появява експлицитно като оспорване способността ú да обосновава науката, 

от една страна, а от друга – да задава методологията ú. Несправедливите 

обвинения към нея от страна на научните участници в войните се дължат най-

често на привиждането на социалните изследвания на науката като 

единственото следствие от постпозитивистката философия на науката, за 

което се смята, че е поставило край на възможността за методология на 

науката. Обвиненията от хуманитарните участници във войните обикновено 

се дължат на едно неправилно гледище за философията на науката като 

позитивистка, т. е. анти-метафизична, каквато тя отдавна е престанала да 

бъде. Още по-неприемливи са антинаучните позиции, основани на 

разбирането за науката в този  ú образ. Атакуващите науката често атакуват 

едно остаряло разбиране, а защитаващите науката от философията, всъщност 

защитават философията на науката от социологията. 

 За да преминем към предложение за решаване на спора, ще обсъдим 

рефлектираните образи на науката, които вече уточнихме, че предполагат 

теоретизиране. Ключов момент за всяка теория на науката е дефиницията за 

наука, която я ръководи, т. е. критерият, според който науката се отличава от 

други дейности. Експлицитни намерения да решат проблема за демаркацията 

имат логическите позитивисти. Затова, ще разгледаме проблемите, които 

срещат те и по-късни емпиристи да съставят критерий за демаркация, пряко 

зависим от структурата на научната теория. Ще се спрем на аргументите на 
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Файерабенд против методологията и възможността за демаркация. Ще  

покажем, че те са валидни като критика на така наречения „възприет възглед” 

за структурата на научната теория и съответстващата ú методология, но не са 

валидни срещу възможността за методология изобщо. Ще се отстоява тезата, 

че радикалните интерпретации на проблемите, които Файерабенд поставя са 

преодолими от съвременната философия на науката. Доколкото неговата 

критика е насочена към „наивния емпиризъм”, важно е да проверим дали тя е 

преодолима от по-усложнени версии на емпиризма. Като представителна в 

това отношение ще вземем предложената от Бас ван Фрасен, сложила край на 

десетилетията на „лесния Реализъм” – по думите на Клифърд Хукър
85

 - така 

наречения „конструктивен емпиризъм”. Коментарът на опозицията 

емпиризъм – научен реализъм ще бъде съсредоточен върху методологичните 

аспекти на дискусията, в частност върху правилата за избор на теория 

(доколкото в тях имплицитно или експлицитно трябва да се решава и 

въпросът за демаркацията). Това не е класическото противопоставяне на 

емпиризъм – рационализъм, касаещо произхода на знанието. Това не е и 

спорът реализъм – антиреализъм от вида материализъм – субективен 

идеализъм. Спорът тук е дали са емпиристки съображенията, водещи до 

приемане на теория или изборът въвлича в аргументиране репрезентативната 

стойност на теорията. Ще поддържаме, че и предложената от ван Фрасен 

версия, въпреки всичките си предимства пред стария емпиризъм, остава 

неспособна да гарантира отличаването на научното от ненаучното 

продуциране на знания. Също, че емпиристката позиция в методологията на 

науката не може да гарантира специфицирането на научното знание, ако 

настояваме то да е такова само за феномените. Ще бъде предложено, с оглед 
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на формулирането критерий за демаркация, възприемане на (поне 

методологична) реалистка позиция и ще бъде предпочетен конструктивният 

реализъм, предложен от Роналд Гиъри като притежаващ предимство пред 

конструктивния емпиризъм като евристика за решаването на проблема за 

демаркацията. 

 На първо място ще бъде важно да се обоснове значимостта на проблема 

за демаркацията с оглед 1) на провъзгласената му несъстоятелност; 2) на 

обявената неправомерност на философското му обмисляне. 

 Проблемът за демаркацията е очевидно значим с оглед гарантиране 

отговорното разпространяване на знания и учения сред широката 

общественост. Той е важна задача на всяко популяризиране на науката. На 

това място веднага можем да изтъкнем важността на научната институция в 

гарантирането достоверността на разпространяваната информация, но също е 

важно да се обърне внимание, че: 1) известни са успешни (макар и за кратко 

време) опити на недобросъвестни учени да фалшифицират и изфабрикуват 

псевдо-научни „факти”, които, макар и разкривани по механизмите на 

научната институция, все пак успяват да уронят авторитета ú
86

; 2) псевдо-

научни общности успяват умело да имитират научните институции
87

 и да 

стават неотличими (разбира се за широката публика) от научните. Теориите 

им се представят не като алтернативи на науката, а като научни алтернативи 

на вече утвърдени теории. Една социология на науката не би могла да 

гарантира ясното разграничаване на научното и псевдо-научното знание. 

Търсенето на разграничителната линия между наука и псевдонаука в 

историята на културата, което допълнително се усложнява от липсата на ясни 

граници между наука, религия и магия в миналото, вече предполага 
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наличието на теория за науката, на ясна дефиниция за наука спрямо която да 

бъдат изследвани начините на историческото ú присъствие. Тези 

съображения (наред с други) придават на звученето на демаркационния 

проблем акцент, интересен за философията. Особено интересен е този 

проблем за философията на науката, която за да бъде такава именно, трябва 

да разполага с ясна дефиниция на понятието „наука” и не може подобно на 

етнологията да се задоволи с „това, което докладват информаторите”, макар 

че подобна информация не се изключва като полезна от гледна точка на 

натурализираната
88

 философия на науката. Паралелно с обсъждането на 

историческото развитие на проблема за демаркацията ще върви обсъждането 

на методологичните решения, определящи подхода към теоретизирането на 

науката. 

 

 Скица на ранната философия на науката. Идеята за методология 

на науката  

 

Ще започнем обсъждането на теориите за науката с работата на Хюъл. 

Основание за това се намира във факта, че той въвежда етикета „учен
89

” по 

отношение на хората, занимаващи се с наука, разбирана като професионална 

изследователска дейност. С неговата работа и тази на неговите съвременници 

се свързва професионализирането на научната дейност
90

. В началото на XIX 

в. вече има експлицитни заявки за теория на науката. Ако обсъждането на 
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метода за постигане на знания за природата вече има своята традиция от XVI 

в., но дейността, която той е характеризирал е била хоби, то с работите на 

Хюъл, Мил, Конт вече е дадена заявка за професионална дейност, изискваща 

специално обучение.  

Теорията, която ни предлагат тези мислители, грубо скицирана, е: 

естествено научното знание е това, придобито чрез опита. От опита по 

правилата на индукцията, правим обобщения за законите на природата. 

Правенето на опити гарантира натрупването на нови знания. А образованието 

е предаване на минал опит, над който новите поколения надграждат нов. 

Метафизиката няма значение за науката, защото тя не е опитно знание, 

въпросите, които тя поставя пред човека нямат отговори, затова се прилага 

„принципът на икономия на мисленето” и се задават въпроси, чиито отговори 

могат да бъдат получени чрез експеримент, а не чрез спекулации и по този 

начин да бъдат сигурно знание. 

 

Феноменологията и критиката на позитивизма 

 

Най-влиятелната и до днес критика на позитивизма идва от 

феноменологията. Това, което е важно да се подчертае е, че традиционно 

приписваната на големите фигури на феноменологията – Хусерл и Хайдегер – 

анти-научност, всъщност, е анти-позитивистка позиция. Това уточнение е 

важно с оглед очертаването на недоразуменията, които се получават в 

споровете за науката. Ако последователите на феноменологията от края на 

XX в. схващат работата си като критика на науката, като анти-научна 

позиция, то тази на техните вдъхновители не е такава. Това, което критикуват 

Хусерл и Хайдегер не е инструменталната ефективност на позитивните науки 
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– тя е очевидна. Критиката е насочена срещу позитивизма като начин на 

оценяване на света и събитията в него, в това число и науката. 

Анализирайки „кризата на европейските науки”, Хусерл ще обърне 

внимание, че: 

 

„Вярата в идеала на философията, който от началото на Новото 

време дирижира движението, както и вярата в метода се разколебават; и 

това е мотивирано не само външно, от неимоверно нарасналия контраст 

между постоянния неуспех на метафизиката и несекващото и все по-

мощно умножаване на теоретичните и практически успехи на 

позитивните науки. Подобни неща въздействат върху вънстоящите, 

както и върху учените от специализираните дисциплини на позитивните 

науки, които все повече се превръщат в експерти – нефилософи.”
91

 

  

 В кризата на метафизиката Хусерл ще види проблем и за позитивните 

науки, „които имат своя релационен смисъл, смисъла си като истини за чисти 

области на биващото, в рамките на неделимото единство на философията”
92

. 

Това, което е необходимо за преодоляване на кризата е нова философска 

система, която да бъде единна и обосноваваща всички обособени научни 

дисциплини – както за природата, така и за човека. 

 Хайдегер ще открие причините за кризата в това, че науките третират 

съществуващото и отказват да се интересуват от нищото. Те осъществяват 

„приближаване към същината на всички неща”. И въпреки, че „към 

съществуващото се отнасят както преднаучната, така и извъннаучната 

дейност на човека ... науката се отличава с това, че дава първата и последна 
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дума за същността на самите неща по един изрично подчертан и единствено 

присъщ ú начин.”
93

  

Но е проблемна ситуацията, в която: 

 

„Науката не иска да знае нищо за нищото. И все пак несъмнено 

остава: там, където тя се опитва да изкаже същността си, вика на помощ 

нищото. Тя си служи с това, което е отрекла. Що за същностна 

двойственост се разкрива тук?”
94

 

 

 Излаз от този проблем Хайдегер ще търси в преразглеждането на 

проблемите на обосноваващата науките метафизика. Освен въпроса за 

битието на съществуващото, тя трябва да третира и „нищеенето на нищото”. 

 

 Логически емпиризъм  

  

 Подобна постановка на проблемите ще остави в крайно недоумение 

позитивистки настроените мислители. Това, което според тях е важно за 

развитието на науката е тя да разполага със стриктно формулирана 

методология, така че да се гарантира развитието на процеса по откриване и 

натрупване на нови, опитно, а не спекулативно обосновани знания. Науката 

няма нужда от обосноваваща я метафизика. Тя трябва ясно да се разграничи 

от нея. 

Верификационисткият критерий за научност на теория се изразява във 

формулиране изисквания към езика, на който тя се изказва. Научната теория е 

съвкупност от изречения, между които се установяват строги логически 
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връзки. Специалните изисквания към изреченията са те да бъдат смислени. За 

да бъде смислено едно изречение, необходимо е неговата граматическа 

правилност да бъде подсилена от допълнителни логически правила. 

Термините, които влизат в състава му трябва сами да бъдат смислени. 

Смислеността на термините се постига, ако те могат да бъдат доведени до 

такова положение, че да може да бъде посочен референтът им, да могат да 

бъдат верифицирани. Всички термини, които не отговарят на 

верификационистките изисквания са безсмислени. Участието на безсмислени 

термини в дадено изречение гарантира неговата безсмисленост. Безсмислено 

може да бъде и изречение, съставено от смислени термини и дори 

граматически правилно построено според филологическите стандарти, но не 

отговарящо на допълнителните логически изисквания. В научната теория 

могат да участват само смислени изречения. Само твърдения, които могат да 

бъдат доведени до опитно проверима ситуация. За разлика от стария 

емпиризъм (този на Хюм), според който метафизиката е невъзможна поради 

принципната невъзможност на въпросите ú да бъдат дадени отговори, за 

логическия емпиризъм въпросите на метафизиката, както и всички нейни 

изречения, са безсмислени, т.е. псевдовъпроси и псевдоизречения, 

следователно те не могат да влизат в състава на науката
95

. 

 

Критиката на Попър и фалсификационизмът 

 

 Невъзможността за окончателна индуктивна верификация на 

твърденията и напразният стремеж метафизиката да бъде дискредитирана, 

чрез показването на безсмислеността ú, са разкритикувани от Попър. Той 
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предлага критерият за научност да се изразява в изискване към теорията да 

представя условията, при които трябва да бъде изоставена. За да има научен 

статус дадена теория, тя трябва да формулира свой критичен експеримент. 

Този експеримент трябва да бъде така формулиран, че непотвърждението, 

което дава за теорията, от която е формулиран да бъде основание тя да бъде 

изоставена. Една научна теория трябва да дефинира условията за 

евентуалното си опровержение, да бъде фалсифицируема. С възможността за 

изпълняване на тази процедура се решава така нареченият от Попър „Хюмов 

проблем”
96

 или проблемът на индукцията. 

 Индуктивната логика „не дава подходящ отличителен признак за 

емпиричния, неметафизичния характер на една теоретична система ... тя не 

дава подходящ „критерий за демаркация”
97

. Критерият за демаркация трябва 

да се разбира като подходяща конвенция, а не „натурлистки” както го търсят 

неопозитивистите. Определянето на твърденията на метафизиката като 

безсмислени има за цел да я обезцени. Но самите правила за определяне 

смислеността на твърденията се оказват безсмислени. Затова Попър не вижда 

работата си в отхвърляне на метафизиката, а в характеризиране по подходящ 

начин на емпиричната наука или дефиниране „на понятията „емпирична 

наука” и „метафизика” така, че да сме в състояние да кажем за определена 

система от твърдения дали тяхното по-щателно изучаване е грижа на 

емпиричната наука или не.”
98

 По този начин критерият за демаркация, 

предложен от Попър следва „да се разглежда като предложение за 

споразумение или конвенция”
99

. 
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 Ако верификационисткият критерий за демаркация, произтичащ от 

„позитивистката догма за смисъла”, изисква всички твърдения на 

емпиричната наука да бъдат окончателно верифицирани, т.е. да е възможно 

да се установи тяхната истинност или неистинност, той се оказва 

несъстоятелен, защото „няма такова нещо като индукция”
100

. Правилото за 

определяне научната форма на дадена теория е от дедуктивната логика, това е 

modus tollens.   

 Попъровата позиция позволява дадена теория да бъде истина за света, 

но това да остане несигурно, все пак със сигурност може да се определи 

нейната неистинност. Метафизическите решения и пристрастия, въпреки, че 

са изиграли положителна роля в историята на науката остават неподлежащи 

на рационална реконструкция и нямат значение за обосноваването на 

теорията. То трябва да бъде емпирично. 

 Ролята на метафизическите идеи в процеса на формулиране на теория 

може да представлява интерес за психологията например, но не и за 

методологията на науката. 

 

„Началното състояние, актът на зараждането или създаването на 

дадена теория, не ми изглежда, нито да изисква логически анализ, нито 

да се поддава на такъв. Въпросът: как се случва така, че новата идея 

хрумва някому – независимо дали това е музикална тема,  драматичен 

конфликт или научна теория – може да представлява голям интерес за 

емпиричната психология; но няма връзка с логическия анализ на 

научното знание. Последният се занимава не с въпроси за факта ( 
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Кантовото quid facti?), а само с въпроси за обосноваването (Кантовото 

quid juris?).”
101

 

 

В термините на Райхенбах, мястото на метафизическите решения е в 

контекста на откритието, а не – в контекста на обосноваването. 

 

 Райхенбах, контекст на откритие и контекст на обосноваване 

 

 За разлика от Попър, Райхенбах вижда работата на епистемологията
102

 в 

това да изследва действително споделяното от учените знание. „Всяка теория 

на познанието трябва да тръгва от знанието като даден социологичен факт.”
103

  Първата задача на епистемологията е дескриптивна – тя описва 

„знанието такова, каквото то реално е”. По този начин взета, 

„епистемологията формира част от социологията”. Все пак, епистемологията 

на науката е твърде различна от общата социология.  „Обикновено се смята, 

че това е разликата между вътрешните и външните отношения на онези 

човешки изказвания, чието цяло наричаме знание … Епистемологията се 

интересува единствено от вътрешните отношения, докато социологията, 

макар частично да разглежда и тях, прави това винаги във връзка с 

обсъждането на външни отношения, от които тази наука основно се 

интересува … Ако тези отношения не интересуват епистемологията, то е, 

защото не влизат в съдържанието на науката – те са това, което наричаме 

външни отношения.”
104

 Райхенбах разграничава епистемологията и от 
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психологията. Задачата на епистемологията не е да описва действителните 

мисловни процеси (това е задачата на психологията), а цели „да конструира 

процесите на мислене по начин, по който те би трябвало да стават в една 

консистентна система … Така епистемологията има работа по-скоро с един 

логически заместител, отколкото с реални процеси … Затова никога към една 

епистемологическа конструкция няма да е допустимо възражението, че 

действителното мислене не се съгласува с нея.”
105

 Мястото на 

психологическото изследване на действителните мисловни процеси остава в 

контекста на откритието. Въпреки натуралистичния си характер, този подход 

запазва значимостта на рационалната реконструкция за обосноваването 

избора на теория. 

  

 Емпиризмът без догмите 

 

 Отхвърлянето, поради необосноваността им, на двете догми на 

емпиризма, а именно: „съществуването на някакво фундаментално деление на 

истините на аналитични (или основани на смислите независимо от 

фактическото положение на нещата) и синтетични (или основани на факта)” 

и редукционизма: „убеждението, че всяко смислено твърдение е еквивалентно 

на някакъв логически конструкт от термини, отнасящи се до непосредствен 

опит”
106

 води Куайн до обявяването „размиването на предполагаемата 

граница между спекулативната метафизика и естествената наука”
107

.  

 Придържането му към емпиристка позиция го води до определянето на 

науката като „средство ... да се предвижда бъдещият опит в светлината на 
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миналия”
108

. Физическите обекти – са понятия, въведени „в качеството си на 

удобни посредници – не чрез дефиниция посредством опита”, а просто 

постулирани, „без да се свеждат до нещо друго.”
109

 Според Куайн 

епистемологически „митът за физическите обекти” не се различава по 

качество от този за Омировите богове, а само по степен. „Митът за 

физическите обекти има по-висока епистемологическа стойност от повечето 

други с това, че се е оказал по-ефикасен от други митове като 

приспособление, създаващо в потока на опита структура, с която може да се 

борави.”
110

  

Критиката на Куайн е насочена както срещу верификационизма, така и 

срещу фалсификационизма, тъй като въпреки напредъка си по отношение на 

стария емпиризъм, за който главна задача е била: емпиристка дефиниция на 

самите термини, чрез търсенето на емпиричната обоснованост на твърдения, 

новият емпиризъм остава неосъществим, защото не отделни твърдения, а 

„науката като цяло” е „единицата за емпирична проверка”. Така наречената 

теза на Дюем – Куайн, в отговор на която Лакатош ще представи 

усложнените версии на фалсификационизма. 

 

Структура на научните революции 

 

Срещу още едно предизвикателство, Лакатош ще трябва да отстоява 

рационалността и научния метод: историята на науката, предложена от Кун, в 

която рационалната реконструкция на развитието и смяната на научните идеи 
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структура в потока на опита”, стр. 83. 
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е заменена от социална психология. Логиката на откритието е заменена от 

психология на изследването. 

Кун критикува антиисторичния подход
111

 към теорията на науката. Този 

подход може да бъде установен в класическите научни трудове и учебниците. 

Образът на науката, който се генерира по този начин, според Кун, е 

нереалситичен и не отразява действителното развитие на науката. 

Представата за науката, която може да се придобие от четенето на подобни 

работи „отговаря на действителната практика на научното изследване точно 

толкова, колкото и представата за една национална култура, извлечена от 

туристическа брошура или учебник по чужд език.”
112

 

След констатирането на неадекватното представяне на науката, Кун си 

поставя за цел да очертае „съвсем различни представи за науката, които може 

да възникнат от историческия подход при разглеждането на самата наука.”
113

 

Според новия възглед за науката, нейното съдържание се състои не само от 

наблюдения, закони и теории, а включва личния и историчния опит на група 

изследователи, включва цялостен светоглед, система от общоприети идеи.  

Кун започва представянето на теорията си с описание на така 

наречената „нормална наука” или „изследване, което категорично се опира на 

едно или повече научни постижения от миналото, постижения, които дадена 

научна общност утвърждава за известно време като основа за развитие на по-

нататъшната си дейност.”
114

 Това е периодът, в който група учени, споделящи 

обща светогледна позиция работят в рамките на предварително ограничена 

стратегия за разрешаване на предварително определени проблеми. Дейността 
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на тази група започва от общосподелено знание за това какъв е светът – 

„парадигма”. Парадигмата задава проблеми (главоблъсканици) и правила за 

тяхното решение. Задачата на изследователите е да решават, формулираните 

от парадигмата главоблъсканици и по този начин се натрупват нови решения 

– ново знание. Това е периодът, в който науката прогресира. Забележително е, 

че новото знание, което се постига не е откритие, то не е знание за нови 

факти, а само разработване и прецизиране на зададените от парадигмата 

проблеми. „Нормалната наука не се стреми да открие нови факти или теории 

и изобщо не ги открива, когато се развива успешно.”
115

  Нормалната наука не 

е единственото състояние на научния процес. Случва се изследователите да 

се натъкнат на аномалии, които стимулират формулирането на нови факти и 

теории, непредвидени от парадигмата. Те могат да доведат дори до нейната 

смяна. Фундаментално новите факти и теории са „[с]ъздадени 

непреднамерено в хода на една игра, следваща определен набор от правила, 

тяхното усвояване изисква разработването на нов набор от правила.”
116

 Кун 

обръща внимание, че противно на антиисторичното разбиране за развитието 

на науката, в действителност аномалиите не се възприемат като 

контрапримери на парадигмата. Действителната стратегия, прилагана от 

учените при установяването им е чрез ad hoc допускания да бъдат нагаждани 

към парадигмата, на която те, според стандартната методология, 

противоречат. По този начин аномалиите добиват формата на обичайни 

главоблъсканици. За да се получи откритие, трябва науката да се намира в 

състояние на криза. Това се случва, когато „аномалията ясно поставя под 

съмнение експлицитните и фундаментални обобщения на парадигмата.”
117

  

Появата и възприемането на нова теория – които изискват смяна на 
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парадигмата, или метафорично казано „смяна на света”, който учените 

изследват – има формата на революция. Това може да се случи, когато 

учените са готови да направят превключване от един светоглед към друг. 

Това е смяна за обяснението на която като „елементарни прототипове” могат 

да бъдат използвани „[п]ознатите примери на превключване на зрителния 

гещалт”
118

. Затова изследването на научната дейност е от областта на 

социалната (доколкото касае група хора) психология. 

 

Попър срещу Кун  

 

Следствие от предложената от Кун теория за науката е критиката му 

към критерия за демаркация на наука от не-наука - фалсификацията, - 

предложен от Попър. Съотнесен с историята на науката, той е несъстоятелен, 

защото учените не се отказват от теориите (парадигмите) си пред лицето на 

опровержения (аномалии), а чрез ad hoc преразглеждания ги нагаждат към 

вече приетите предпоставки. Още, логическата форма на Попъровия критерий 

го прави възможен за обмисляне само в рамките на нормална наука, където 

общосподелените предпоставки гарантират възможност за логически 

доказателства, но в такъв случай той няма да бъде приложен, защото 

предполага критика. Критицизмът, необходим за развитието на науката, се 

появява само в редките моменти на криза, а нормалната наука е тази, която 

установява научния статус на дадена теория, когато тя се приема и вече не се 

подлага на критика
119

. Критерий за демаркация на науката от занаятите и 

изкуствата например не е наличието на проверими предвиждания, а 

наличието на традиция за решаване на главоблъсканици. Астрологията не е 
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наука, за разлика от астрономията, не защото не се отказва от опроверганата 

си теория, а защото е занаят, т.е. не е изследване – няма поставени за 

решаване проблеми
120

. 

В отговор на предизвикателствата, отправени му от Кун, Попър ще 

заяви, че: 

 

„ „Нормалната” наука, в смисъла на Кун, съществува. Това е 

дейността на не-революционния, или по-точно, не-твърде-критичния 

професионалист: учения, който приема водещата догма на деня; който 

не иска да я оспорва; и който възприема нова революционна теория 

само, ако почти всеки друг е готов да я приеме – ако тя стане модна ... 

„Нормалният” учен, по мое мнение, е бил зле обучен.”
121

 

 

 Подобен учен е индоктриниран. Той се е научил как да прилага някаква 

техника, без да пита защо и е станал „приложен учен” за разлика от „чистия 

учен”. Признаването на подобна ситуация в науката за нормална е опасно за 

нейното развитие. Науката трябва да се развива чрез непрестанни революции 

– чрез критика на възприетите теории. 

 Попър оспорва теорията на Кун и в дескриптивен
122

, и в нормативен 

план. Той твърди, че въпреки настояването си да не описва научните 

революции чрез логика, Кун използва такава. „Куновата логика е логика на 

историческия релативизъм.”
123

 Опровержение на релативизма Попър дава в 
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Митът за концептуалната рамка
124

. Кун не приема обвинението в 

релативизъм, но така и не дава задоволителен отговор. 

 

„Въпреки че изкушението подобна позиция да бъде обявена за 

релативистична е разбираемо, струва ми се, че това мнение е погрешно. 

Обратното, ако тази позиция е релативистична, тогава не мога да 

разбера какво не достига на релативизма, за да обясни природата и 

развитието на науките.”
125

 

 

 В тази дискусия ще открият мястото си множество автори и тя 

продължава и до днес. Социалните изследователи на науката заемат 

позицията на Кун и, усилвайки я до крайност, представят образ на науката, 

който може да бъде тълкуван като анти-наука и влиза в конфликт със 

собствените разбирания за наука на самите учени.  

 

 

Усложнени версии на фалсификационизма и методологията на 

научните изследователски програми 

 

В методологията, предложена от Лакатош експерименталното 

опровержение на дадена теория не води по необходимост до нейното 

изоставяне. Позволени са преразглеждания на фоновото знание, началните 

условия на експерименталната постановка и дори теориите на наблюдението, 
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които биха описали самите наблюдения по различен начин. Ако ad hoc 

преразглеждането води до предвиждане на нови емпирични следствия, освен 

че обяснява аномалиите, имаме научно преразглеждане. Ако нищо ново не се 

добавя с тази процедура, имаме само „лингвистично упражнение”. Теорията, 

нагодена само чрез такова преразглеждане, все пак може да бъде запазена до 

момента, в който се появи нова теория, която противоречи на старата, чрез 

фалсифициращ я експеримент, обяснява аномалията и предвижда нови факти. 

Често новите теории се появяват, опровергавайки старите без да се стига до 

действителен експеримент. Една поредица от опровергаващи 

предшествениците си теории (според вече описаните правила) се нарича 

„изследователска програма”. Тя се състои от „твърдо ядро” и „предпазен 

пояс”
126

. Самата наука е една изследователска програма, която се подлага на 

проверка с появата на всяка нова теория. Все пак, тази програма може да бъде 

оспорена само при стриктното спазване на методологичните изисквания към 

новата теория. Критерият, според който науката се отличава от останалите 

човешки дейности не се отнася до качествата на самата теория, а до начина, 

по който се сменят теориите. „Моделът на Лакатош … решително скъсва с 

монотеоретичната догма.”
127

 Начинът да отличим наука от не-наука е да 

проследим историческото отместване от една теория към друга. Научността 

се гарантира от по-добрите качества на последващата теория. Научното 

развитие се постига чрез спазване на набор от правила, а не чрез случайни 

смени на светогледни позиции. 
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Така предложената от Лакатош стратегия за отличаване на науката 

издържа критиката на Куайн и Кун и спасява философията на науката от 

крайния релативизъм, но остава уязвима за критиката на Файерабенд
128

, 

показваща невъзможността на емпиричните критерии за избор на теория.  

 

 Епистемологичен анархизъм 

  

От изключителна важност в дискусията за демаркацията на наука и не-

наука е позицията на ексцентричния философ на науката Паул Файерабенд, 

обичайно схващан като анти-научен мислител поради изказвания за науката 

от вида:  

 

„Тя е фрапантна, шумна, суетна и безсрамна” и „отделянето на 

църквата от държавата трябва да бъде допълнено с отделянето на 

държавата от науката – тази най-нова, най-агресивна и най- 

догматична религиозна институция.”
129

 

  

Несъмнено крайните му тези, че науката не притежава никакъв 

епистемологичен приоритет пред други форми на знанието (мисълта, 

културата, живот и т.н.) и че е наложена не чрез аргументиране и убеждаване, 

а чрез насилие, са вдъхновили множество анти-научни умове. Но буквалното 

четене на подобни изявления отклонява вниманието от същностните му тези. 

Сериозната и аргументирана критика, която той прави не е насочена срещу 
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самата наука, а срещу нейния образ, артикулиран от логическите позитивисти 

и „Попъровата школа”.  

 Един от основните моменти на Файерабендовата критика е отричането 

на дистинкцията между „теоретични термини” и „термини на наблюдението”. 

Тази дистинкция е в основата на така наречения „възприет възглед” за  

структурата на научната теория и теорията за смисъла, крепители на 

неопозитивистката програма за методология и епистемология на науката. 

Усилвайки до крайност предложената от Хансън теза за „теоретичната 

натовареност на наблюдението”, Файерабенд твърди, че всъщност всички 

термини са теоретични и следователно проверката на една теория не става 

пред лицето на емпирични факти, а само чрез формулирани от алтернативна 

теория противоречиви твърдения. За да се развива науката, тя има нужда от 

пролиферация на алтернативни теории, които да се съревновават една с 

друга. Позволени са всякакви средства за убеждаване, тъй като няма какво да 

гарантира избора на теория освен личните предпочитания на участниците в 

надпреварата на идеи. Тъй като няма идея, която „колкото и абсурдна и стара 

да не може да влезе в употреба”, митологията, магията и религията са 

пълноправни участници в идейното съревнование.  

 Все пак, въпреки анти-научното си звучене, сбогувайки се с разума, 

Файерабенд ще сподели, че „Написах Против метода отчасти, за да дразня 

Лакатош (който се предполагаше да напише отговор, но почина преди да 

успее да го стори) и отчасти, за да защитя научната практика от господството 

на философския закон ... приемах за даденост, че работата на учените се 

самообосновава и не се нуждае от никаква външна легитимация.”
130
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Файерабендовата критика на науката се оказва критика срещу 

артикулирания от логическия емпиризъм/ позитивизъм образ на науката, 

който е неприемлив. Аргументите му срещу актуалността на емпиристката 

методология на науката в историцистка перспектива не доказват 

невъзможността на философията на науката изобщо, а по-скоро 

недостатъчността на емпиризма като методология на науката. Проблемите, 

пред които е поставен емпиризмът, според Файерабенд, принуждават да се 

прегърне релативизма и да се откажем от методологията.  

Голяма част от критиката на Файерабенд срещу емпиризма може да 

бъде четене като критика от позициите на научния реализъм. Интересно е, че 

сам той споделя подобна в ранните си работи. Той е основен вдъхновител на 

двама от най-твърдите научни реалисти – Пол и Патриша Чърчленд. 

Проблемите, пред които е поставен емпиризмът са преодолими и не 

лиша
131

ват от смисъл философията на науката. Те са разрешими от гледна 

точка на реалистката методология на науката.  

 

Социология на научното знание 

 

Работите на Файерабенд и особено – Кун са основа за новата „силна 

програма” в социологията на науката. Това е социологическа програма, която 

се стреми да бъде наука за науката. Позовавайки се на старата социология на 

знанието (основоположник на която е Карл Манхайм), изследваща 

социалните причини, генериращи знание в културни форми като религията, 
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новата програма разширява тези обяснителни претенции до научното знание, 

разбирано като знанието, споделяно от културната форма, наричана наука.  

В опозиция на старите изследвания на науката, социологията на 

научното знание се занимава с научното знание безотносително към неговата 

истинна стойност. Нещо, което не е било възможно в старите методологии, 

защото според старите програми - и философски, и социологически (има се 

предвид социологията на Мъртън) – философията е обяснявала постигането 

на успешното научно знание, а на социологията е било позволено да изследва 

причините на допуснатите грешки. Социологията на науката по думите на 

Дейвид Блур е била „социология на грешката”. 

В Знанието и идолите на обществото
132

 Блур излага принципите на 

новата социология на науката: 

 

„1. Тя трябва да бъде причинна, т.е. да се занимава с условията, 

които водят до убеждение или състояние на знание. Естествено е да има 

и други видове причини, които действат съвместно със социалните, за 

да се получи знание. 

 2. Тя трябва да бъде безпристрастна по отношение на истина и 

неистина, рационалност или ирационалност, успех или неуспех. И двете 

страни на тези дихотомии изискват обяснение. 

 3. Тя трябва да бъде симетрична в метода си на обяснение. Един 

и същ тип причини трябва да обясняват, да кажем, истинните и 

неистинните убеждения. 

 4. Тя трябва да бъде рефлексивна. По принцип нейните 

обяснителни модели трябва да бъдат приложими към самата 
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социология. Също като изискването за симетричност, това е отговор на 

необходимостта да се търсят общи обяснения. Това е очевидно 

изискване, тъй като иначе социологията би била живо опровержение на 

собствените си теории.”
133

 

 

 Силната програма инициира поредица от социално-исторически 

разработки на две основни школи – в Единбург и в Бат, представящи 

историята на науката като социално явление. Големият проблем на тази група 

изследователи е, че въпреки позитивното си отношение към науката, подобно 

на Кун и Файерабенд, вдъхновяват множество анти-научни изследователи в 

близки до своята дисциплини. А невъзможността им да отличат науката от 

други форми на културата ги прави неблагонадеждни имидж мейкъри. 

Образът на науката, който артикулират, въпреки добрите им намерения е 

неудовлетворителен за самите учени, защото пренебрегва изследването на 

собствената им мотивация за развитие на науката и аргументите, с които те 

поддържат позициите си. 

 

 

Завещанието на проблема за демаркацията 

 

Обезкуражителният ефект от тези дискусии е голям. Можем да видим 

експликацията му в твърдението на Лари Лоудън, че: „проблемът за 

демаркацията между наука и не-наука е псевдо-проблем (поне що се отнася 

до философията)”
134

. Това, което може да се прави по отношение на така 
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наречената „псевдо-наука”
135

 е да се показва, че емпиричните следствия, 

които тя предвижда се опровергават и следователно подобни учения нямат 

място в науката, защото са доказано погрешни. Придържането на Лоудън 

стриктно към емпиристка методология на науката и отказът му да приеме 

научния реализъм не му дават възможност да даде убедителни отговори на а-

рационалистичните предизвикателства пред философията на науката, 

отправени от социалните ú изследователи. 

 

Научен реализъм 

 

 На сериозна критика емпиризмът е подложен от страна и на така 

научния реализъм. Това, което е важно да бъде отбелязано е, че от позициите 

на научния реализъм се критикуват емпиристките схващания за 1) 

структурата на научната теория; 2) дихотомията теоретични термини – 

термини на наблюдението; 3) отказът от метафизични въпроси. Дават се 

аргументи за възможността научните теории да дават знание за 

ненаблюдаеми същности и да се правят изводи за тяхното съществуване.  

 Традиционното разбиране за реализма като философска позиция може 

да бъде характеризирано като: утвърждаване на обективната реалност, 

съществуваща вън и независимо от познаващия субект. По този начин тя се 

противопоставя на солипсизма, чиято постановка е: съществуват само 

представите на субекта, не съществува никаква обективна реалност извън тях. 

Реализмът, представен по този начин може да има две форми: 1) обективен 

идеализъм: обективно съществуващи са идеите, а материята е тяхна сянка; 1) 

обективен материализъм: обективно съществуващи са материалните неща, за 
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които ние формираме идеи. В епистемологичен план е допустимо 1) да се 

допуска съществуването на обективна реалност, която не е достъпна сама по 

себе си за познаващия субект – агностицизъм; 2) обективната реалност е 

пряко достъпна за познаващия субект, познават се нещата такива каквито са – 

директен или наивен реализъм; 3) обективната реалност съществува и тя е 

достъпна за познаващия субект чрез познавателни образи на действително 

съществуващите неща.  

В тесния контекст на областта философия на науката реализмът, така 

нареченият „научен реализъм” има формата на критика към емпиризма като 

теория на науката, но не е по необходимост критика към емпиристката 

епистемологична позиция. Това не е класическото противопоставяне на 

рационализъм и емпиризъм, макар че е възможно да има и този вид. Най-

общо от позициите на научния реализъм се критикува неопозитивисткото 

разбиране за структурата на научната теория, предпоставящо строгото 

разграничение на теоретични термини и термини на наблюдението и теорията 

за смисъла. Ако в логическия емпиризъм/позитивизъм за научен статус се 

борят изказвания, отнасящи се само до наблюдаеми същности или поне 

изказвания, подлежащи на преработка до такива чрез правилата за 

съответствие, то в научния реализъм подобна граница трудно може да бъде 

прокарана, а редица понятия, имащи решаващо значение за науката, не могат 

да бъдат сведени до термини на наблюдението. Отношението на научната 

теория към света, според неопозитивизма, е такова на един удобен 

инструмент за пресмятане и предвиждане на събития. Дали нещата, за които 

говори теорията съществуват действително по начина, по който тя ги описва 

няма значение. Да се пита дали наистина светът е такъв какъвто казва 

теорията, е безсмислено. Това, което има значение е дали постигаме целите 

си, прилагайки предписанията на теорията. Според научния реализъм 



85 

 

теориите могат да казват истини за света. Теориите се оценяват по степента 

им на истинност. Като цел на развитието на науката често се сочи 

постигането на окончателната истина за света. 

Научният реализъм може да бъде характеризиран в онтологичен, 

епистемплогичен или методологичен план. В статията си  „Що е научен 

реализъм?”
136

 Хауърд Санки представя пет различни доктрини, които могат 

да бъдат схващани като ядро: 1) аксиологичен реализъм; 2) реализъм на 

теоретичните същности; 3) метафизически реализъм; 4) кореспондентна 

теория за истината и 5) обективност на истината. Обсъжда две доктрини, 

които са извън ядрото, но според него са важни – 6) епистемичен реализъм и 

7) семантичен реализъм и – още две, които могат да бъдат избрани – 8) 

каузален/номологичен реализъм и 9) научен есенциализъм. За още 

разновидности на научния реализъм може да се види сборника Образи на 

науката
137

. 

Сред първите и най-влиятелни научни реалисти
138

 и критици на 

възприетия възглед е Хилари Пътнам – самият той автор на термина 

„възприет възглед”
139

. В статията му „Три вида научен реализъм”
140

 се 

обсъждат 1) научният реализъм като материализъм, 2) научният реализъм 

като метафизика и 3) научният реализъм като приближение (convergence). 

Пътнам критикува първите два вида и отдава предпочитанието си на третия. 
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По отношение на първия той отрича крайния редукционизъм на менталното 

към материално.  

 

“Тогава, аз съм дуалист, или по-скоро плуралист. Истината, 

значението, обосноваването – това са емерджентни, несводими 

свойства на изрази и твърдения в определени контексти. Нямам 

предвид, че те не са супервиниативни на физическото; разбира се, че са. 

Дуализмът ми е такъв не на съзнания и тела, а – на физически свойства 

и интенционални свойства.”
141

 

 

 Критиката на Пътнам срещу научния реализъм като метафизика се 

дължи на това, че “истината, както имаме понятието, не отива отвъд 

коректната утвърдимост (при правилните условия).”
142

 Възможни са 

множество теоретични интерпретации на света. Търсенето на окончателна 

теория или истина за света не е надеждната стратегия. Нашето знание е 

ограничено и е знание в определен контекст. Това, на което можем да се 

надяваме е да се доближаваме до истината. Можем да сравняваме теории по 

относителната им приближеност до истината за света.  

 Научният реализъм като приближение има предимството пред 

позитивизма, защото допуска, че научните теории говорят за реалния свят, а 

не са просто инструменти, с които се предвиждат наблюдаеми феномени. 

Изказванията за ненаблюдаеми същности могат да бъдат точно толкова 

обективно истинни, колкото и изказванията за тривиални предмети.  
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“Електроните съществуват във всеки смисъл, в който столовете 

(или усещанията) съществуват; говоренето за електрони не е повече 

изведено говорене за усещания или “наблюдаеми неща” отколкото 

говоренето за усещания или столове е изведено говорене за 

електрони”
143

 

 

 Деленето на термините на теоретични и термини на наблюдението е 

произволно. Говоренето за предмети също е “теоретизиране” до някаква 

степен и включва интерпретация на усещания. Познавателният обект се 

конструира на базата на усещания чрез тяхната интерпретация. В стремежа си 

да избегнем този проблем ще бъдем принудени да описваме само собствените 

си усещания и на тяхна база да извеждаме вероятното наличие на обект. 

Несигурността на подобни описания ще се усили, ако държим сметка за 

вероятното различие в сетивния опит между различни изпитатели на 

усещанията. Тези особености на “непосредствено” наблюдаваното го 

доближават до теоретичното повече отколкото допускат позитивистите. 

По-нататък, за статут на наблюдаемо могат да се борят и установими 

чрез апаратура обекти. Така критиката на принципната постановка на 

проблема теоретично – емпирично като ненаблюдаемо – наблюдаемо може да 

бъде представена чрез констатацията, че ненаблюдаемото може да се окаже 

такова само по технически причини, които след преодоляването им да 

допуснат наблюдение. Ще се окаже, че има същности, които макар и 

ненаблюдаеми сега са наблюдаеми по принцип при определени условия. 

Когато добавим и установимото (чрез апаратура) към класа на наблюдаемите 

същности се оказва, че строгото разграничение между теоретично и 

наблюдаемо (ако настояваме на тъждествеността на емпирично и наблюдаемо 
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от една страна и теоретично и ненаблюдаемо от друга) вече се стопява. За да 

наблюдаваме, ние се нуждаем от апаратура, а, за да разполагаме с апаратура, 

ние се нуждаем от теория, според която да я конструираме. Наблюденията се 

оказват зависими от теориите, оказват се теоретично натоварени. 

 

„Характерният ракурс, под който би трябвало по наше мнение да 

се гледа на различимостта между теоретично и емпирично, не е свързан 

с наложителността от изявяване на уж обективно съществуващо 

дихотомно разграничение в речника на научната теория. И собствено 

теоретичните термини, и емпиричните термини притежават 

достойнството да се зоват теоретични, с други думи, термини на 

теорията, да представят теоретични понятия, доколкото заемат 

определено място в структурата на една и съща теория. Разликата в 

„мястото” им, ако мога така да се изразя, определя вече степента на 

тяхната теоретичност, която може да варира в широки граници. Тази 

степен на теоретичност обаче е свързана не с някаква дихотомия, а с по-

постепенен преход в рамките на теоретичната система ... Теоретичните 

термини нито са излишни, нито употребата им трябва да предизвиква 

чувство за виновност, което се изкупува пред номиналистите само 

срещу признаването на тяхната принципна отстранимост. Лишаването 

на концептуалния апарат на една теория от собствените му термини с 

помощта на технични логически процедури би трябвало да се схваща 

единствено като свидетелство за фактуалността на теорията. 

Емпиричните термини са емпирични не защото са качествено различни 

от теоретичните, а защото притежават по-малка степен на 

детерминираност на своето значение от страна на фундаменталната 

теоретична схема. Но и едните, и другите термини са в еднаква степен 
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необходими за цялостното и пълно осъществяване на сложния процес 

на познание на обективната действителност.”
144

 

 

 Това по същество е схващане за науката, което показва необходимостта 

от теоретично конструиране на знанието за света, което се съгласува с 

фактите. Емпиричното знание е само част от научното знание. Емпирията е 

необходимо, но не достатъчно условие за научност.  

 Общата за научния реализъм и историцисткото направление във 

философията на науката критика на деленето на теоретично и емпирично 

води последователите на двете програми до коренно различни изводи. И 

според двете направления научното знание е конструирано знание. Още, 

емпитията или знанието за наблюдаемото не е достатъчно, за да се 

специфицира научното знание. Но докато за едните (социалните 

конструктивисти) формулирането на научни теории е зависимо от 

обществени или психични фактори, то за другото – знанието се конструира с 

цел да се представи приблизително истинен модел на света. Според Ангел 

Стефанов:  

 

„ ... най-плодотворното схващане за абстрактното научно 

теоретизиране както в интерпретативен аспект – досежно неговата 

природа – така и в евристичен аспект – по отношение на неговата 

пролиферация и развитие – това е конструктивисткото схващане на 

фона на философския реализъм. Според реалисткия конструктивизъм 

научните теории притежават обективни референти, за разлика от 
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неосоциологическия конструктивизъм, който ги разглежда като пазарен 

продукт на въображението.”
145

 

 

Според така набелязаните черти на научния реализъм, всеки критерий 

за демаркация, позоваващ се на емпиризма като отличителност на науката, ще 

се окаже принципно непълен. Отличеността на научното от ненаучното 

трябва да бъде търсена другаде. 

 

Конструктивен емпиризъм  

 

 Доколкото емпиризмът традиционно се схваща като „Научният метод”, 

заслужава си разглеждането на съвременни емпиристки постановки. Като 

представителна за емпиризма позиция, ще вземем тази на Бас Ван Фрасен, а 

именно: „конструктивния емпиризъм”. 

В своята Научният образ от 1980 г. ван Фрасен излага възгледа си за 

науката, който нарича „конструктивен емпиризъм”. Той е замислен като 

реплика на утвърдения, по това време, научен реализъм. 

 Конструктивният емпиризъм се различава от позитивизма в 

постановката си за структурата и ролята на научната теория. За разлика от 

характерния за позитивизма така наречен „възприет възглед”, ван Фрасен 

приема семантичния модел на теорията подобно на научните реалисти. 

Приемайки теоретичната натовареност на термините на наблюдението, той 

става неуязвим за Файерабендовата критика на емпиризма, доколкото 

несъстоятелността на разграничението между теоретични термини и термини 

на наблюдението е в самата основа на аргументацията му. Главните 
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аргументи на ван Фрасен срещу научния реализъм са по отношение 

правилата за избор на теория. 

 Ван Фрасен представя научния реализъм в наивната  формулировка 

като:  

 

„картината на света, която ни дава науката е истинна, достоверна 

в детайлите си, а същностите, постулирани в науката реално 

съществуват: напредъците в науката са открития, а не инвенции.”
146

  

 

Очевидната несъстоятелност на подобно схващане за науката, което 

предполага, че съвременните научни теории са истинни, а както знаем от 

историята на науката, теориите могат да се оказват погрешни, подтиква ван 

Фрасен да направи „това твърдение колкото е възможно по-слабо, ако бихме 

искали да го оспорим, така че да не се борим с вятърни мелници.”
147

 

„Правилното твърдение на научния реализъм”, което ван Фрасен предлага е 

следното:  

 

„Науката цели да ни дава, в теориите си, буквално истинен 

разказ за това като какъв е светът; а приемането на една научна 

теория включва вярването, че тя е истинна.”
148

  

 

Тук лесно можем да се съгласим с преработката на първата част от 

твърдението, но втората не се отличава съществено от наивната позиция, 

доколкото да вярваш в истинността на дадена теория е същото като да 

твърдиш, че тя дава истинна картина на света. 
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 Твърдението, което ван Фрасен противопоставя като анти-реалистко на 

твърдението на научния реализъм е:  

 

 „Науката цели да ни дава теории, които са емпирично 

адекватни; а приемането на теория включва вярване само, че тя е 

емпирично адекватна”
149

.  

 

Емпирична адекватност на теорията ще рече, че това, което тя 

(теорията) казва за наблюдаемото в света е истинно. За приемането на теория 

не е необходимо вярване в истинността на това, което тя казва за 

ненаблюдаемото, въпреки че то трябва да се схваща като буквално твърдение 

за неговото съществуване ( и точно в тази си позизиция ван Фрасен се 

отличава от инструментализма, характерен за стария емпиризъм). 

Достатъчно за приемането на теория е вярването в истинността на това, 

което тя казва за наблюдаемото. Вярването ни в истинността на дадена теория 

трябва да стига само до степента на нейните наблюдаеми следствия.  

Фокусирането на спора по отношение на правилата за избор – приемане 

– отхвърляне на теория, извежда на предна линия вече позабравения проблем 

за демаркацията, защото правилата за избор на теория би трябвало да ни 

осигуряват избор между научни теории. 

 

 Що за анти-реализъм е конструктивният емпиризъм? 

 

 Една от линиите на защита на научния реализъм срещу 

конструктивния емпиризъм е стратегията той да бъде тълкуван като неявен 

реализъм въпреки претенциите си за анти-реалистичност. Това се дължи 
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именно на фокусирането на аргументите по отношение на методологията. 

Ван Фрасен не е антиреалист в смисъла да отрича реалността на света, дори 

не е антиреалист от вида на позитивисткия инструментализъм, защото според 

него теориите биха могли да бъдат верни или неверни. Но позицията му, че 

приемането на теорията зависи само от нейната емпирична адекватност, само 

от това, което тя казва за феномените, а не за ненаблюдемите същности, 

които постулира, ще го отличават от реализма. Но каво ще ни гарантира, че 

избираме измежду научни емпирично адекватни теории? 

 

 Конструктивен реализъм 

 

 Приветствайки критиката, направена от ван Фрасен към логическия 

емпиризъм/ позитивизъм, Роналд Гиъри твърди, че освен емпиризмът и 

реализмът е освободен. Той показва, че въпреки стремежа на ван Фрасен да 

покаже, че емпиристки съображения при избора на теория са достатъчни, 

реализмът е по-добре обоснованата стратегия. Главното му съображение е, че 

от натуралистична гледна точка реализмът е по-разпространената позиция 

сред самите учени
150

. Самият ван Фрасен се обявява против натурализираната 

философия на науката и съответно не приема този аргумент. Той вижда 

работата си в по-правилното описване на правенето на наука
151

. Това го 

доближава до старата емпиристка философия на науката, чиято цел е да 

покаже как би трябвало да се обосновава дадена теория, как изглежда 

рационалната реконструкция на аргументите. Актуално използваната от 

учените аргументация трябва да бъде “поправена”, за да се покаже нейната 

валидност. 
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 В разбирането си за структурата на научната теория Гиъри и ван 

Фрасен приемат семантичния за сметка на синтактичния модел. Те не се 

различават в разбирането си за нейното отношение към света. Но, ако за ван 

Фрасен теорията се обосновава и така приема единствено поради 

емпиричната си адекватност, то Гиъри твърди, че моделите, които се 

извеждат от теорията, са способни да бъдат сходни със света и това има 

значение. Възможно е някаква структурна част от модела да е сходна до 

някаква степен със структура от реалността. Възможността за установяване 

на това сходство и неговата степен са аргументите за приемането на дадена 

теория. Теорията се избира заради нейната приблизителна истинност. 

 За изясняване на сходството на един теоретичен модел и реалността 

Гиъри въвежда понятието за перспективистки реализъм и го показва 

аналогично на сходството между географска карта и географски терен. Една 

такава карта не се схваща като точно отражение на реалния терен, а се счита 

за отразяваща отделни негови аспекти. Точността, верността на тази карта се 

определя от нейната функционалност, от способността да бъде ефективно 

използвана, което включва и интерпретация. Перспективизмът се обяснява с 

възможността за избор на гледна точка, всъщност на множество от гледни 

точки, които отразяват различни аспекти от реалността. По този начин може 

да бъде обяснена множествеността, плурализмът на теории. Това обаче не е 

плурализъм на „истини”. Гиъри въвежда също методологичното правило за 

придържане към онтология на един свят и така при наличието на два 

противоречиви модела на един и същ аспект от реалността поне единият се 

обявява за погрешен. 

 В допълнение към аргументите на Гиъри срещу конструктивния 

реализъм ще добавим невъзможността да бъде конструиран критерий за 

демаркация на базата на предложените от ван Фрасен правила за избор на 



95 

 

теория. Емпиричната адекватност на дадено светоописание не може да ни 

гарантира неговата научност. Голяма част от митичните и ежедневните 

описания на зависимости в света може да се окажат такива. За да бъдем 

сигурни, че избираме измежду научни теории, трябва да допуснем, че те 

въвеждат в употреба описания на постулирани като реално съществуващи 

същности и причинни зависимости, съвместими с тези, допуснати като 

възможни от науката. Една теория трябва да се позовава на метафизика, 

работеща за науката. Едва след като сме сигурни, че обсъждаме научни 

теории, можем да приложим правилата, предложени от ван Фрасен.  

 Тази констатация има още едно важно следствие. След като вече сме се 

съгласили, че метафизиката на дадена теория действително има значение за 

обосноваване на нейния избор, ще се изправим пред необходимото изискване 

за преразглеждане на класическото делене на контекст на откритие и 

контекст на обосноваване. Видно е, че запазването рационалността на избора 

на теория е зависимо от допускането на метафизически решения в контекста 

на обосноваването. 

 Понятието за рационалност на избора, използвано от емпиристката 

методология трябва да бъде преразгледано. Легитимността на тази процедура 

се обсъжда от Нютън-Смит по следния начин: 

   

 “…можем да имаме по-богата теория на рационалния избор, в 

която се приема, че умеснтите свидетелства включват не само 

съответствие с емпирични данни, но също и съвместимост с 

метафизически или философски теории.”
152
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 Разширяването обхвата на рационалността ще стесни възможностите на 

социолозите на науката да претендират да дават изчерпателни обяснения на 

научната дейност, позовавайки се на причини с некогнитивен характер, 

“…колкото по-широк е обхвата, толкова по-малко място ще има за 

социологически обяснения.”
153

 Поддържането на възможността за рационален 

избор, според Нютън-Смит, “изисква защита на реалиско схващане [construal] 

за теории.”
154

 

 

Заключение 

 

В заключение, може основателно да се твърди, че позоваването на 

изключително емпириска стратегия за обосноваване на науката не може да 

гарантира нейната отличеност от други форми на знание и съответстващите 

им практики. Емпиричният метод не се използва само в науката; той може да 

бъде установен в практиките на продуциране на знание в ежедневието и във 

всички форми на „етно-наука”. Настояването на емпиристка методология 

води до неприемливата ситуация на релативизъм подобно позицията на 

Файерабенд, а стремежът да бъдат очертани границите на науката остава от 

приоритета на социологията на науката, а това не е надежден начин за 

отличаване.  

Критиката към емпиризма като методология на науката, от едната 

страна се отнася към не по-голямата обоснованост на знанието, апелиращо 

само към наблюдаемото (в научния реализъм), а от другата страна – тезата за 

теоретичната натовареност на термините на наблюдението (представена от 

Хансън и развивана както в научния реализъм, така и от всички 
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представители на историцисткото направление, като при Файерабенд тя 

придобива крайната си форма). Ако за първото направление решението е в 

допускане на (поне) равноправен обосноваващ статут на теоретичните и 

емпиричните обсъждания, то във второто направление се обявява 

недостатъчната детерминираност на теорията от данните и следователно 

условността на приемането на дадено светоописание (концептуална схема, 

езикова игра, парадигма), а правилата, по които се избира теория нямат нищо 

общо с рационалната аргументация. Те са правилата на социалното 

взаимодействие. Авторите от това направление предпоставят 

неразрешимостта на проблема за недостатъчната детерминираност на 

теорията от наблюдението, защото опонират на емпиристката методология на 

науката. Тук проблемът действително изглежда неразрешим. Следователно, 

ако емпирията не осигурява обосноваването на знанието, то неговото 

конструиране е произволно/условно и е отворено към влияния от 

некогнитивен характер. Довеждането до край на тази постановка ражда 

новите социални изследвания на науката.  

Другата линия, по която е критикуван емпиризмът като теория на 

науката от представителите на същото направление е несъответствието на 

образа, който представя и действителните развития в науката. Колкото и да се 

стараят да изчистят правилата, според които трябва да се прави наука, 

философите на науката няма да могат да представят адекватен неин образ. 

Учените не се интересуват от предписанията, давани им от хора, които дори 

не са упражнявали научна дейност. Образът на науката трябва да бъде 

отразяван от други дисциплини, нямащи претенции да предписват, а само да 

описват дейността на учените. Социологията на науката трябва да замени 

провалилата се като имидж-мейкър на науката философия на науката.  
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Тъй като методите на социологията на науката не са в състояние да 

установят разлика между рационални и ирационални мотиви за вземане на 

ключово решение, а само наличието на взето вече такова от мнозинството от 

спорещите учени, наблюдавайки външни белези на поведението, те правят 

необоснован извод, че никакви рационални фактори не са от значение за 

избора на теория. 

Една натурализирана философия на науката, съгласявайки се със 

социологията на науката, че образът на науката, който има значение, трябва 

да отразява действителната научна дейност, може да върне разума отново в 

играта. От подобна позиция могат да бъдат посочени правилата, които 

учените действително спазват, избирайки теория. Тези правила включват 

освен емпирични критерии и метафизическа аргументация. Именно 

последната се привижда на социологията като произволно избрана. 

Натурализирана философия на науката, обсъждаща метафизичните решения, 

направени от учените и тяхната валидност, е партньор, който социолозите на 

науката трябва да допуснат, защото иначе рискуват образа, който те лансират 

да се окаже неадекватен. Социологията на науката може да остане в 

контекста на откритието, а философията на науката отново поставя нейната 

граница, запазвайки значимостта си в контекста на обосноваването.  

Преначертаването на границата обаче е необходимо и метафизиката трябва да 

намери мястото си в контекста на обосноваването. Емпирично отговорната 

реалистка философия на науката може да представи адекватно обяснение за 

особената отличеност на науката по отношение на други форми на 

светоописание. 

 

„Има един особено удивителен факт, който трябва да бъде 

обяснен – именно – успехът на науката. Тук успех може да включва 
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фактори като точност на предвиждането и благонадеждност, 

обяснителен обхват и технологичен контрол на околната среда. Всяка 

философия на науката, отричаща, че теоретичните същности са реални 

или, че научните теории са истинни, трябва да третира успеха на 

науката като необяснимо чудо. Но да прави това значи да не успее да 

осигури удовлетворително обяснение на успеха на науката. В 

противоположност, научният реализъм осигурява завладяващо 

обяснение на успеха на науката. Той казва, че ненаблюдаемите 

същности, постулирани от теориите като цяло съществуват  и, че 

научните теории като цяло са истинни или, че се приближават все 

повече и повече към истината. Предвид истинността на теориите ú и 

реалността на същностите ú, може да се очаква, че науката би трябвало 

да демонстрира удивителната степен на успех както прави. Ние трябва 

да приемем научния реализъм като верен, защото научният реализъм 

осигурява така естествено обяснение на успеха на науката, докато 

алтернативните подходи осигуряват неудовлетворително обяснение.”
155

 

 

Ако се съгласим, че научното продуциране на знания е в зависимост от 

метафизически пред-решения, то можем да ограничим науката в специфичен 

клас от допустими метафизики. Ограничеността на този клас няма да бъде 

въпрос просто на конвенция, постигната от група, споделяща общи ценности 

и по този начин - случайна, а може да бъде гарантирана от познавателни цели, 

в зависимост от които се конструират стратегически механизми. 

Това, което става видно от обсъжданото в тази глава, е че концепциите 

за контекст на откритие и контекст на обосноваване действително се нуждаят 

                                                           
155

 Sankey, H. (2000). “What Is Scientific Realism?”. In: DIVINATIO, Vol. 12, Autum – Winter, 2000, p. 117 – 118.  

Аргументът на Санки е реконструкция на аргумента на Пътнам, наречен success argument. 
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от преразглеждане, но не по посока на заличаването на границата чрез 

допускането на социологически обсъждания в контекста на обосноваването. 

Мястото на социологията на науката си остава в контекста на откритието. 

Разликата от старото разграничение се състои в това, че метафизическите 

обсъждания имат място в контекста на обосноваването. Допускането на 

метафизически решения в контекста на обосноваването, а не само в контекста 

на откритието, може да сложи границите на релативизирането и крайното 

социологизиране на теорията на науката. 
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III ГЛАВА 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ФИЛОСОФИЯ НА 

НАУКАТА 

 

 

Очертахме като основен проблем на нашето обсъждане на научните 

войни конфликта между нерефлектирани публични и собствени образи на 

науката и показахме, че решението му може да бъде търсено в обсъждането 

на рефлектирани образи на науката или теории за науката. Доказахме, че 

философията има неотменима роля за доброто представяне на науката. 

Нейната легитимност като обосноваваща науката е оспорена, затова се налага 

да обсъдим аргументи срещу оспорената ú легитимност. Налага се да 

отговорим на няколко предизвикателства, отправени пред философията на 

науката в хода на дебатите за ценността на самата наука. 

Известна част от проблемите не са нови. Вече са дадени предложения за 

решаването им. Тук ще покажем възможностите на философията на науката 

да изчисти съвременния си образ от наследените от позитивизма проблеми и 

да покаже себе си като способна да реши проблеми на представянето на 

науката, останали нерешими за други форми на нейното теоретизиране като 

социологията на научното занание. 

Сериозни предизвикателства пред философията на науката са 

поставени от страна на останалата част от философската колегия – 

философията на науката не е философия, философията на науката не е 

интересна за философи, философията на науката е апология на науката, а не 

критика на науката каквато е задачата на философията ... Предизвикателства 

пред философията на науката са поставени от страна на социология и 

антропология на науката (такива могат да бъдат открити и към философията 
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изобщо от страна на общата социология и общата антропология, но тук се 

обсъжда частният случай с теория на науката предвид формата на 

изследването) – аналитичния априорен характер на философското обсъждане 

лишава теорията на науката от възможност да отразява действителната 

научна практика. Предизвикателства пред философията на науката поставя 

самата наука – философията на науката е безполезна за науката, тя е вредна за 

представянето на науката. Предизвикателство на широката публика се 

изразява в непопулярността на самата философия на науката –  за да може да 

бъде представител, популяризатор на науката, тя сама трябва да бъде 

популярна. 

 

Предизвикателството на философията   

 

Континентална философия и аналитична философия 

 

Две основни традиции в съвременната философия – континентална и 

аналитична - често се противопоставят една на друга, като най-яркото им 

различие е отношението им към науката и научния светоглед. Ако 

континенталната философия третира преди всичко културата (разбирана в 

тривиалния смисъл на думата като комлементарна на научната сфера), т.е. 

литература, изкуство и формите на спонтанното и непосредствено 

преживяване на събитията от страна на човека, то аналитичната философия, 

най-общо казано, се стреми да бъде (поне) наукоподобна (има се предвид 

тясното разбиране за наука – природната) и да дава доказателства за 

твърденията си не чрез преживяване, съпреживяване или вчувстване, а 

опирайки се на резултатите на частните науки.  
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Тук лесно можем да видим проявление на вече обсъжданата концепция 

на Сноу за двете култури. От едната страна стоят философите, споделящи 

лиричния светоглед, а от другата – тези, споделящи научния. Все пак, колкото 

и информативна да е подобна постановка, тя няма да е в същата сила валидна 

като автентичното представяне на Сноу – противопоставяне на две 

професионални общности – литератори и физици. Философите и в двете 

традиции са членове на една и съща професионална общност. 

Грубото представяне генезиса на двете традиции може да бъде 

направено чрез посочване на общото им начало във философията на Кант. В 

една посока се развива, засилвайки идеалистичните моменти от Кантовата 

философия, немският класически идеализъм през екзистенциализъм, 

феноменология, структурализъм, за да стигне до постсруктурализъм и 

деконструктивен постмодернизъм (анти-наука), а в другата – акцентирайки 

върху непознаваемостта на обективния свят – нещата сами по себе си (чието 

съществуване, обаче не се отрича) – но познаваемостта на феномените, през 

позитивизма, логическия атомизъм, неопозитивизма, постпозитивизма, 

аналитичната философия на езика, процесуалната философия, за да се стигне 

до релативистичен постмодернизъм (неутрален към ценността на науката, но 

потенциално -  по-скоро – анти-наука), конструктивен постмодернизъм 

(позитивен към науката) и научен реализъм (във всичките си разновидности – 

позитивен към науката). 

 

Постмодернизъм и постпозитивизъм 

 

Там, където отново се срещат двете традиции е релативизирането до 

крайност на теорията на познанието, културата, обществото ... Срещат се в 

загубата на всякаква възможност за ценностни и познавателни съждения. 
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Философията се е превърнала в празнословие и надприказване чрез 

безсъдържателни фрази. Това е срещата на деконструктивния 

постмодернизъм с крайно релативизирания постпозитивизъм. Ако това е 

всичко, което философията може да предложи на науката, сигурно не е чудно, 

че получава нелюбезни критики от страна на професионалните учени, чиято 

познавателна продукция в миналото е имала за призвание да обосновава, а 

сега критикува. Не е чудна и претенцията на социологията и антропологията 

да изчерпват философията. 

Но съвременната философия не свършва с деконструктивния 

постмодернизъм и релативистичния постпозитивизъм. Предизвикателство 

пред философията изобщо е представянето ú в светлина, различна от тази, в 

която я осветяват въпросните не особено сериозни, но шумни течения. 

Конструктивният постмодернизъм, с холистичната си онтология е една 

надеждна посока за търсене на изход от задънената улица, до която води 

деконструктивният постмодернизъм. Споделяйки с него голяма част от 

критиките срещу модерната програма, конструктивният постмодернизъм 

предлага решения, липсващи както в старата модерна постановка, така и -  в 

модната постструктуралистка
156

. 

Друг (недалечен) път е постпозитивстката реалистка философия на 

науката. Границите на емпиризма като методология на науката вече са 

изчерпани. Настоятелното придържане към тази позиция неотменимо отваря 

пътя пред релативизма. Ако това е неприемлива ситуация, то 
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преразглеждането на методологичните постановки на философията на 

науката е препоръчително. Това се прави и надеждно по линията на научния 

реализъм. Възприемане на (поне слаба) версия на реализма, в комбинация с 

емпиризма, може да заздрави философията на науката. 

Научният реализъм, освен това, дава надежда и за преодоляване на 

радикалното противопоставяне между континентална философия и 

аналитична философия. Ако по правило спорът се състои в радикалното 

противопоставяне на метафизика и позитивна наука, то про-метафизичното 

отношение на научната философия, би могло да бъде приемлива постановка и 

за анти-научните защитници на метафизиката. 

Критичен реализъм е течение, чийто основоположник е Рой Баскар, а 

началото му е поставено през 1975 г. с книгата му Реалистка теория на 

науката
157

. То остава в сянката на постмодернизма до крайа на XX в., но 

набира сила в първите години на новото хилядолетие. Изморени от 

безплодните упражнения в постмодерни деконструкции, съвременни 

литератори, хуманитаристи и представители на социалните науки обединяват 

усилията си за завръщане към традиционни въпроси на философията
158

. 

Метафизиката отново е на почит. Философията продължава
159

. 
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Предизвикателството на социологията 

 

Новите социални изследвания на науката вземат като доказани 

изводите, направени от Кун и Файерабенд, че: науката е една културна 

форма, сред други; тя не е по необходимост най-добрата; наложена е не с 

аргументи, а с измами и дори насилие; не съществува никаква логика на 

откритието; новите теории заменят старите не защото са по-добри от тях или 

казват повече неща за независимия от нашето съзнание обективен свят, а 

защото поддръжниците на старите  - измират, или поддръжниците на новите 

– са по добри манипулатори и т.н.  

 Безкритичното възприемане на тези изводи като постулати на новата 

теория на науката позволява на социолозите на научното знание да 

продуцират оригинални и интересни истории на науката и оттам – 

нестандартни и атрактивни нейни образи, елиминирайки философския 

дискурс от изследванията на науката с обвинението, че той е несъстоятелен и 

дори може би паразитен. Представянето на науката няма нужда от 

философски спекулации, защото това, което действително се случва в науката 

е по-интересно от „методологичната вълшебна приказка”, разказвана от 

философите на науката. Още повече, ако философията на науката претендира 

да задава правила на науката – да казва на учените какво да правят, тя съвсем 

не заслужава никакво внимание, защото учените правят наука без да се 

интересуват от абстрактните, нямащи нищо общо с действителността празни 

философски конструкции. Учените добре знаят какво да правят без някой да 

ги учи изрично. Науката е занаят и знанието, което се изисква, за да я вършат 

занаятчиите, не е някаква теоретична методология, която да прилагат. 
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Знанието, което е нужно на правещите наука е знание-умение, то е безмълвно 

знание. 

Редно е да си зададем въпроса: Ако всичко това е вярно, защо самите 

учени недоволстват срещу образа на науката, артикулиран от 

добронамерените ú защитници от „господството на философския закон” – 

социолозите? Защо, ако учените нямат нужда от философията на науката, а 

само от собственото си безмълвно знание, те се защитават, позовавайки се на 

философските си позиции
160

? 

Отговорът е: защото ако социологията на научното знание е наука, то тя 

е погрешна наука. Всичко, което може да я спаси с множество модификации е 

допускането, че философията има значение, че самите учени имат нужда от 

философско обосноваване на знанието си. 

 

Ако социологията на научното знание е наука,  тя е погрешна наука 

 

Натуралистичният подход, който избират социолозите на научното 

знание – да се  „отнасят към знанието, включително научното знание като 

природно явление” и да бъдат реалисти по отношение на социалната 

реалност, аналогично на начина, по който учените се отнасят към природната 

реалност се предполага, че ще гарантира научния статус на силната програма. 

Това ангажира разработващите я социолози с прилагането - щом ще 

използват аналогични на методите на природните науки - на емпиристка 

методология, защото по презумпция тя е такава. Но, ако емпирията, която те 

изследват е социалната реалност, в която учените предлагат теории, поставят 

ги на съревнование и някоя от тях се установява като „истинна” научна 
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теория, то социолозите на научното знание би трябвало наред с другите 

„емпирични факти”, които обсъждат (като стратегии за убеждаване, налагане 

или ирационални мотиви за поддържане на определена позиция) да вземат 

предвид и изявленията на учените за мотивацията им като „емпирични 

данни” – например убеждение в (поне приблизително) истинното съдържание 

на предлаганата теория
161

. Би трябвало да се тъсят описания на действията на 

учените, техните вярвания и аргументите, артикулирани на базата им. 

Подобни обсъждания са изключени от методологията за генериране на 

причинни обяснения от тези изследователи на науката. Те са “заскобени”, но 

взети предвид, противоречат на претендиращите за обяснения изследвания. 

Следователно, налични са опровержения на теорията на социологията на 

научното знание – учените свидетелстват за причини, генериращи 

убежденията им, различни от тези, „изследвани” от социолозите. 

Следователно в радикалния си вид, редуциращ причините на убежденията на 

учените до социални, социологията на научното знание е погрешна 

(фалсифицирана) научна теория. Това, което може да се направи е да се 

преразгледат предпоставките ú. Тя трябва да бъде ревизирана, ако ще се бори 

за званието “наука”. 

 

Две догми на социалните изследвания на науката 

 

Първата е въвеждането като предпоставка на извода, че учените не 

спазват никакъв метод. 
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 За детайлен анализ на проблемите на силната програма може да се види Newton-Smith, W. H. (1991/1981). 

The Rationality of Science. London and New York: Routledge, Chapter X, pp. 237-265. 
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Втората е, че учените не се отнасят нормативно, а само дескриптивно 

към предмета на собственото си изследване
162

. 

От първата „следва”, че всяко обосноваване на избор в науката може да 

бъде разглеждано като придържане към постулирани общосподелени от 

групата на учените ценности. Това позволява научната група да бъде 

разглеждана като всяка друга група хора, обединена от общи ценности, 

вярвания и обичаи. Научната практика може да бъде разглеждана като 

ритуална практика. Изучаването се извършва с методите на социалната 

антропология. 

Тъй като тази предпоставка е необоснован извод от проблемите на 

методологията на науката, направен от Файерабенд, изводите направени 

познавателната стойност на изследванията, следващи тази методология е 

съмнителна. Претенцията те да са обяснения на това как точно се развива 

научното знание е неоснователна. Когато и самите учени не одобряват образа 

си, артикулиран от този тип изследвания, те би трябвало да бъдат 

преразгледани, ако практикуващите ги желаят да бъдат представители на 

науката, каквото намерение са заявили. 

Втората догма почива върху схващането, че учените изучават 

природата описвайки я без да търсят или да ú налагат норми. И докато това е 

вярно по отношение налагането на норми (стремеж, характерен за 

магическото процедиране), то не е вярно, че не се търсят правилата, според 

които се случват нещата в природата.  
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 За експлицитното изложение на втората съм задължена на Габор Кутровац, направено в отговор на 
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В стремежа си да правят наука за науката социалните ú изследователи 

имитират поведението на учените и отношението към природната реалност. 

Реалността, която те изучават е социалната реалност, в която се установяват и 

описват механизмите на междуличностни взаимодействия, но не предписват 

правила за тези действия. 

 

„Учените от природните науки (natural scientists), изпълнявайки 

задълженията си би трябвало да бъдат наивни реалисти – това е, което 

ще доведе до завършек работата. Социолозите, историците, 

неработещите учени и останалата част от широката публика би 

трябвало да бъдат социални реалисти. Социалните реалисти трябва да 

преживяват социалния свят по наивен начин, като обосноваването на 

реалността ден-за-ден (както учените от природните науки наивно 

преживяват природния свят).”
163

 

 

 Проблемът тук е, че 1) учените търсят природни закони (тук няма 

значение дали те ще бъдат схващани като действителни в природата, а 

научната дейност ще се изразява просто в разкриването им или ще имат 

статут на организиран човешки опит за иначе непознаваемата природа сама 

по себе си); 2) ако социолозите на научното знание се придържат към чиста 

дескрипция, те не биха давали причинни обяснения (т.е. описвали правила) на 

генезиса на научното знание. 

 

 

 

                                                           
163
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Перспективи пред социалните изследвания на науката 

 

Приемливо преразглеждане е представеното от Питър Диър
164

, който 

предлага социалните изследвания на науката да бъдат признати за 

епистемография на науката, а за философията на науката да остане задачата 

да реконструира епистемологията. Това по същество е връщане към по-

традиционни концепции за социология на науката. Подобна постановка е 

съвместима с предложеното още от Райхенбах разпределение на задачите – 

социологията да описва, а епистемологията да обосновава. Това също е 

връщане към социологията на науката, предложена от (критикувания от Блур) 

Мъртън. 

Последовател на Мъртън и участник във войните
165

 на страната на 

учените, Ст. Кол
166

, определя себе си като реалист-конструктивист
167

, в 

отличие от релативист-конструктивистите, каквито са последователите на 

силната програма. В неговата постановка: „приемането на нова научна 

разработка се влияе от три групи интересни променливи: съдържанието на 

самата работа, социалните характеристики на авторите и въздействието на 

социални процеси като интелектуалната власт.”
168

 За разлика от социалните 

конструктивисти (имат се предвид релативистите) Кол приема, че самото 

съдържание има значение и дори е решаващото. Науката може да бъде 

разделена на ядро и периферия. „Ядрото се състои от малка група теории, 

аналитични техники и факти, представляващи даденото във всяка отделна 
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165

 Cole, S. (1996). “Voodoo Sociology. Recent Developments in Sociology of Science”. In: Gross and Levitt. (ed.). 

(1996). The Flight from Science and Reason, Annals of the New York Academy of Sciences, pp. 275 – 287.  

166
 Cole, S. (1992). Making Knowledge. Between Nature and Society. Cambridge, Massachusetts and London: 

Harvard University Press. 
167

 Ibid, p. x. 
168

 Ibid, p. 20, (к. м. – Н. А.). 



112 

 

точка от времето ... [я]дрото е началната точка, знанието, което хората 

приемат за дадено, от което ще бъде произведено новото знание.”
169

 За да има 

статут на знание, нечия разработка трябва освен да бъде истинна, да бъде и 

„важна” :   

 

„знанието в ядрото трябва да бъде оценено от общността за 

„важно”. Голяма част от изследователската наука от периферията 

работи по-скоро по произвеждането на дескриптивни анализи от ниско 

ниво отколкото по решаване на конкретен проблем. За да влезе в ядрото 

един нов научен принос, трябва да бъде оценен и като истинен, и като 

важен. Повечето нови научни приноси никога не получават шанса да 

влязат в ядрото, защото не успяват да отговорят на втория критерий”.
170

 

 

Другата част на науката е изследователската периферия, в която се 

произвежда новото знание. Кол изтъква, че двете части на науката се 

отличават по липсата или наличието на консенсус, на общоподдържано 

становище по отношение научността на дадена работа. Критикувайки 

наивното схващане на позитивизма за постигането на консенсус като в крайна 

сметка диктуван от природата, но и крайното схващане на социалните 

конструктивисти за това, че природата няма никакво значение, а оттам и 

социалният редукционизъм на обясненията, които те дават, Кол заема една 

умерена и доста правдоподобна позиция. Според неговата позиция социални 

фактори, наистина могат да имат влияние в периферията на науката, но 

когато теорията трябва да бъде представена пред научната общност за оценка, 

тя се оценява в зависимост от научното си съдържание, аргументите са 
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рационални. Тук като цяло се вижда връщането към класическото делелне на 

контекст на откритие и контекст на обосноваване. Социологията може да 

изследва научната практика в процеса на изнамиране, на достигане до 

определена теория, където може да бъдат установени социални 

обусловености. Когато теориите се съревновават и се прави избор за 

влизането им в сърцевината на науката обосноваването е рационално. То 

подлежи на философско реконструиране. 

 

 

Необходимата философия на науката 

 

За да може да бъде представител на науката, една философия на 

науката следва да третира нейните действителни развития, а не да казва каква 

науката би трябвало да бъде. Тази философия на науката ще бъде 

натурализирана подобно на социологията на науката. Тя ще се различава от 

нея по това, че ще реконструира действително прилаганите от учените норми. 

По този начин, тя няма да бъде просто дескриптивна, а ще има статут на 

методология. Тази методология ще се формулира, не за да казва на учените 

как да вземат решения, а за да показва на публиката как, на какви основания 

учените вземат решения. Очакваната полза от нея ще се отнася до това 

публиката да може да вижда дали новопоявили се претендиращи за научност 

теории действително са такива. Дали техните пропагандатори спазват 

правилата, които се спазват от научната общност. 
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Предизвикателството на учените 

 

 „философията на науката е точно толкова необходима на 

учените, колкото орнитологията – на птиците”
171

 

“повечето учени са склонни да разбират малко повече за науката 

отколото рибите за хидродинамика”
172

 

 

 

Най-ярък пример за критиката на учените към философията на науката 

откриваме в лицето на Сокал и Брикмон
173

. Те извеждат причините за 

неправилното разбиране на науката от дискусиите във философията на 

науката. Извинявайки се, че не са специалисти в областта
174

, те артикулират 

философска позиция: „учените се опитват, колкото могат, да постигат 

обективна картина за (определени аспекти на) света”
175

. Ясно се вижда 

придържане към реалистка позиция. Интересно е, че им е известна подобна 

философска дискусия на „умерени форми на реализъм и инструментализъм”, 

но отказват да влизат „в по-деликатни философски дебати”, а аргументацията 

им ще бъде „доста минималистична”
176

т.е. насочена срещу крайните форми 

на релативизма, вдъхновен от работите на Кун и Файерабенд. За тях те 

обръщат внимание, че „могат да бъдат четени по поне два различни начина: 

„умерено” четене, което води до изявления, които или си заслужава да бъдат 

дискутирани, или са истинни, но тривиални; и „радикално” четене, което 
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води до изявления, които са изненадващи, но погрешни.”
177

 Te успяват да 

демонстрират известна недобросъвестност
178

 в представянето си на 

дискусиите във философията на науката. Читателят им може да остане с 

впечатление, че всичко, което се случва с нея е едно неизбежно 

релативизиране, водещо до пълното ú заместване от социологията на 

научното знание и още по-крайната версия от изследванията на науката, 

представена от Латур. Начинът, по който философията на науката е 

представена в тяхното обсъждане е неправдоподобен и изисква по-сериозни 

уточнения.  

Лилия Гурова защитава философията на науката от несправедливата 

критика на Сокал и Брикмон, в търсенето на отговорност за широкото 

разпространение на радикалните трактовки на обсъжданите философи.  Тя 

обръща внимание, че и самите учени имат да поемат отговорност за широко 

разпространените погрешни интерпретации на собствените си работи
179

.  

Тук ще допълним тази защита, показвайки, че въпреки уместността на 

обсъждането, направено от Сокал и Брикмон на генезиса на релативизма, 

настоящото състояние на дискусиите във философията на науката е различно 

от представата, която те генерират. За да бъде основателна критиката им, 

трябва да бъдат направени няколко уточнения и да бъде идентифициран 

адекватния ú обект. Например, ако социалните изследвания действително 

бяха методология на науката, както изглежда смятат, че трябва да бъдат 

четени претенциите им Сокал и Брикмон, обвиненията им към философията 

на науката щяха да бъдат оправдани. Противно на това, социологията на 
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научното знание се противопоставя на методологията на науката, т. е. 

философията на науката, даваща правила, по които да се прави наука. Тя има 

претенции да показва какво действително правят учените, а не да ги 

напътства. 

Логично е да предположим (поне в емпиристката, натуралистка 

постановка, каквато социологията на научното знание се предполага, че 

спазва имитирайки науката), все пак, че ако съберем достатъчно данни за 

процеса на правене на наука, бихме могли да ги обобщим и да кажем какви са 

правилата за правене на наука и оттам – как би трябвало да се прави наука 

(така изглеждат натуралистките философски програми за формулиране на 

методология
180

). Следователно в социологията на научното знание (поне 

имплицитно) се съдържа претенцията за формулиране методология на 

науката. Следователно Сокал и Брикмон са прави да обвиняват 

методологията на науката. Но понеже социологията на научното знание е 

погрешна наука, дори и да направим обобщението и да формулираме 

методология на науката на базата на представените от нея данни, тя няма да 

бъде достойна за внимание, защото предпоставките ú са погрешни.  

 

Предизвикателството на публиката 

 

Философията на науката се е превърнала в крайно специализирана 

дисциплина. Тя е станала неразбираема дори и за философската си колегия. 

Какво остава за широката публика?  

С този пасаж ще се отклоним от теоретичния стил на работата и ще 

набележим възможности за преодоляване на непопулярността на философия 
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на науката. Ще припомним вече изказани препоръки за това, че процесът на 

научно образование -  в най-широк смисъл, разбирано като представяне в 

образователния процес, както и медийните представяния на науката -  трябва 

да бъде съпътстван от илюстративно обсъждане на историята на науката и 

възможните ú философски реконструкции. Всяка стратегия за теоретизиране 

на науката трябва да бъде философски информативна. Философите на науката 

могат да дават експертно мнение в спорове, касаещи научността на 

обществено значими предложения за прилагане на научна продукция.  

За тази цел избираме подходящата философска теория на науката под 

формата на натурализирана емпирично информативна, но допълнена с 

актуално обсъждане на метафизически въпроси в контекста на 

обосноваването. Подходящ кандидат е разработената от Роналд Гиъри – 

конструктивен перспективистки реализъм.  

 

Примери  

 

Като илюстрация на преимуществата на реализма пред емпиризма може 

да послужи краткото обсъждане на един от случаите, най-често предлаган от 

социалните изследователи на науката като опровержение на претенциите на 

емпиричната методология на науката – Галилео Галилей. 

Коментарът на Шейпин звучи така: 

 

„Дори и ако, за разлика от Падуанския професор, някой приемел 

предложението на Галилео и погледнел направо през телескопа 

небесните тела, нямало е никаква гаранция, че ще види онова, което 

Галилео казвал, че вижда. След откритието си на луните на Юпитер, 

Галилео на няколко пъти събира видни практици, за да ги 
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засвидетелстват. Много от тези свидетели признават, че въпреки че 

телескопът работи „чудесно” за земно гледане, той не върши работа или 

„мами” в небесната област. Един свидетел пише, че Галилео „не е 

постигнал нищо, защото повече от двадесет учени мъже присъстваха; 

въпреки това никой не е виждал пряко новите луни... Само някои с 

остро зрение бяха убедени до някаква степен.” Също така, подобно 

положение на нещата не би трябвало да бъде особено изненадващо. 

Виждането посредством телескоп (или микроскоп) е умело виждане при 

особени обстоятелства. Когато вие и аз сме научили тези неща като 

ученици, ние сме имали огромно преимущество пред съвременниците 

на Галилео. Ние сме принадлежали на култура, която вече е приела 

достоверността на тези инструменти (използвани правилно), която вече 

е решила за нас какви видове неща съществуват автентично в областите 

на много отдалеченото и много малкото и, която е осигурила 

авторитетни структури, в рамките на които ние можем да научим какво 

да виждаме (и какво да пренебрегваме).”
181

 

 

 Подобна е по същество аргументацията на Файерабенд
182

 срещу 

(емпиристката) методология. Липсва теория, която да установи 

достоверността на наблюдението, следователно наблюдението, т.е. емпирията 

не доставя подкрепа на теорията, която трябва да бъде подкрепена. 

Приемането или отхвърлянето на теория е зависимо от общността, в която се 

обсъжда, а решението се взема на основата на лични или обществени 

интереси. Тук може да бъде установена и по същество аргументацията на 
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Витгенщайн срещу частния език. За да можем да осигурим достоверност на 

собствените си усещания, възприятия и тяхната идентичност, ние се нуждаем 

от потвърждение от групата, в която се намираме. За да знаем, че това, което 

наблюдаваме съществува, ние се нуждаем от потвърждението на другите, че 

го виждат. Говоренето за това какво виждаме може да бъде автентично, ако и 

другите потвърждават запазването на образа при съгласие за идентичност на 

обстоятелствата, при които го получаваме. И ние, и другите сме се научили да 

„виждаме” , „използвайки правилно” средствата за наблюдение. 

 

 

Файерабенд коментира същите насполуки на Галилей подкрепата му на 

коперниканизма  така: 

 

„Галилей, който е бил убеден в истинността на коперниканския 

възглед и който не споделял твърде разпространената, макар и в 

никакъв случай не всеобща вяра в непоклатимия опит, подирил нови 

факти, които биха могли да подкрепят Коперник и заедно с това да са 

приемливи за всички. Той получил тези факти по два различни начина. 

Първо, чрез изобретяването на своя телескоп, което променило 

сетивната сърцевина на всекидневния опит и го заменило с объркващи 

и необяснени явления. И, второ, посредством своя принцип за 

относителност и новата динамика, която променила понятийните 

съставки на опита. Нито телескопските явления, нито новите идеи за 

движението са били приемливи за здравия разум (или аристотелистите). 

Освен това лесно можело да се покаже, че съпътстващите теории са 

погрешни. И все пак Галилей изопачил тези неправилни теории и тези 

неприемливи явления и ги превърнал в силна подкрепа за Коперник. В 
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аргумента се използвал целият богат резервоар на всекидневния опит и 

интуицията на читателите му, но фактите, които те били поканени да си 

припомнят са подредени по нов начин, направени са някои 

приближения, изпуснати са познатите следствия, прокарани са нови 

концептуални линии, така че възниква нов вид опит, изработен почти 

единствено от разреден въздух ...”
183

 

 

 

Мотивацията на Галилей за поддържането на коперниканизма според 

Файерабенд е: 

 

„Галилей в продължение на години вярвал в истинността на 

коперниканизма, но не бил способен да я докаже въпреки 

оптимистичните си изявления пред приятели и колеги (той не бил 

способен да отстрани дори опровергаващите примери, както видяхме и 

както самият той заявява). Трябва ли тук да бъде търсено пряко 

доказателство (или поне просто съгласуване с данните)? Колкото повече 

това убеждение пускало корени в него, толкова той разбирал важността 

на новия инструмент.”
184

 

 

Това обсъждане подлежи на интерпретация от реалистка позиция. За 

една теория на науката, изследваща я натуралистично, а не нормативно, т.е. 

казваща каква науката е, а не каква трябва да бъде, това историческо 

свидетелство показва, че учените (в случая Галилей) вземат решение в 
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подкрепа на дадена теория с оглед нейната способност да бъде истинно 

описание на света въпреки емпиричната си неадкватност. По-нататък 

Файерабенд ще покаже, че подкрепата се дава от две опровергани, но взаимно 

подкрепящи се идеи
185

. В крайна сметка смяната на теорията се е получила по 

следния начин: 

 

„докато астрономията преди Коперник имала неприятности 

(била посрещната от поредица опровергаващи примери и 

неправдоподобности), Коперниковата теория имала още по-големи 

неприятности (срещнала още по-драстични опровергаващи примери и 

неправдоподобности), но тъй като била в хармония с още по-

неадекватни теории, тя станала по-силна и била запазена, а 

опроверженията били обезсилени чрез ad hoc хипотези и хитроумни 

техники на убеждаване.”
186

 

 

Следва „показване” на това, че не само фактически, но и нормативно 

„някои от по-познатите методологии на XX в. – като например метода на 

предположенията и опроверженията” неадекватно изобразяват науката. В 

стремежа си да опровергае емпиризма като методология на науката 

Файерабенд прави необоснован извод за невъзможността на методология 

изобщо.  

Този случай подлежи на методологична интерпретация от позициите на 

научния реализъм. Например Джеймс Браун
187

 третира Галилеевата 

мотивация да поддържа коперниканизма по следния начин: 
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„ ... Осиандър изкарал Коперник анти-реалист. Галилео, напротив, 

бил отявлен реалист. В сблъсъка с Църквата той бил подтикван от 

кардинал Белармин да възприеме анти-реалистка позиция. Галилео би 

могъл да твърди, че Коперниковата система е по-добър инструмент за 

изчисление от тази на Птолемей, но Белармин настоявал, че той не 

трябва да казва, че е истинна. (Доколкото Птолемеевата теория е била 

смятана за истинна, това не е било поради научно свидетелство, тъй 

като не би могло да има никакво, което да бъде решаващо, тя по-скоро 

се е считала за правилна на религиозна основа. Галилео бил осъден от 

Църквата и изживял дните си под домашен арест, защото отказал да 

възприеме тази анти-реалистка линия.”
188

 

 

Това по начина, по който го поставя Браун е типичен пример за отказ да 

се възприеме инструменталистка, т.е. анти-реалистка интерпретация на 

теория от страна на Галилей. Подобно обсъждане е в състояние да преобърне 

цялата аргументация на Файерабенд срещу метода и да се окаже в подкрепа, 

но на поддържани от реалистката методология правила за избор на теория. 

Ако прочетем Файерабенд като критик на емпиризма, в качеството му на  

методология на науката, бихме могли да отстояваме възможността на метода, 

но, формулиран в термините на реализма. 

 

Двойната спирала 

 

Тъй като търсим теория, която да представя науката така като се случва 

- т.е. натуралистичен подход - конструктивният или преспективисткият 
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реализъм на Гиъри е подходящ кандидат. Вече отдадохме предпочитанието 

си на реализма пред емпиризма като решаващ метод за избор на теория. 

Също, подобна изходна позиция е способна да преодолее крайните претенции 

на социалните изследвания на науката да представят нейното развитие като 

движено единствено от извънкогнитивни фактори. 

В сборника Образи на науката, Гиъри участва със статията 

„Конструктивен реализъм”
189

, която влиза като глава и в книгата му Наука без 

закони
190

.  

Примерът, който използва Гиъри е откриването на двойната спирала. 

Той избира този пример от молекулярната биология, защото: 

  

 „Мисля, че е много трудно, използвайки емпиристкия модел, да 

се запазят феномените на молекулярната биология като научно 

начинание. Главните фигури през 50-те години на двадесети век – 

Полинг, Уотсън, Крик и др. -  не могат да бъдат представени като 

имащи целта просто да опишат феномените на химическите реакции и 

дифракцията на рентгеновите лъчи. Уотсън очевидно не проява интерес 

към рентгенови снимки освен като средство за крайната цел – да се 

открият структурите на ДНК. По-охотно много време в лабораторията 

на Крик е прекарано в измерване ъглите между металните образци на 

нуклеиновите киселини и техния мащабен модел, за да се види дали 

моделът съответства на познатите ъгли на връзки на различни атоми. 

Това не са действията на хора, опитващи се просто да описват петна 

върху рентгенови снимки. 
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Картината не се променя много, ако преминем от говорене за 

целите на индивиди към обсъждане целите на науката като цяло. 

Четейки историята на молекулярната биология и извадки от статии и 

писма, писани по това време, трудно е да намерим каквото и да било 

свидетелство за първостепенна загриженост да се запазят феномените. 

Цялата професионална общност се държи, като да дири реалната 

молекулна структура на реални молекули.”
191

 

 

Разглеждането на примера с откриването структурата на ДНК цели да 

покаже, че  действителните мотиви за избор на теория, водещи учените могат 

да бъдат реконструирани във философията на науката. По този начин ще се 

демонстрира необосноваността на претенциите на социалните изследователи 

на науката да дават по-адекватна картина за действителното развитие на 

науката от философите, разказващи „вълшебна методологична приказка”. 

Друга цел на това обсъждане е да се подкрепи с пример тезата, че научният 

реализъм е по-адекватната, разглеждана в историческа перспектива, 

методология на науката за сметка на емпиризма, разбиран като такава. 

Емпирията, макар и необходимо условие за приемане на дадена теория не е 

достатъчна, за да се обоснове изборът ú. В избора на теория участват и 

критерии като елегантност, простота и предположения за реалната същност 

на ненаблюдаеми обекти и техни свойства. В разглеждания тук пример 

участват и учени, придържащи се изключително към правилата на 

емпиризма, все пак, откривателите на двойната спирала очевидно са 

ръководени от стремеж да открият реалното положение на нещата, т.е. търсят 
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истината зад феномените. Те споделят реалистка позиция, освен че 

обработват емпирични данни. 

 Написаната от Уотсън
192

 история за откриването на двойната спирала, 

въпреки че няма претенциите да бъде историография на събитията, а само 

описване на собствените впечатления на един от участниците, който се 

стреми да предаде „онзи авантюристичен дух, за който са характерни както 

високото младежко самомнение, така и вярата, че веднъж открита, истината 

трябва да се окаже не само проста, но и очарователна”
193

,  може основателно 

да послужи като материал, на чиято база да бъдат реконструирани 

методологичните стъпки, следвани от учените. Тази изходна позиция би 

трябвало да удовлетворява натуралистично ориентираните изследователи на 

науката. Ако докажем, че не социалните взаимодействия между участниците 

и не личните им (извъннаучни) интереси са факторите, влияещи върху 

утвърждаването на дадена теория, чрез методите на социалните изследвания 

на науката – вземайки предвид свидетелствата на самите учени за това как 

постигат решения за разработването и обосноваването на теорията – то така 

ще покажем, че програмата за социология на научното знание трябва да бъде 

поне преразгледана, ако не изоставена. Въпросното показване ще върви 

паралелно с показването на това, че в науката действително се спазват 

правила, а оттам – че методологията на науката не е безпредметна 

дисциплина. Тази история е благодатна почва както за философски, така и за 

социологически интерпретации. Тук ще имаме за цел да покажем тяхната 

възможност като комплементарни описания на научната практика. 

Описанието на контекста на откритието, поддаващо се на социологично 

изследване не се противопоставя по необходимост на философското 
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обсъждане на контекста на обосноваването. Само философският анализ на 

аргументите може да покаже, че решенията на учените да възприемат дадена 

теория не са произволни. 

 Като задача пред това обсъждане стои открояването адекватността на 

вече формулираните от философите на науката методологии. Ще покажем, 

че: придържането на определени учени към по-скоро емпиристки позиции, ги 

лишава от възможността да формулират значими теоретични хипотези. 

Учените, които правят откритието в разглеждания случай се придържат към 

реалистки позиции – търсят истината за света, а не просто за феномените. На 

този етап нещата все още изглеждат като класическото делене на контекст на 

откритие и контекст на обосноваване – метафизиката е помогнала да се 

измисли теорията – това е контекстът на откритието. Когато се проследят 

реакциите на първия тип учени обаче става ясно, че те подкрепят теорията на 

съперниците си, убедени в нейната истинност. Метафизиката има значение в 

контекста на обосноваването. 

  

 Позиции в научната общност 

 

 Уместно е като начало да се проверят хипотези, които биха могли да 

ръководят социолога в изследването му на този случай. Една такава хипотеза 

би могла да бъде, че Уотсън и Крик са наложили теорията си, независимо от 

нейните научни качества, само разчитайки на обществено положение. 

Подобна хипотеза не би могла да издържи проверката си, защото успехът на 

Уотсън и Крик не може да бъде обяснен с обществено влияние – Уотсън е 

новак и не би могъл да разчита на вече създаден авторитет, а Крик е 
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маргинална личност. Чаргаф ги нарича „учени клоуни”
194

. И двамата са имали 

възможност за по-лесна и сигурна кариера, но отказват да приемат тази 

възможност поради научния си интерес към ДНК.  

 По спомените на Уотсън за репутацията на Крик през 1951 г. „[м]акар и 

някои негови най-близки колеги да оценяваха правилно чевръстия му и 

проницателен ум и често да прибягваха за съвети до него, те непрестанно го 

недооценяваха”
195

. Компанията на Крик е била избягвана заради особения му 

нрав.  

 Самият Уотсън е лишен американската си стипендия и е принуден да 

живее при незавидни битови условия, защото отказва да изучава  неводещи, 

по негово мнение, до решение на загадката дисциплини и отдава 

предпочитанието си на работата в Кавендишката лаборатория
196

. 

 Розалинд Френклин не им симпатизира и трудно са можели да 

разчитат на нейната подкрепа. Морис Уилкинс е техният посредник и само 

чрез него те имат достъп до работата ú, а Розалинд е компетентният съдник 

на теорията им. В крайна сметка при нейното завършване тя я подкрепя, не 

поради други причини, а защото теорията съответства на изследваната от нея 

емпирия. Това идва да покаже, че не социални, а методологични 

съображения, не лични, а научни мотиви ръководят приемането на 

предложената теория. 

 

Джеймс Уотсън 

 

                                                           
194

 Виж Уотсън (1975), стр. 139. 
195

 Пак там, стр. 12. 
196

 Виж Уотсън (1975), стр. 35 – 36. 
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Когато на една конференция в Неапол през 1951 г., Уотсън вижда 

рентгенограма на ДНК, представена от Морис Уилкинс, той вече работи по 

разкриването на биохимията на ДНК. 

 

„Моят интерес към ДНК се породи от желанието ми, събудило се 

през последната година в колежа, да узная какво представлява генът. 

По-късно, по време на моята аспирантура в университета на щата 

Индиана, аз се надявах, че тайната на гена може да се разгадае, без да се 

занимавам с химия. Това се обясняваше отчасти с мързела ми, защото 

като студент в Чикагския университет се интересувах главно от птиците 

и успявах да избягна курсовете по химия и физика, които бяха дори 

умерено трудни. Накратко казано, биохимиците от университета в 

Индиана ме поощряваха да изучавам органична химия, но след като 

използвах бунзенова горелка, за да загрея малко бензол, ме освободиха 

от по-нататъшни занимания с истинска химия. По-лесно бе да пуснат 

един недоучен доктор на науките, отколкото да поемат риска на една 

експлозия.”
197

 

 

След защитата дисертацията си Уотсън заминава за Копенхаген на стаж 

при биохимика Херман Калкар по препоръка на ръководителя на докторската 

си работа – Салвадор Луриа, чиято надежда е, че „в обществото на този 

интелигентен европейски учен” Уотсън ще получи необходимите му 

познания за химичните си изследвания. По това време се смята, „че вирусите 

представляват своеобразна форма на чисти гени. В такъв случай най-добрият 

начин да се узнае какво е това ген и как се възпроизвежда представляваше 

изучаването на свойствата на вирусите. И така след като фагите 
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представляваха най-простите вируси, между 1940 и 1950 г. започнаха да се 

появяват все повече и повече учени, които се занимаваха с изучаването на 

фагите (така наречената фагова група), надявайки се в края на краищата да 

научат по какъв начин гените управляват наследствеността на клетките. На 

чело на тази група стояха Луриа и неговият приятел, немец по произход, 

физикът теоретик Макс Делбрюк.”
198

 За целите на изследванията на тази 

група Уотсън е изпратен в Европа на специализация. В Копенхаген той не 

успява да придобие необходимите му знания, но когато в Италия вижда 

показаната от Морис Уилкинс рентгенограма на ДНК у него внезапно се 

появява интерес към химията. От доклада на Уилкинс Уотсън разбира, че 

„гените могат да кристализират, а това показваше, че те сигурно имат 

правилен строеж, който може пряко да се установи.”
199

 Въпреки старанието 

си Уотсън не успява да осъществи близък контакт с Уилкинс и да го убеди да 

му стане сътрудник. След обмисляне вариантите за това къде би могъл да се 

научи да разшифрова дифракционни рентгенограми Уотсън се спира на 

Кембридж, където работи Макс Перуц върху структурата на биологичните 

макромолекули. С помощта на Луриа приемането на Уотсън в Кембридж се 

урежда и той заминава, но пренасочването на стипендията му се оказва 

проблемно. Въпреки това Уотсън следва решението си да работи в 

Кавендишката лаборатория.  

  

Франсис Крик 

 

 Уотсън се запознава с Франсис Крик при пристигането си в Кембридж. 

Той е участник в групата, ръководена от Макс Перуц, работеща в 

                                                                                                                                                                                            
197

 Пак там, стр. 20. 
198

 Пак там, стр. 20 – 21. 
199

 Пак там, стр. 27. 
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ръководената от сър Лоурънс Брег Кавендишка лаборатория на 

Кембриджския университет. 

Уотсън пише за Крик: 

 

„Често изказваше нови идеи, запалваше се извънредно много и 

моментално ги споделяше с всеки, който бе готов да го слуша. След 

ден-два разбираше, че неговата теория не е вярна, заемаше се отново с 

опита, докато му омръзнеше, и пак се впускаше в теоретизиране. 

Тези негови идеи бяха свързани с много вълнения. Те спомагаха 

извънредно много за разведряване на атмосферата в лабораторията, 

където опитите продължаваха обикновено няколко месеца, а понякога и 

години. Това отчасти се дължеше на гласа на Крик. Той говореше по-

високо и по-бързо от всички останали, а когато се смееше неговото 

местопребиваване бе известно на всички от Кавендишката лаборатория. 

Това доставяше удоволствие на всички, особено когато разполагахме с 

достатъчно време да го слушаме внимателно и да му заявяваме направо 

в очите, в случай, че изпуснехме нишката на неговите разсъждения. 

Съществуваше и едно забележително изключение. Разговорите с Крик 

често действаха на нервите на сър Лоурънс Брег и неведнъж само една 

нотка на неговия глас бе достатъчна да накара Брег да потърси по-

спокойна стая. Брег дори избягваше да пие чай в лабораторията, понеже 

това означаваше да понася гръмогласните разсъждения на Крик. 

Въпреки всичко Брег не можеше да си осигури пълна безопасност. Два 

пъти коридорът пред неговия кабинет бе заливан от рукналата от 

лабораторията на Крик вода. Потънал в своите теоретически 
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разсъждения, Франсис забравяше да затегне внимателно гумения 

маркуч на своята смукателна помпа.”
200

 

 

Трудните взаимоотношения между Брег и Крик ще се отразяват върху 

условията на работа по търсене структурата на ДНК като усложняващи 

фактори. Уотсън и Крик трудно са си осигурявали официално позволение да 

продължават работата си. Това, което е убедило научната общност в тяхната 

правота са качествата на предложената от тях теория, а не общественото им 

положение. 

 

Розалинд Френклин  

 

Розалинд Френклин е била търсена за компетентни преценки и съвети 

по отношение работата на Уотсън и Крик, но, потисната в доминираната от 

мъже среда, е била агресивна и не са успявали да сътрудничат. Уотсън ни 

представя сцената, в която се е чувствал застрашен от гнева на дамата, което - 

както се оказва – не се е случвало само на него
201

. В крайна сметка, при 

завършването на модела на двойната спирала, тя потвърждава тяхната 

правота. 

 

„нейната неприязън към Франсис и мен премина. Първоначално 

ние се двоумяхме дали да обсъждаме двойната спирала с нея, понеже се 

страхувахме от раздразнителността, която тя бе проявявала при по-

раншните ни срещи. Франсис забеляза промяната в отношението ú, 

когато отиде да обсъди с Морис подробностите на рентгенограмите. 

                                                           
200

 Пак там, стр. 13. 
201

 Виж стр. 105 – 106. 
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Като смятал, че Рози не желае да има нищо общо с него, той се обръщал 

предимно към Морис, докато полека-лека не доловил, че Рози желае да 

се посъветва с него по някои въпроси на кристалографията и е готова да 

замени откритата вражда с разговор на равен с равен. Рози с очевидно 

удоволствие показала на Франсис всички свои данни и той за първи път 

имал възможност да се убеди колко обосновани са нейните твърдения 

за това, че захаро-фосфатният скелет се намира извън молекулата. 

Нейното по-раншно безкомпромисно становище по този въпрос явно бе 

се опирало върху напълно достоверни научни резултати, а не е било 

излияния на заблудена феминистка. 

Промяната у Рози очевидно се дължеше и на нейната убеденост, 

че вдигнатият от нас шум за необходимостта от построяване на модели 

е била резултат на сериозен научен подход, а не търсене на леснина от 

лентяи, които искат да избягнат тежката работа, както изисква честната 

научна кариера. Става ясно също така, че трудностите на Рози с Морис 

и Рендол произтичат от разбираемата ú за всички потребност да се 

чувства равна с хората, с които работи. Почти веднага след 

назначаването ú в лабораторията на Кингз колидж Рози бе въстанала 

срещу неговия йерархичен дух, обидена заради това, че нейният 

блестящ талант на кристалограф не намира официално признание.”
202

  

 

Морис Уилкинс 

  

 По времето, по което Уотсън пристига в Англия, там върху молекулния 

строеж на ДНК работи Морис Уилкинс – физик, използващ предимно 

рентгенографски методи в изследванията си. Въпреки, че осъзнава 
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значимостта на изследвания проблем, той не проявява особена настоятелност 

за бързото му решаване. 

 

„Морис непрестанно разстройваше Франсис с това, че не 

проявява особено вдъхновение към ДНК. На него като че ли му 

доставяше удоволствие да се запознава бавно с важните доказателства. 

Работата не се състоеше в липса на разум или здрав смисъл. Морис без 

съмнение притежаваше и едното, и другото – доказателство за това е, че 

той пръв се зае с ДНК. Работата се състоеше в това, че на Франсис не се 

отдаваше възможност да втълпи на Морис, че човек не бива да се бави, 

когато държи в ръцете си някакъв динамит като ДНК”
203

   

  

 Допълнително усложнение пред работата на Уилкинс представляват 

трудните му взаимоотношения с Розалинд Френклин. Той я възприема като 

своя помощничка и е смятал, че назначението се дължи на неговата нужда от 

квалифицирана помощ в рентгенографските си изследвания. Тя е опитен 

кристалограф и Морис се е надявал, че като такъв ще ускори неговите 

изследвания. Розалинд Френклин не просто не приема ролята на отзивчива 

помощничка, но проявява агресия срещу колегите си – мъже – както по 

ежедневни
204

, така и по научни въпроси
 205

 . 

 

 Граници на валидност на социологичното обсъждане на случая 

  

                                                                                                                                                                                            
202

 Пак там, стр. 135. 
203

 Пак там, стр. 17. 
204

 Виж Уотсън (1975), стр. 19. 
205

 Виж Уотсън (1975), например стр. 65 – 66 и 105 – 107. 
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 Тук се предлага за обсъждане социалното взаимодействие между 

основните участници в търсенето на „тайната на живота”. Действително в 

Двойната спирала Уотсън ни предлага интригуващо описание на 

взаимоотношенията между участниците – всеки един със своите странности и 

житейски стремления. Представят ни се правилата на „честната научна игра” 

и неизбежността на тяхното престъпване по пътя към осъществяването на 

целта – разкриването на истината. Представя ни се надпреварата между: 

представители на различни научни дисциплини; групи в различни 

институции; специалисти от различни националности. Виждаме, че в 

надпреварата се намесват лични взаимоотношения – разбирателство и 

неразбирателство. Всички тези свидетелства имат отношение към събития от 

случаен характер. Те биха могли само да опишат процеса на търсене на 

истината и случайните обстоятелства, провокиращи спонтанното възникване 

на интересни хрумвания (голяма част от които могат да се оказват погрешни). 

По този начин могат да бъдат описани и ключови взаимодействия между 

участниците в играта – такива, без които теорията трудно би се развила. 

Забележителното случайно участие на Джери Донохю е описано от Уотсън 

така: 

 

„Непредвидената полза от Джери, който работеше в една стая с 

Франсис, Питър и мен, бе очевидна за всички, макар и никой да не 

споменаваше за нея. Ако той не бе работил с нас в Кембридж, аз може 

би все още щях да се мъча над структурата със свързани еднакви бази. 

Морис, който работеше в лаборатория без специалисти по структурна 

химия, естествено нямаше от кого да разбере, че всички илюстрации в 
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учебниците са погрешни. Освен Джери само Полинг можеше да 

направи правилния избор и да се ориентира в неговите последици.”
206

  

 

Забележката на Донохю, че моделът на двойната спиралата със 

свързани еднакви бази не е верен, защото две от тях не са изобразени вярно 

довежда Уотсън до хипотезата за комплементарността на базите – 

свързването на аденин с тимин и гуанин с цитозин. Новият модел обяснява и 

емпирично установените правила на Чаргаф, според които „броят на 

адениновите молекули (А) бе много близък до този на  тиминовите (Т), а 

броят на гуаниновите (Г) – до този на цитозиновите (Ц). Освен това 

съотношението на адениновите и тиминовите групи се изменяше в 

зависимост от техния биологичен произход. ДНК на някои организми 

съдържаше повече А и Т, докато при други форми на живот имаше повече Г и 

Ц.”
207

 

 Друга илюстрация за социалното измерение на научната дейност можем 

да открием в коментара на Уотсън върху усложненията за разработване на 

даден научен проблем, пред които поставя изследователите националната 

култура. Франсис Крик не се е осмелявал официално да предприеме 

задълбочени изследвания върху ДНК, защото би се сметнало за „твърде 

некрасиво Франсис изведнъж да се заеме с проблема, върху който Морис 

работеше вече няколко години.”
208

 Уотсън разсъждава: 

 

„Колко по-лесно би било, ако живееха в различни страни. 

Съчетанието от английска патриархалност (всички значителни хора в 

Англия, ако ли не сродени чрез брак, като че ли се познават един друг), 

                                                           
206

 Пак там, стр. 134. 
207

 Пак там, стр. 83. 
208

 Пак там, стр. 17. 
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с развитото у англичаните чувство за „честна игра” не разрешаваше на 

Франсис да се намесва в проблемите на Морис. Във Франция, където 

понятието „честна игра” очевидно не съществува, такива проблеми не 

биха възникнали. В Съединените щати също не можеше да се случи 

подобно нещо. Никому няма да мине през ума да иска от изследователя 

в Бъркли да се откаже от един първостепенен по важност проблем, 

защото някой в Калифорнийския технологичен институт се е 

заинтересувал от него по-рано. В Англия обаче не разсъждаваха 

така.”
209

 

   

 Безспорно може да бъде намерен много и интригуващ материал за 

социологични изследвания в тази история. Най-ярко Уотсън ни представя 

съревнованието, в което влизат с един утвърден и особено авторитетен учен 

като Лайнус Полинг. Заимствайки от него идеята за спирална структура на 

белтъците и метода за точното ú установяване – конструиране на модели, 

Уотсън и Крик я прилагат към ДНК. Те решават да подражават на Лайнус 

Полинг и да го „бият в собствената му игра”. Оттам насетне те са 

непрестанно нащрек дали Полинг няма да ги изпревари с откритието, следят 

внимателно публикациите му. Те дотолкова губят търпение, че когато Питър 

Полинг получава статията на баща си, описваща триверижен модел на ДНК, 

Уотсън забравя всякакви добри обноски. 

  

„Преди Франсис да е успял да помоли за ръкописа, аз го измъкнах 

от външния джоб на Питър и потънах в него.”
210
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 Установявайки грубата грешка на Полинг при построяването на 

въпросния модел, Уотсън и Крик трескаво подновяват работата си върху 

модела на ДНК в стремежа си да бъдат автори на откритието. 

 До последно те се стремят да държат в тайна от Полинг своята работа. 

Когато Уотсън пише за вече откритата структура на ДНК до Делбрюк, той го 

моли за дискретност, защото „[в]се още изпитвах малък страх, да не би нещо 

да се обърка”
211

, но: 

 

„Делбрюк не бе изпълнил моята молба. Бе му се приискало да 

разкаже на всички от своята лаборатория, понеже знаел, че след 

няколко часа мълвата, разнесена от неговите сътрудници, ще стигне до 

техните приятели, които работят с Полинг. Освен това бил обещал на 

Полинг, че ще го уведоми веднага щом получи от мен писмо. 

Съществуваше и по-важното обстоятелство, че Делбрюк мразеше да 

спазва каквато и да било секретност по научни въпроси и не желаеше да 

държи повече Полинг в неведение.”
212

 

 

 Вдъхновение за изследванията си социолозите на научното знание биха 

могли да почерпят и от изказвания като: 

  

 „Увлечението на Франсис нарастваше с всеки изминат ден и 

когато Джери или аз чуехме приближаващият се глас на Франсис, който 

водеше нови хора при нас, напускахме кабинета, докато той ги 

покръстеше в нашата вяра…”
213
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Ето – би могъл да каже някой – учените се отнасят към теориите си 

както религиозните хора се отнасят към догмата. Тук не разумът има 

значение, а вярата. Подобна интерпретация може да бъде твърде подвеждаща. 

„Вярата” на учените в теорията, която разработват, обосновават или 

проверяват има характер на предположение, за което винаги се има предвид, 

че може да се окаже погрешно. Учените не „приемат” определена „вяра”, за 

да получат успокоение, а за да могат да я изпитат – нещо, което противоречи 

на религиозното приемане – отдаване на дадена вяра. Това, което прави Крик 

„покръствайки във вяра” е да представя аргументи, обосноваващи избора на 

теория, а не просто да проповядва. Ако едно социологично изследване на 

откриването на двойната спирала и утвърждаването ú в научната общност 

настоява, че аргументите нямат значение, то остава емпирично неадекватно, 

защото лесно могат да бъдат посочени решаващите аргументи, играещи роля 

при приемането на теорията: 

 

„Това, че Рози възприе веднага нашия модел, в началото ме 

удиви. Опасявах се, че с нейния остър и опърничав характер, попаднала 

в капана на собствените си убеждения против спиралната структура, тя 

ще изрови нямащи нищо общо с нашия модел резултати, които щяха да 

подхранят известна несигурност относно правилността на двойната 

спирала. Независимо от това подобно на всички останали тя разбра 

притегателната сила на двойките бази и прие факта, че структурата е 

твърде изящна и не може да не бъде вярна. Дори нещо повече. Преди да 

бе научила за нашето предложение, рентгенографските данни я 

принуждавали все повече и повече да възприеме спиралната структура. 

Скелетът на молекулата по нейни данни трябваше да се разположи 

отвън и тъй като съществуваше необходимостта базите да бъдат 
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свързани с водородни връзки, неповторимостта на двойките А – Т и Г – 

Ц представляваше един факт, който тя не виждаше никакъв смисъл да 

опровергава.”
214

 

 

 Розалинд Френклин дълго време е била смятана от Уотсън и Крик за 

фанатична феминистка, готова на всяка цена да опровергава теориите им 

единствено поради причината, че те са мъже. Както се вижда от горе 

цитираното, съображенията на Розалинд да отхвърля по-ранните им модели и 

да приеме последния са изцяло научни. Оказва се, че нейното трудно 

поносимо поведение в ежедневието се дължи на основателния ú протест 

срещу несправедливо отредената ú роля в социалната структура на науката и 

то няма нищо общо с научнообоснованите ú възражения срещу модела, от 

който самите Уотсън и Крик се отказват „благодарение” на нея. 

 Ученият, когото Уотсън и Крик успяват да „бият в собствената му 

игра”, въпреки че би било разбираемо да се опита всячески да защити 

собствената си позиция се признава за победен.  

 

„Полинг, както и Делбрюк, останал поразен. При почти всяка 

друга обстановка Полинг би започнал истинска битка за всяка 

положителна черта на своята идея. Поразителните биологични качества 

на самодопълващата се молекула на ДНК обаче го заставила да се 

предаде. Преди да сметне въпроса за приключен, той желаеше да се 

запознае с данните на Кингз колидж.”
215
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 След представянето му на необходимите свидетелства и доводи  Полинг 

приема достоверността на представения му модел на ДНК. 

 

„Макар и да продължаваше да настоява за количествените 

измервания на лабораторията на Кингз колидж, ние подкрепихме 

нашите доводи, като му показахме копие от оригиналната 

рентгенограма на форма „Б”, направена от Рози. Всички козове бяха в 

наши ръце и той заяви с финес, че според него сме намерили 

правилното решение.”
216

 

 

 Въпреки изобилието на социологично значими описания на ситуациите, 

Уотсън не оставя място за съмнение, че в крайна сметка теорията им е била 

приета не по социални причини, а напротив – въпреки всички препятствия, 

които са се пораждали в общността на учените, разработващи проблема за 

структурата на ДНК – критериите за приемането са качествата на самата 

теория. 

 Учените се позовават на правила за избор на теория, следователно от 

обсъждането на техните аргументи може да бъде изведена методологията, 

която следват. Социологичното описание на случая не може да надхвърли 

границата на контекста на откритие. Приемането на теорията не може да бъде 

причинно обяснено от социологията. Обосноваването на теорията е 

рационално и аргументите могат да бъдат реконструирани от философията. 

Контекстът на обосноваване остава от приоритета на философията на науката 

и не се поддав на социологичен анализ. 

  

Емпирия и теория 
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 Това, което следва е една твърде спекулативна интерпретация на 

картината, представена ни от Уотсън, но този подход намира основанието си 

в търсенето на подходяща за представяне пред публиката интерпретация на 

себе разбирането на учените за собствената им дейност. Важната цел на 

философското обсъждане на историята на науката – в нашия случай – е тя да 

бъде показана по приемлив и за двете страни (учените и тяхната публика) 

начин. 

Показателно в този пример от историята на науката е, че само 

емпирията не е достатъчна за разбирането на науката. Емпирията тук се 

представлява от рентгенограмите, които Уотсън и Крик са използвали само 

като средство за постигане на целта си – да разкрият структурата на ДНК. 

Техният метод е вдъхновен от работата върху структурата на белтъците на 

Лайнус Полинг. Подобен метод вероятно би могъл да бъде приложен и към 

нуклеиновите киселини. 

 

„Бързо научих, че постижението на Полинг представлява по-

скоро продукт на здравия разум, отколкото резултат на сложни 

математически изводи. В неговите разсъждения рядко се промъкваха 

уравнения. Думите в повечето случаи бяха напълно достатъчни. 

Тайната на успехите на Лайнус се състоеше в осланянето му на 

простите закони на структурната химия. α-спиралата не бе открита само 

посредством съзерцаване на рентгенограми. Основният трик се 

състоеше в това да се запита човек кои атоми предпочитат да стоят един 

до друг. Вместо молив и хартия главните работни инструменти 
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представляваха комплект молекулни модели, наподобяващи на пръв 

поглед играчки за деца от предучилищна възраст. 

Ние не виждахме защо да не разрешим проблема на ДНК по 

същия начин. Оставаше ни само да изработим комплект молекулни 

модели и да започнем да си играем с тях. Потръгнеше ли ни, 

структурата щеше да се окаже спирала. Всяка друга конфигурация 

щеше да бъде много по-сложна. Би било същинска глупост да си 

блъскаме главите върху най-различни усложнения, преди да се убедим, 

че най-простият отговор няма да ни свърши работа. Полинг не би 

стигнал до никъде, ако бе тръгнал по най-объркания път.”
217

 

 

Рентгенограмите са имали значение за работата на Уотсън и Крик като 

пробен камък за теорията, докато Розалинд се е надявала да види самата 

структура с подобряването на снимките, Уотсън я упреква, „че тя не е 

компетентна да разчита рентгенограми. Ако само бе натрупала повече 

теоретически знания, щеше да разбере, че признаците, които според нея 

свидетелстват против спиралите, се пораждат всъщност от незначителни 

деформации, неизбежни при свързването на правилните спирали в кристална 

решетка.”
218

 Тук виждаме в действие тезата за теоретичната натовареност на 

наблюдението. Виждаме, че емпирията се интерпретира, за да може да служи 

като доказателство. 

Розалинд Френклин може да бъде разглеждана като пример за учен, 

придържащ се към емпиричния метод. Тя е участникът в историята, който 

най-старателно събира експериментални данни и се надява на тяхната основа 

да достигне до разкриването структурата на ДНК. Както свидетелства 
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Уотсън: „Рози разбираше безпределно ясно, че само по кристалографски път 

може да установи структурата на ДНК.”
219

 Когато Уотсън и Крик канят 

Морис Улкинс и Розалинд да оценят триверижния им модел, тя им обръща 

внимание, че „не съществували  никакви данни, че ДНК е спирала.”
220

 Морис 

по-късно споделя на Уотсън, че тя дори е получила „антиспирални 

резултати”
221

. 

 Розалинд Френклин не одобрява подхода на Уотсън и Крик към 

решаването на структурата на ДНК. Тя „не се интересуваше от построяване 

на модели … Ясно бе, че за нея използването на набързо направени модели – 

играчки за разкриване на биологичните структури е възможно само в крайни 

случаи. Рози естествено знаеше за успеха на Лайнус, но не виждаше никакви 

основания да подражава на неговите чудачества. Висотата на неговите 

минали постижения доказвала достатъчно добре, че трябва да се действа по 

друг път; само гений от неговата величина можел да си играе като 

десетгодишен хлапак и все пак да намира правилно решение.”
222

  

Въпреки всичко и този гений, унесен в играта си успява да допусне 

грешка. Уотсън коментира, че „[а]ко някой студент направеше подобна 

грешка, щяха да го сметнат за неподходящ да продължи обучението си в 

химичния факултет на Калифорнийския технологичен институт.”
223

 

 Морис Уилкинс, макар че споделя предположението за спиралната 

структура на ДНК, също не одобрява заимствания от Полинг подход на 

Уотсън и Крик – строенето на модели. Той не споделя становището, „че 

играта на Полинг с построяването на моделите ще разреши бързо проблема за 

структурата на ДНК, поне докато не се получат допълнителни 
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рентгенографски резултати.”
224

 Можем да разглеждаме и Морис Уилкинс 

като по-скоро придържащ се към правилата на емпиризма – той старателно 

колекционира данни и не бърза да конструира теории. 

 По начина, по който са показани Уотсън и Крик, те са склонни към 

теоретизиране изследователи. Емпирията за тях има значение като компонент 

от изследването. Емпиричните свидетелства служат за подпомагане по-

бързото решаване кои от възможните модели да бъдат щателно разработвани, 

също и - за окончателна проверка на теорията. Критериите, които те цитират 

като обосноваващи избора на теория обаче са: простота, изящество, 

достоверност. Те търсят истината зад феномените. Изследователите, които 

постигат успех в разглеждания случай споделят реалистки позиции. 

  

 С този пример показахме, че въпреки че процесът на научното 

изследване и конструирането на теории са съпътствани от множество 

случайни хрумвания, провокирани от социалното взаимодействие между 

участниците, все пак социологичните реконструкции имат граници на своята 

валидност. Вярно е, че ако всички социално обусловени обстоятелства не се 

бяха стекли по описания начин, разработваните теории щяха да бъдат 

различни. Вероятно и откритията и техните откриватели също щяха да бъдат 

различни. Все пак това, което определя статута на новата теория като 

откритие е нейното приемане от научната общност. Това, което има нужда от 

коментар са мотивите на участниците подкрепят теорията като откритие. 

Горе обсъждания  случай е добра илюстрация на това, че учените се 

ръководят от методологични съображения при „гласуването на даден 

случай”. Обговорено на методологичен жаргон, това следствие има вида: 
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социологията на науката има място само в контекста на откритието, а за 

философията на науката остава да изследва контекста на обосноваването. 

 Емпиризмът като методология на науката не е достатъчен, за да обясни 

успехите на дадени теории. Едно и също свидетелство може да се 

интерпретира по различни начини – както се е случвало на придържащата се 

към емпиричните данни Розалинд Френклин. Уотсън и Крик смело използват 

теории, за да интерпретират емпирията и така конструират необходимия за 

обяснението на феномените модел. Реализмът се оказва по-успешната 

методологична стратегия.
225

 

Ако в случая с откриването на стуктурата на ДНК успяхме да покажем 

по-голямата адекватност на научния реализъм пред тази на емпиризма като 

методология на науката, то сега ни остава да покажем, че от неговите 

позиции можем да различаваме науката от псевдонауката. 

 

Защо хомеопатията не се счита за  наука?   

 

 Сред най-популярните псевдонаучни теории, описващи ефективна 

лечителска практика, неразполагаща с удовлетворителни научни 

интерпретация и обяснение е хомеопатията. Според инструменталистки 

критерии тя основателно може да претендира за научен статус, защото е 

ефективна практика (този аргумент остава в сила дори и да обясняваме 

ефективността ú с плацебо ефект). Още по-интересно е, че тя е добре 

институционализирана (курсове по хомеопатия се провеждат в учебни 

медицински заведения; има множество институти по хомеоптия и 
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 За алтернативно осъждане на случая може да се види: Герджиков, С. (2000). Научното обяснение на 

света. София: Екстрем и Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, особено стр. 292 - 303. 
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традиционните медици също са склонни да предписват хомеопатично 

лечение). Следователно хомеопатията може да претендира за научност и в 

социологичен смисъл. Въпреки това традиционните учени отказват да я 

признаят за наука. Какви са техните основания? 

 Основният принцип на хомеопатията
226

 е, че подобното се лекува с 

подобно. Съществена характеристика на хомеопатичните средства е че те 

съдържат пренебрежимо малко количество активно химично вещество, при 

което е трудно обяснимо тяхното лечебно действие от гледна точка на 

традиционната научна медицина.  

 Въпреки, че има сведения, че хомеопатичните принципи са били 

познати и в древността - Хипократ ги е използвал - хомеопатията като 

отделна дисциплина се появява към края на XVIII в. Неин основоположник е 

немският лекар и химик Самуел Ханеман. Изследванията му в тази област 

започват с наблюдаването въздействието на хинина върху здрав човек. През 

1790 г. той превежда труда на английския лекар Уилям Келън Материя 

медика където се описва лечебния ефект на корите от хининово дърво върху 

маларията и впечатлен от това, той изпробва въздействието им върху себе си. 

Оказва се, че хининът, който се използва за лечение от малария, причинява 

симптомите на малария у здрав човек. Хенеман е убеден, че именно 

способността на хинина да причинява маларичните симптоми е това, което го 

прави толкова ефективно лекарство против малария. Неговото заключение, че 

„лекарството предизвиква у здравия заболяването, което лекува при 

болния.”
227

 Така лечението на подобното с подобно е наречено „хомеопатия” 

за разлика от алопатията, лекуваща с противоположни средства.  
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 З представянето на хомеопатията са използвани Шийли, Н. (1999). Алтернативна медицина, София: 

Наука и изкуство и Симеонов, В. (1991). Скандалите в науката. София: УИ „Кл. Охридски”, стр. 67 - 74. 
227

 Симеонов, В. (1991). Скандалите в науката. София: УИ „Кл. Охридски”, стр. 68. 
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 Още съвременниците на Хенеман намират аргументи против неговата 

медицина като: „Хенеман е реагирал на хининовите кори поради 

свръхчувствителност на организма към тях, а не защото се е разболял от 

малария”, също: „Как е възможно да се лекува отравяне с живак с поемане на 

нови дози от отровата?”
228

 Второто е довело до „грандиозната идея за 

разреждането”. 

 Освен принципът на подобността, в хомеопатията  ключов е и 

принципът на минималната доза. Оказва се, че колкото по-разредени са 

лекарствата, толкова по-висока е тяхната ефективност.  Самото разреждане се 

извършва по специфичен начин, чрез енергично разклащане на всеки етап от 

обработката. Този процес сега наричат потенциализация. Ханеман е убеден, 

че именно енергията на лекарството, а не химичното му съдържание 

стимулира изцеляването, чрез насърчаване на собствените изцелителни сили 

на тялото. Ключов елемент при хомеопатичното лечение е вярата в крайния 

успех и поемането на лична отговорност за състоянието на пациента. Важна е 

личната инициатива за активно участие в лечението, тъй като в много случаи 

то изисква промяна на цялостния начин на живот.  

 Симеонов обръща внимание, че „[о]т теоретични съображения може да 

се твърди, че при разреждане например Д23
229

 в разтвора няма да има нито 

една молекула от разтвореното вещество. Но и при по-малки разреждания е 

ясно, че в лечебните разтвори на хомеопатията се съдържат (поне теоретично) 

нищожни количества лекарство.”
230

 

 Теорията за паметта на водата е можела да обясни ефектите от 

хомеопатиното лечение. Френският изследовател проф. Жак Бенвенист 

твърди, че разтварянето във вода и енергичното разклащане на хомеопатично 
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 Пак там, стр. 68. 
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 Мярка за степента на разреждане на хомеопатичния продукт. 
230

 Пак там, стр. 69. 
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приготвената съставка освобождава нейната енергия във водата, след това тя 

„помни” , или запазва отпечатък от тази енергия.  

 Симеонов разказва спомените си от научен семинар във Виена, на 

който проф. Виктор Гутман, световноизвестен учен и лауреат на научни 

награди изнася семинар на тема: „Ефект на разклащане върху проводимостта 

на течности”. Докладваните експериментални резултати са: 

 

  „че е задължително да се осигури енергично разклащане и 

разтърсване на течностите, чиято проводимост искаме да измерим. В 

противен случай (ако не разклащаме) измерената проводимост на силно 

разредени разтвори ще се окаже по-ниска … Според проф. Гутман част 

от енергията, внесена в системата при разклащането, се съхранява в 

различна степен в различните равнища на структурност в разтвора. 

Разтворът, макар и силно разреден, като че ли има някаква 

структурност и някаква форма на памет.”
231

 

 

 Следващото – описано от Симеонов – научно събитие, свързано с 

хомеопатията през 1988 г. е публикуваната от проф. Жак Бенвенист и 

сътрудници в сп. Нейчър статия описваща следните ефекти от наблюдаването 

на въздействие на силно разредени имунни серуми върху базофилните 

левкоцити на кръвта: 

 

  „Контактът между тях е предизвикал реакция на алергия – 

базофилите са отделяли хистамин, който е типично защитно вещество 

срещу алергични въздействия. Количеството на отделения хистамин е 

служело за оценка на биологичната активност на имунните серуми … 
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тази активност се запазва и при изключително високи разреждания. 

Хистаминът продължава да се отделя, дори когато по теория в съда не 

трябва да е останала и една молекула от серума. Експериментът не 

остана изолирано явление, а беше потвърден от някои други екипи в 

Израел, Канада и Италия. Оформяше се мнението, че хомеопатията е 

намерила своята теоретична основа, свързана с появата на все още 

необясними ефекти на памет у водата.”
232

 

 

 Все пак скептиците са повече. Намират се правдоподобни обяснения на 

ефекта, отричащи хипотезата за „памет на водата”. „Един химик, Кенет 

Съслик от университета в Илинойс, заяви, че енергичното разклащане може 

би има един-единствен ефект – чрез турбулентни течения в съда се разкъсват 

кръвните клетки. Това би обяснило отделянето на хистамин и изключва 

всякакво химично въздействие на водата. Други учени приемаха, че са 

възможни спонтанни процеси на разпадане на базофилите.”
233

 Виждаме, че 

емпиричните данни не са достатъчни за приемането на теорията. Същата 

емпирия се обяснява правдоподобно от утвърдена теория. Няма основания да 

се смени парадигмата. Дори „[и]маше и трета, немалка по численост група, 

която заяви направо, че всичко това е скандално и подобни изследвания не 

правят чест на науката.”
234

 Има съмнения за недобросъвестеност. Сформира 

се комисия от „научни детективи” – Джон Медокс, физик и главен редактор 

на „Нейчър”; Джеймс Ренди, професионален
235

 фокусник, който има опит с 
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 Пак там, стр. 70. 
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 Пак там, стр. 71. 
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 Пак там, стр. 72. 
234

 Пак там, стр. 72. 
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 Колинз и Пинч коментират случая по следни начин: „Наскоро цялото общество получи възможност да 

наблюдава по Британската телевизия как един гастролиращ магьосник уведоми един уважаван учен, шеф на 

прочут френски институт, че идеите му били смехотворни. Мотивът за атаката не бяха методите на 
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изобличаването на фалшифицирани експериментални резултати и Уолтър 

Стюарт, химик също с опит в разкриването на научни измами. В резултат от 

разследването са отречени резултатите. 

 

  „Дегранулацията е била наблюдавана само при нормално 

съдържание на серум, а при необикновените разреждания липсвали 

каквито и да е експериментални доказателства, че базофилите реагират 

на серума.”
236

 

 

 Единствената теория, която може да обоснове хомеопатията като наука 

е опровергана теория. Хомеопатията не е наука.  

   

 Хомеопатията е популярен тип лечение, но голяма част от подлагащите 

се на такова не допускат, че тя няма научен статус. Единствената теория, 

която е приемана като научно обяснение за причините, предизвикващи 

лечебния ефект на хомеопатичните средства е опровергана. Безспорно е, че 

емпиричната част от хомеопатията е налична – установени са множество 

зависимости между симптоми и предполагаеми техни причини, както и 

средствата за лечение, наблюдават се и ефективни резултати. Проблемът е, че 

обясненията, които се дават на процесите са неприемливи от научна гледна 

точка. Псевдонаучния си статус хомеопатията не дължи на липсата на 

емпирия, а на липсата на теория. 

                                                                                                                                                                                            

професора, а предметът, който той е решил да изследва – хомеопатията; инструментът на нападението обаче 

беше един идеализиран вариант на онова, което би трябвало да представлява научният метод.” Collins, H. and 

Pinch, T. (199/41993). The Golem: what everyone should know about science. Cambridge: Cambridge University 

Press,p.143; Колинз, Х. И Пинч, Т. (1996/1993). Големът: какво всеки би трябвало да знае за науката. 

София: Просвета, стр. 143. 
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 Наследството от алхимията 

 

Претенцията за научност на множество съвременни езотерични учения 

намира основанието си в историческите си вдъхновители, главен от които е 

алхимията. Обсъждането на историческото ú присъствие в Западната култура 

може да изясни в каква степен са валидни тези претенции. Действително 

историята на съвременната химия сочи като неин предшественик именно 

алхимията. Вярно е също, че бащите на модерната наука са се занимавали и с 

езотеричното учение.  

Множество концепции за историята на науката датират корените ú още 

в античността. Ясно е, че при такъв подход трудно може да бъде различен 

научният от ненаучния компонент на ученията, разглеждани като развития в 

историята на науката. Границата между тях остава условна и изглежда по-

скоро номинална и фиктивна. Тук е силният момент на социалните 

изследвания на културата. Предлаганият от тях контекстуален модел на 

историята може да покаже, че в оригиналния си контекст предисторията на 

съвременната наука звучи по различен начин. Самите бащи на науката не са 

считали себе си за учени. Техните открития остават в тялото на съвременната 

наука чрез преработки и преобразувания. Голяма част от оригиналните им 

идеи са изоставени, защото са били опровергани. Недоразуменията, 

появяващи се когато не се държи сметка точно какви са собствените 

претенции на мислителите, сочени като учени могат да бъдат изчистени. Тук 

се вижда необходимостта от философско реконструиране на аргументите за 

подкрепа или изостаяне на дадена теория. В противн случай ще бъдат 

валидни разсъждения от вида: 
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 Пак там, стр. 73. 
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Ако можем да наричаме учен някой химик от началото на 

седемнадесети век, чиито занимания са водени от идеята за превръщане на 

неблагородните метали в благородни или физик, интересуващ се от 

астрология, защо днес подобни мислители да нямат право да претендират за 

научност на ученията си? 

Отговорът, който можем да дадем от защитаваната позиция е: 

Защото съвременната наука е наследила от алхимията онова, което 

мистицизмът не е могъл да развие и го е сторила именно отказвайки се от 

езотеричното учение. 

 Алхимията обикновено се представя чрез основните си цели: 

превръщане на неблагородните метали в сребро и злато; изнамиране елексир 

на живота; създаване на живи същества от нежив материал.  

В традиционното представяне на химията се казва, че тя се отделя от 

алхимията отказвайки се от погрешната идея за превръщането на металите. 

Така по подразбиране химията се отличава от алхимията по отказа си да 

преследва тази цел, защото тя е неосъществима. 

 Физиката на двадесети век показа, че металите могат да бъдат 

превръщани от един в друг. Не е трудно да проследим интелектуалните 

стъпки водещи до претендирането на езотериците за научност. Ако целта на 

алхимията е постижима, следователно отхвърлянето ú като не-наука е 

неоправдано. В по-смела интерпретация може да се окаже, че химията е 

погрешна. 

 Проблемът тук е, че алхимията не е изоставена от химиците поради 

погрешността на целите ú, а поради безплодността на методите, с които се 

опитва да ги постигне. Спорът между алхимията и последвалата я химия – 

родоначалник на съвременната химия – е за строежа на материята. Докато в 

най-общия случай първите са се придържали към идеята за четирите основни 
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елемента, вторите са подкрепяли атомизма. Целта на алхимията е постигната 

от физиката, която е основана на втората идея. Това, което физиката показва с 

превръщането на металите не е, че алхимията е наука, а че науката е 

осъществила целите на алхимията, останали неосъществими за нея и именно 

с това, че химията е по-близо до истината от алхимията.
237

 

 

  

Заключение: 

 

Философията на науката може да отговори на предизвикателствата, 

пред които е поставена. Тя е преодоляла проблемите на позитивизма и по 

този начин е престанала да бъде анти-метафизична. Така тя може да 

осъществи пълноценен диалог с останалата част от философската си колегия, 

разочарована от отказа на позитивистката философия да обсъжда 

метафизични въпроси. 

Социологията на науката не може да замести философията на науката, 

защото в опита си да го направи става непълноценна теория на науката. 

Такава е възможна само в комплексното социологично и философско 

обсъждане на историята на науката. 

Философията на науката може да бъде полезна за самата наука, защото 

начинът да се представят удовлетворително развитията в науката е чрез 

философското обосноваване на решенията на самите учени. 

Философията на науката може да представи науката по 

удовлетворителен и за учените, и за публиката начин. Философията на 

                                                           
237

 Тезата за главната отлика между химия и алхимия в тяхната метафизика може да бъде открита например 

при: Джуа, М. (1975/1962). История химии. Москва: Издательство „Мир”; Рабинович, В. Л. (1984/1979). 

Алхимията като феномен на средновековната култура. София: Издателство „Наука и изкуство. 
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науката може да генерира рефлектиран положителен образ на науката, който 

може да бъде възприет и като вътрешен (собствен) и като външен (публичен).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целта на тази работа беше да предложи решение на проблема за 

публичния образ на науката чрез подходяща за представяне пред публиката 

теория за науката. 

Беше показано, че науката се нуждае от представяне пред публиката 

или популяризиране, защото не може да разчита на самообосноваването си 

чрез своята продукция. Едно представяне на науката без апел към 

философското ú обосноваване я лишава от отличеност по отношение на 

алтернативни форми на знание и така я лишава от широка обществена 

подкрепа, за това философията на науката е нужната форма за обговаряне на 

науката с цел нейното отличаване.  

Така задачата на тази работа беше да потърси такава философска 

теория за науката, която да може да даде подходяща теоретична и 

методологична основа на една бъдеща популярна история на науката. 

Въпреки, че подобна задача не е собствено “Задачата на философията на 

науката”, тя представлява интерес с възможността да бъде приложена 

абстрактната философска теория към практически ориентирани дисциплини. 

Традиционното представяне на науката се изразява в осведомяване на 

публиката за най-новите научни постижения. Смята се, че научното знание и 

неговата ценност са гарантирани от начина, по който са постигнати – чрез 

научния метод. Този модел предпоставя очевидността на ценността сама по 

себе си на науката, но в противоположност, публиката много по-лесно 

установява щетите, нанесени от науката. Когато изборът на научния метод 
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като такъв за постигане на истини за света не се аргументира, той изглежда 

произволен. Други културни форми, като религия и магия например, наред 

със здравия разум на спонтанното ежедневно генериране на знания, биха 

могли да претендират на същите основания (щом методът просто се 

постулира и няма рационална принуда за неговия избор) да са легитимни 

доставчици на алтернативно знание за света. Тези недостатъци са характерни 

както за публичното образование, така и за научната журналистика. 

Ако, въпреки недостатъците си, научното популяризиране генерира 

позитивен образ на науката и така гарантира обществена подкрепа на учените 

и тяхната работа, те не протестират срещу липсата на разбиране.  

Така науката се митологизира. Учените се възприемат като един вид 

божества, притежаващи знание, достъпно за малцина избрани, предаващо се в 

някакви езотерични общности на някакъв тайнствен нечовешки език. Така 

схващаните способности на учените, следователно ги лишават от правото да 

грешат. Когато, все пак, бъде разгласена „научна” грешка публиката лесно 

може да смени свръх-доверието си със свръх-недоверие. Социологията на 

научното знание предлага нова стратегия за представяне на науката, 

почиваща на предположението, че, ако на публиката се представя процесът на 

правене на наука с всичките му недостатъци, тя ще развие толерантно, но 

реалистично отношение. Изобщо не е необходимо – твърдят социалните 

изследователи на науката – да се познават някаква специфика на научното 

знание и методът за неговото постигане. Науката не се различава по нищо в 

процеса на правенето си от останалите форми на културата. Тя 

самообосновава ценността си чрез своите приложения. Затова няма нужда да 

бъдат разказвани вълшебни приказки за някаква уникална същностна ценност 

на науката. Тя смело може да излезе на пазара в конкурентни отношения с 

останалите културни форми. 
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Тази позиция се основава на погрешната предпоставка, че за всички е 

очевидна зависимостта на техническия прогрес от този в науката. Но това 

някой да се ползва от удобствата на техниката и медицината по никакъв 

начин не гарантира, че той ще свързва тези, пряко достъпни му, блага с 

науката, за която е възможно дори да не е чувал. От друга страна, за да може 

науката да се развива и да води в крайна сметка до технически продукти, тя 

има нужда от дълъг период, през който да се изпробват множество пътища, 

голяма част от които ще се оказват задънени. Тя се нуждае от солидни 

инвестиции и доверие. Поради тези си особености, поставена в конкурентна 

среда с псевдонаука или още по-екстравагантни съперници, тя лесно губи. 

Популяризацията на науката, оставена на социалните изследователи на 

науката не доставя способност за отличаване на научни от не-научни форми 

на знание. Нейните методи са нечувствителни към демаркационния проблем. 

Още повече, ценностната неутралност, която се опитват да отстояват ги 

принуждава да не третират успешността на науката в сравнение с нейните 

конкуренти. Но задача на популяризирането на науката е да се генерира освен 

разбиране, доверие и подкрепа, т.е. положителен образ на науката и 

способност тя да бъде схващана в своята отличеност от други форми. 

Единственият критерий за демаркация, който са способни да доставят тези 

изследвания е институционалният – това, което експертите, наречени учени 

наричат наука. 

Ако оставим демаркацията да се гарантира от институционалната 

определеност на дадена позиция, тя остава неубедителна за публиката 

(неспециалистите) и, ако за един работещ учен (специалист) ненаучността на 

дадена теория е очевидна и той с лека ръка може да я обяви за псевдонаука, 

то тя не е такава по отношение на публиката. Още повече, известни са 
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измамници в самата наука, които биха могли да спекулират с експертната си 

компетенция и институционалната си позиция.  

Образът на науката, представен от социалните изследвания на науката 

провокира недоволството на учените от начина на представяне на собствената 

им дейност. Споровете, в които се изпада са спорове за естеството на науката. 

И учените, и социолозите на научното знание упрекват философията на 

науката за погрешните образи, които е генерирала. Това обвинение е 

несправедливо. 

За това предприехме исторически преглед на философските концепции 

за науката и нейната демаркация от не-науката. Резултатите, до които 

достигнахме са: че позоваването на изключително емпириска стратегия за 

обосноваване на науката не може да гарантира нейната отличеност от други 

форми на знание и съответстващите им практики. Емпиричният метод не се 

използва само в науката; той може да бъде установен в практиките на 

продуциране на знание в ежедневието и във всички форми на „етно-наука”. 

Настояването на емпиристка методология води до неприемливата ситуация на 

релативизъм, а стремежът да бъдат очертани границите на науката остава от 

приоритета на социологията на науката, а това не е надежден начин за 

отличаване. Начинът науката да бъде отличена от останалите форми на 

културата е чрез позоваване на философски позиции. Социологията на 

науката може да описва науката в процеса на правенето ú, но тя не може да 

обясни основанията, на които учените вземат решенията си за избор на 

теория. Социологията на науката има място в контекста на откритието. 

Философията играе неотменима роля в контекста на обосноваването. Това е 

класическото делене предложено ни от логическия емпиризъм. В тази 

постановка метафизиката също има своето място само в контекста на 
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откритието. След средата на XX в. емпиризмът е подложен на сериозна 

критика. 

Критиката към емпиризма като методология на науката, от едната 

страна, се отнася към не по-голямата обоснованост на знанието, апелиращо 

само към наблюдаемото (в научния реализъм), а от другата страна, тя се 

изразява в тезата за теоретичната натовареност на термините на 

наблюдението (експлоатирана също от историцисткото направление и 

предпоставена в следващите го социални изследвания на науката). Ако за 

първото направление (научния реализъм) решението е в допускане на (поне) 

равноправен обосноваващ статут на теоретичните и емпиричните 

обсъждания, то във второто направление (социо-историческото) се обявява 

недостатъчната детерминираност на теорията от данните и следователно 

условността на приемането на дадено светоописание (концептуална схема, 

езикова игра, парадигма), а правилата, по които се избира теория нямат нищо 

общо с рационалната аргументация, а са правилата на социалното 

взаимодействие. Предпоставената неразрешимост на проблема за 

недостатъчната детерминираност на теориите от опита е в пряка зависимост  

обсъждания метод, а именно чисто емпиричния, комбиниран с анти-

метафизика. Този е методът, който се предполага, че препоръчва 

философията на науката и учените трябва да следват. Ако емпирията не 

осигурява обосноваването на знанието, то неговото конструиране е 

произволно/условно и е отворено към влияния от некогнитивен характер. 

Довеждането до край на тази постановка ражда новите социални изследвания 

на науката, претендиращи да елиминират методологията на науката.  

Другата линия, по която е критикуван емпиризмът е несъответствието 

на образа, който той представя и действителните развития в науката. Този 

проблем не води по необходимост до отричане на възможността на 
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методология изобщо. От позициите на научния реализъм могат да бъдат 

посочени правилата, които действително се спазват в науката – методология 

на науката е възможна. 

Емпиризмът във философията на науката трябва да бъде допълнен от 

поне методологичен научен реализъм, от чиято позиция могат основателно да 

се предявяват претенции за познавателна отличеност на науката от други 

форми. Науката се отличава от други форми на знанието по своя 

познавателен успех, който не може да бъде обяснен чрез емпиричния метод. 

Единствената философия, която го обяснява правдоподобно е научният 

реализъм. 

Ако се съгласим, че научното продуциране на знания е в зависимост от 

метафизически пред-решения, то можем да ограничим науката в специфичен 

клас от допустими метафизики. Ограничеността на този клас няма да бъде 

въпрос просто на конвенция, постигната от група, споделяща общи ценности 

и по този начин - случайна, а може да бъде гарантирана от познавателни цели, 

в зависимост от които се конструират стратегически механизми. 

Метафизически аргументи играят роля и при приемането или отхвърлянето 

на теория. Оказва се, че класическото деление на контекст на откритие и 

контекст на обосноваване трябва да бъде преразгледано, както настояват 

социалните изследователи на науката. Тяхната грешка е, че настояват за 

неговото елиминиране чрез допускане на социологични анализи в контекста 

на обосноваването. Правилното преразглеждане се отнася до допускане на 

метафизиката в контекста на обосноваването. Мястото на социологията на 

науката си остава в контекста на откритието. Допускането на метафизически 

решения в контекста на обосноваването, а не само в контекста на откритието, 

може да сложи границите на релативизирането и крайното социологизиране 

на теорията на науката. 
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 Философията на науката може да отговори на предизвикателствата, 

пред които е поставена. Тя е преодоляла проблемите на позитивизма и по 

този начин е престанала да бъде анти-метафизична. Така тя може да 

осъществи пълноценен диалог с останалата част от философската си колегия, 

разочарована от отказа на позитивистката философия да обсъжда 

метафизични въпроси. 

Социологията на науката не може да замести философията на науката, 

защото в опита си да го направи става непълноценна теория на науката. 

Такава е възможна само в комплексното социологично и философско 

обсъждане на историята на науката. 

Философията на науката може да бъде полезна за самата наука, защото 

начинът да се представят удовлетворително развитията в науката е чрез 

философското обосноваване на решенията на самите учени. 

Философията на науката може да представи науката по 

удовлетворителен и за учените, и за публиката начин. Философията на 

науката може да генерира рефлектиран положителен образ на науката, който 

може да бъде възприет и като вътрешен (собствен), и като външен 

(публичен). 

В резултат на тази работа се появява предложение за решаване на 

проблема с разочарованието на обществото от науката – от едната страна – и 

разочарованието на учените от публичния им образ – от другата. Предлагаме 

методологичните решения на една история на науката, която да бъде 

подходящ представител на науката пред обществото. Тази история на науката 

трябва да съчетава в себе си подходите на социалните изследвания на 

науката, които да показват интригуващия свят на човешките 

взаимоотношения в науката, да показват, че учените са хора като всички 

останали и е възможно да грешат. Тази история на науката ще трябва да 
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показва, че въпреки сложността на междуличностните отношения в науката, 

учените са обединени от стремеж към търсене на знания за света, които ще 

бъдат полезни и достъпни и за останалата част от обществото. Тази история 

ще трябва да показва и как се вземат решенията в науката. Ще трябва да се 

показват принципите на обосноваване и приемане на становище по научни 

въпроси. По този начин ще може да се развива реалистично и критично 

отношение към форми, претендиращи за научен статус. 

 

Приносите, за които претендира работата са: 

 

(1) Показва се, че прилагането на тривиалното деление на “двете култури” 

като обяснителен модел за феномена научни войни е погрешно дори и 

като интерпретация на собствената теза на автора си. 

(2) Защитава се тезата, че един от сериозните симптоми на неадекватност 

на даден образ на науката е неговата неспособност да гарантира 

отличаването на науката от другите форми на културата. 

(3) Преформулира се класическото разделяне на контекст на откритието и 

контекст на обосноваването, като се показва, че съществена роля в 

контекста на обосноваване играят определени метафизически 

допускания. 

(4) Показва се, че това, което отличава науката от другите форми на 

културата, както и от нейните имитации (псевдонауката) трябва да се 

търси в контекста на обосноваването. Основният недостатък на 

обсъжданите до този момент във философията на науката (главно 

емпиристки) критерии за демаркация, е че се опитват да сведат процеса 

на обосноваване до прилагане на прости логически правила, като 

игнорират участието на метафизически допускания. 
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