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În lucrarea sa, Structura Revoluțiilor Științifice, Thomas. Kuhn ne propune faimoasa 

teză a incomensurabilității paradigmelor. Teza susține că două paradigme sunt de fapt două 

viziuni diferite asupra lumii naturale, de tipul gestalt swich1. Ele nu pot fi privite în același 

timp și nu dețin puncte comune. Eu voi argumenta împotriva tezei incomensurabilității 

paradigmelor prin apel la un studiu de caz care surprinde două paradigme în dialog. Voi numi 

aceste paradigme, pe urmele lui Kuhn, „viziunea mecanicist-corpusculară a lui Robert Boyle, 

respectiv „viziunea elementelor primare”. În lucrarea sa ,,Robert Boyle and Structural 

Chemistry in the Seventeenth Century”2, Kuhn discută aceste două paradigme prin prisma 

incomensurabilității. În această lucrare aș vrea să aduc nuanțări modului în care reconstruiește 

el acest episod istoric. Voi arăta că cele două paradigme nu doar că nu sunt incomensurabile, 

ci chiar îndeamnă istoricul să formuleze comparații. În reconstrucția pe care o oferă în 

scrierile sale, Robert Boyle prezintă în mod intenționat cele două paradigme din perspectiva 

comparației istorice, propunând să le vedem în dialog (și competiție). 

Teza pe care o voi susține în această lucrare este că cele două paradigme, nu sunt 

incomensurabile, ci dețin elemente comune. Pentru a susține această teză, voi aduce două 

argumente: În primul rând, Boyle își organizează scrierile în așa fel încât să pună în dialog 

cele două teorii despre structura materiei (sau cele două viziuni despre lume). Am putea spune 

că paradigma mecanicist-corpusculară susținută de Boyle pare să intre în dezbatere rațională 

cu adepții viziunii elementelor primare, în contextul unei discuții despre puterea explicativă a 

teoriilor, susținând că teoria lui explică mai multe fenomene decât teoria elementelor. În al 

doilea rând, voi susține ideea că cele două paradigme dețin practici comune, cum ar fi analiza 

prin foc a substanțelor.  

În prima parte, voi aborda modul în care a nuanțat Kuhn cele două paradigme, cea 

mecanic-corpusculară și cea a elementelor.  Partea a doua, va consta în câteva lămuriri 
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preliminare despre cine a fost Robert Boyle și cum pot sta cele două paradigme într-o relație. 

Voi explica ce reprezintă metoda analizei prin foc, fiind folosită atât de Boyle, cât și de 

adepții teoriei elementelor primare. În partea a treia, voi prezenta obiecțiile la adresa tezei 

incomensurabilității, care implică folosirea aceleiași metodologii de lucru. 

Kuhn și incomensurabilitatea celor două paradigme ale tradiției atomiste 

Kuhn, în lucrarea sa ,,Robert Boyle and Structural Chemistry in the Seventeenth 

Century3” susține că scopul său este să arate diferențele dintre cele două teorii care subscriu la 

tradiția atomistă din secolul al XVII-lea, pentru a descoperi cauza disputelor din cadrul acestei 

tradiții4. Totuși, în cadrul acestei lucrări, Kuhn pleacă de la teza incomensurabilității, 

susținând că teoria mecanicist-corpusculară dezvoltată de Boyle este ,,incompatibilă”5 cu 

celelalte teorii care susțin existența elementelor primare în materie. Această incompatibilitate 

este susținută de către Kuhn, bazându-se, în mare parte, pe critica și obiecțiile pe care le 

formulează Boyle la adresa teoriilor elementelor primare în The Sceptical Chymist, ca de 

exemplu, obiecția conform căreia, focul poate crea noi substanțe, cum sunt, de pildă aliajele. 

Pentru a sublinia caracterul incompatibil al paradigmelor, Kuhn consideră că metoda analizei 

prin foc, folosită ca instrument de separate a elementelor de aristotelicieni și Boyle, este 

folosită de către cel din urmă, într-un mod mai diferit, în sensul în care Boyle nu doar separă 

elementele, ci și creează altele noi cu ajutorul focului. Pentru Kuhn, metoda focului este 

folosită în scop practic și diferit în cele două paradigme, dar Kuhn nu indică și scopul 

explicativ pe care-l urmăresc adepții celor două tabere. 

Robert Boyle și disputa dintre cele două teorii 

Robert Boyle este adesea privit ca purtătorul de cuvânt – al filosofiei experimentale. 

În scrierile sale, partizani ai filosofiei experimentale dialoghează cu aristotelicieni sau 

adepți ai paracelsianismului. În una dintre scrierile sale cele mai importante, The Sceptical 

Chymist”6, Boyle propune o serie de argumente în favoarea noii teorii corpusculare. Printre 

acestea, la loc de cinste este simplitatea și puterea explicativă. Spre deosebire de 

aristotelicieni, Boyle pretinde că teoria sa, se poate dispensa de o mare parte din ceea ce 
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tradiția numea deja „calități oculte”. Explicațiilor pe bază de calități oculte , Boyle vrea să 

le substituie explicații întemeiate pe principiile filosofiei mecanice: materia și mișcarea . 

Boyle și adepții filosofiei aristotelice, cad de acord asupra faptului că prin experiment de 

laborator, filosoful ajunge să înțeleagă cum este constituită materia, dacă recurge la metoda 

analizei prin foc. Metoda analizei prin foc presupune ca, un anumit material natural (de ex. un 

lemn) să poată fi separat (descompus) prin ardere, în cele patru elemente. 

Teoria elementelor primare, susținută de aristotelicienii vremii precum Francisco 

Suarez, Thomas Erastus, și care era în competiție cu teoria mecanicistă a lui Boyle, considera 

că toate substanțele naturale, conțin cele patru elemente ale naturii: Foc, Apă, Pământ și Aer, 

iar focul este instrumentul universal cu ajutorul căruia putem extrage elementele ce nu pot fi 

la rândul lor separate prin ardere. Numărul de elemente varia, dacă la unii aristotelicieni sunt 

patru elemente, la Paracelsus vedem că apar trei elemente, iar LaFevre, contemporanul lui 

Boyle, afirmă că sunt cinci elemente.7 Boyle este și el familiar cu acest tip de metodă 

experimentală, și o folosește pe diferite tipuri de substanțe: lemn de Gaujacum, camfor8, aur, 

sulf. Cele două tabere, folosesc aceeași metodă de separare a substanțelor, metoda analizei 

prin foc. Dacă folosesc aceeași metodă, rezultatele experimentelor trebuie să fie oarecum 

similare. O variantă a lucrării The Sceptical Chymist9 publicată între 1651 și 1658, arată că 

Boyle urmărea să demonteze teoria celor patru elemente primare prin metoda arderii 

lemnului, însă Boyle susține că prin ardere rezultă cinci substanțe distincte. Astfel, reușește să 

ofere un contra-exemplu teoriei celor patru elemente primare, dar se pare că Boyle nu știa, în 

acea perioadă, de teoria celor cinci substanțe, susținută de LeFevre10. Dialogul între cele două 

paradigme este posibil, dar și comunicarea între adepții celor două tabere. Boyle și LeFerve 

folosesc aceeași metodă și ajung să susțină același lucru, că din arderea unui lemn rezultă 

cinci substanțe distincte. Dacă cele două paradigme ar fi fost incomensurabile, atunci nu se 

putea vorbi de rezultate experimentale similare - trebuie să fi fost posibil dialogul dacă s-a 

putut ajunge la folosirea aceleiași metode. 
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Două paradigme aflate în dialog 

Am văzut că, dincolo de teoriile foarte diferite, Boyle și filosofii naturali tradiționali 

aristotelici, folosesc practici de laborator comune. Metodologia de lucru similară facilita 

comunicarea dintre paradigme. Atât Boyle cât și LeFevre cad de acord asupra faptului că pot 

apărea mai multe elemente prin procesul de separare a substanțelor, însă modul în care 

explicau cele două tabere rezultatul analizei de laborator era, evident, diferit. Boyle descoperă 

că unele elementele primare sau ultime, rezultate din separarea substanțelor, mai pot fi 

separate încă odată, obținându-se alte substanțe: ,,...dacă oamenii ar avea în atenție Arderea 

Lemnului, în care focul se disipă în Fum și Cenușă: Nu numai cel din urmă este realizat din 

două Corpuri Diferite ca Pământ și Sare, dar și Primul fiind condensat de acea funingine ce 

se află depusă pe Hornul nostru, va Descoperi de unul singur că se află atât Sare și Ulei, și 

Spirit și Pământ...”  11 Inițial, pare problematic pentru aristotelicieni să explice un număr mai 

mare de elemente, dar teoria elementelor nu este respinsă în totalitate. LeFevre poate accepta 

că pot apărea, prin diverse experimente, mai multe elemente12, ceea ce arată că subiectul 

introducerii unor elemente noi, a putut fi dezbătut de către cele două tabere. 

Boyle, cu ajutorul obiecțiilor din The Sceptical Chymist, încearcă să intre într-un 

dialog cu adepții teoriei elementelor primare, scopul lui fiind să le demonstreze acestora că 

teoria mecanicist-corpusculară explică mai multe fenomene decât teoria elementelor: ,,După 

care voi spune, că în afară de anumite corpuri, patru elemente nu pot fi extrase din aur... 

astfel se poate spune și despre argint.”13 Acest pasaj surprinde rezultatul unui experiment 

realizat de Boyle prin care încearcă separarea elementelor primare din substanțe ca aurul sau 

argintul. Boyle ajunge la concluzia că nu se pot extrage elemente din substanțele naturale,  

folosind metoda focului, așa cum ar susține aristotelicienii. Din felul în care își construiește 

argumentul, Boyle încearcă o aplicare a teoriei aristotelice a celor patru elemente și oferă un 

contra-exemplu la această teorie. Boyle le semnalează adepților teoriei elementelor că teoria 

lor prezintă anumite probleme, iar prin experiment le demonstrează că elementele nu pot fi 

separate, scopul lui este să arate că teoria corpuscular mecanicistă poate să explice de ce aurul 

nu poate fi descompus în elemente primare. 
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Boyle observă că prin încălzire, aurul nu se descompune așa cum se întâmplă cu 

lemnul, ci devine lichid. Astfel de substanțe ca aurul și argintul sunt considerate de Boyle ca 

fiind ,,corpuri fixe”14 ceea ce înseamnă că particulele din cadrul aurului au o structură extrem 

de unitară, și solidă, astfel încât, mișcarea produsă de particulele de foc nu poate agita 

particulele din aur până în punctul în care acestea să se desprindă unele de altele. Viteza 

mișcării locale produsă de corpusculii de foc, nu este suficient de mare pentru a separa 

elementele primare din aur, și astfel din procesul de agitare a corpusculilor din aur nu rezultă 

decât lichefierea aurului, și nu separarea acestora. Boyle oferă o explicație mecanicistă a 

fenomenului pe baza structurii unitare a corpusculilor și a modului cum sunt aranjați în 

compusul respectiv. Boyle nu consideră că din aur nu pot rezulta elemente primare, ci doar că 

metoda focului nu este adecvată pentru extragerea particulelor din aur. Boyle admite că în aur 

avem elemente sau particule primare, însă postulează existența corpusculilor primari în 

structura aurului, și astfel acceptă existența unor corpusculi care se află la baza compușilor 

materiali, așa cum vedem și la adepții teoriei elementelor primare. 

Concluzie 

Dacă vorbim de cele două paradigme ale chimiei din secolul al XVII-lea, teza 

incomensurabilității lui Kuhn pare să nu se susțină, pentru că ele folosesc aceeași metodă de 

separare a substanțelor. Pentru ca paradigmele să fie incomensurabile, este necesar ca ele să 

reprezinte două comunități științifice complet opuse ce nu pot avea un dialog, însă după cum 

am văzut, dialogul este prezent în cadrul celor două paradigme. Chiar dacă Kuhn susține că 

ele ar fi incomensurabile, bazându-și argumentul pe faptul că metodologia de lucru este 

folosită diferit în cele două paradigme, din argumentul lui nu reiese că paradigmele nu au 

criterii comune și cele două comunități științifice nu pot comunica. Metoda focului reprezintă 

un instrument comun pentru cele două practici științifice, Boyle ajungând să considere același 

număr de elemente ca și adversarul său LeFevre. Când realizează experimentul separării 

particulelor din aur, Boyle ține seama de teoria aristotelică și acceptă ideea că se pot obține 

elemente primare din aur, doar că metoda focului este ineficientă. 
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