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Riv paradigrnerne ned! 

Under Watergate-skandalen havde przsident Nixon en pressesekre- 
tzr, der hed Ronald Ziegler. Det var Ziegler, der havde til opgave at 
viderebringe przsidentens efterhånden mere og mere desperate og 
forviklede bortforklaringer til den kritiske opinion, og han måtte un- 
dertiden korrigere sig selv. Det gjorde han på opfindsomme måder. 
Engang erklzrede han, at hans foregående udtalelser ikke Izngere 
stod til troende. De var blevet - som han sagde - »inoperative.« Ord - 
som »forkert« eller »usand« kom ikke over hans lzber, men netop - 
»inoperative.«' 

Der ligger en hel erkendelsesteori skjult i dette omhyggelige ord- 
valg. Tidligere forklaringsfors~g s ~ g e s  hverken sandsynliggjort eller 
afkrzftet, man tager afsked med dem ved at erklzre dem ude af 
funktion. 

Der er forskelle pa en Zieglers »cover up«-man~vrer og en moderne 
litteraturforsker, der g0r kort proces med en forskningsmzssig fortid. 
Det kan vzre forskelle i graden af god tro. Men der er også paralleller 
i den måde, hvorpå de omtaler det forgangne: som noget, man ikke 
beh~ver  forholde sig til ud fra sandhedskriterier. 

Forskeren har imidlertid noget, Ziegler kun kunne have sukket - - 
efter, nemlig en videnskabsteoretisk begrundelse for ikke at tale om 
sandhed eller falskhed, men om overhalethed, når han karakteriserer 
den hidtidige forskning. Legitimationen stammer fra Thomas S. 
Kuhn og hedder p~radi~rneskift.~ Ifolge paradigmeteorien bryder et 
nyt videnskabsbegreb igennem, uden at det gamle udtrykkeligt forka- 
stes med rationelle begrundelser. Paradigmerne er nemlig inkom- 
mensurable, og overgangen fra det ene til det andet er bestemt af 
meget andet end forskningslogik i snzver forstand, iszr af institutio- 
nelle, forskningssociologiske forhold. Man begynder at bedrive viden- 
skab på en ny måde, ud fra en rzkke fzlles grundantagelser, der ikke 
udtrykkeligt modificerer det forudgående paradigme, men slet og ret 
udgm en ny praksis, som efterhånden udkonkurrerer en gammel. 

Overgangen fra ét paradigme til et andet kan ifalge Kuhn også 
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