
Abstract: This study stands in-between two distinct areas, modern epistemology and architectural theory and 
interpretation. A dual approach is being carried out in an attempt to transfer concepts and methods of approach 
from the field of philosophy of science to that of architectural discourse. By examining architecture at a me-
ta-theoretical level, i.e. making architectural theory itself the object of theorising, it is attempted to transcribe 
epistemological concepts, tools and conceptual schemas into the field of architectural interpretation and theo-
ry.  The study’s objective is to outline a suitable framework for examining the evolution of architectural theory 
itself and for understanding its shifts. More specifically, we attempt to formulate a model that will allow for a 
more systematic approach of the course of architectural interpretation, theory and criticism. The main point of 
the study, stated and documented in detail, is that an architectural interpretation can be regarded as a (domi-
nant) paradigm, much as a scientific theory can. Interpretations change over time, reflecting changes of value 
systems underlying a general view of architecture, rather than having a dependence on the specific object of 
interpretation. A concept of an “interpretative paradigm” (a hermeneutical paradigm) is proposed, regarded as 
a system of beliefs associated with a broad view of architecture, which determines the direction followed by the 
interpretations of distinct works. Hermeneutical paradigms do not constitute timeless invariants, but they are 
transformed and modified over time. The transition process by which such shifts occur, following a paradigm 
crisis, is analysed in this study by describing a mechanism of theoretical/interpretative paradigm shift in archi-
tecture, leaning on Feyerabend’s proposed notion of “research anarchy”. The study is concluded with a brief 
discussion of the notion of “progress” in architectural theory and interpretation, building on similar contribution 
in the philosophy of science, mainly due to Laudan and Toulmin. 
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Περίληψη: Η παρούσα μελέτη κινείται ανάμεσα σε δύο διακριτούς χώρους, αυτόν της σύγχρονης 
επιστημολογίας και αυτόν της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ερμηνείας. Πραγματοποιείται, με αυτό τον 
τρόπο, μία διττή προσέγγιση, επιχειρώντας να μεταφερθούν στοιχεία της περιοχής της φιλοσοφίας 
των επιστημών στο πεδίο του αρχιτεκτονικού λόγου. Εξετάζοντας την αρχιτεκτονική σε ένα μετα-
θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή πραγματευόμενοι θεωρητικά την ίδια τη θεωρία της, επιχειρείται η 
μεταγραφή επιστημολογικών εννοιών, εργαλείων και εννοιολογικών σχημάτων στην περιοχή της 
αρχιτεκτονικής ερμηνείας και θεωρίας. Στόχο της μελέτης αποτελεί η άρθρωση ενός πλαισίου 
κατανόησης της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής θεωρίας και των μεταστροφών της. Eπιχειρείται δηλαδή 
να διατυπωθεί ένα μοντέλο συστηματικότερης εξέτασης της πορείας και της εξέλιξης της ερμηνείας, 
θεωρίας και κριτικής της αρχιτεκτονικής. Κύρια θέση, η οποία διατυπώνεται και τεκμηριώνεται στο 
πλαίσιο της μελέτης, αποτελεί πως οι μεταβολές της αρχιτεκτονικής ερμηνείας αποτελούν αλλαγές 
Παραδείγματος. Οι μεταβολές ερμηνείας αντανακλούν αλλαγές αξιακών συστημάτων ανεξάρτητων 
από το εκάστοτε υπό εξέταση έργο. Προτείνεται, έτσι, η έννοια του Ερμηνευτικού Παραδείγματος, 
δηλαδή ενός συστήματος πεποιθήσεων, σχετιζόμενων με μία γενική θεώρηση της αρχιτεκτονικής, 
το οποίο καθορίζει την κατεύθυνση στην οποία κινείται η ερμηνεία των αρχιτεκτονικών έργων. Τα 
Ερμηνευτικά Παραδείγματα δεν αποτελούν διαχρονικές σταθερές αλλά μεταβάλλονται. Η διαδικασία 
μετάβασης και εναλλαγής ερμηνειών σκιαγραφείται μέσω της διατύπωσης ενός μηχανισμού αλλαγής 
ερμηνευτικού Παραδείγματος στην αρχιτεκτονική, ο οποίος αντλεί από τις απόψεις του Feyerabend για 
την «άναρχη έρευνα». Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σύντομη διαπραγμάτευση του προβλήματος 
της «προόδου» στην αρχιτεκτονική θεωρία και ερμηνεία, έννοια που αποτέλεσε το επίκεντρο σχετικών 
αναλύσεων στη φιλοσοφία των επιστημών, με κύρια συνεισφορά από το Laudan, αλλά και τον Toulmin. 
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Εισαγωγή

O χώρος στον οποίο κινείται η παρούσα µελέτη είναι αυτός της µετα-θεωρίας της 
αρχιτεκτονικής. Η διατύπωση στόχων της αρχιτεκτονικής, αξιών, µεθόδων, προσεγγί-
σεων, αξιολογικών κριτηρίων ή ακόµη η διατύπωση θέσεων που απορρίπτουν, µερικώς 
ή ολικώς, όλα τα παραπάνω συνιστούν το σώµα µίας θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Ο 
ρόλος που διαδραµατίζουν οι θεωρήσεις της αρχιτεκτονικής καθώς και η εξέλιξή τους 
αφορούν την αρχιτεκτονική µετα-θεωρία. Γενικεύοντας θα µπορούσαµε να πούµε 
πως οι θεωρίες που διατυπώνονται και αναπτύσσονται έχουν ως αντικείµενο ένα 
συγκεκριµένο πεδίο του επιστητού ή της πράξης. Οι µετα-θεωρίες αντίστοιχα, έχουν 
ως αντικείµενο τις θεωρίες που διατυπώνονται ως προς ένα συγκεκριµένο πεδίο του 
επιστητού ή της πράξης. Πεδίο ανάπτυξης µετα-θεωρητικού λόγου αποτελούν και οι 
επιστηµονικές θεωρίες καθώς η ανάλυση και κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 
αυτές αναδύονται, λειτουργούν και εγκαταλείπονται συγκροτούν το αντικείμενο της 
φιλοσοφίας των επιστημών.

Αντικείµενο αυτής της µελέτης αποτελεί η διερεύνηση της διείσδυσης εννοιών, 
εννοιολογικών σχηµάτων και εργαλείων από την περιοχή της σύγχρονης επιστηµο-
λογίας σε αυτή της αρχιτεκτονικής µετα-θεωρίας. Η µεταγραφή των µοντέλων που 
διατυπώνονται στο χώρο της φιλοσοφίας των επιστηµών θεωρούµε πως µπορεί να 
παρέχει κατάλληλα εργαλεία για την µελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής σκέψης.

Προσπάθειες μεταγραφής επιστηµολογικών εργαλείων και εννοιών στην περιοχή της 
αρχιτεκτονικής θεωρίας έχουν πραγματοποιηθεί αφορμόμενες από διαφορετικές θε-
ωρήσεις της εξέλιξης των επιστημών. Ο Πάνος Τζώνος επιχειρεί έναν παραλληλισμό 
του Παραδείγματος του Kuhn με την έννοια του συστήματος αξιών της αρχιτεκτονικής, 
ενώ και ο Juan Pablo Bonta αφορμάται απο τη θεώρηση των Επιστημονικών Επανα-
στάσεων στην προσπάθειά του να ανιχνεύσει τις μεταβολλές που συντελούνται στην 
ερμηνεία ενός έργου, του Barcelona Pavilion. Αντίστοιχα, ο Stanford Anderson και 
το τμήμα Ιστορίας,Θεωρίας και Κριτικής του MIT επιχειρεί να αρθρώσει ένα πλαίσιο 
µελέτης της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής θεωρίας µε βάση την επιστηµολογική θεώρηση 
του Imre Lakatos. Τέλος, ο Paul-Alan Johnson δημοσιεύει το 1994 μία προσπάθεια 
αποτύπωσης του συσχετισµού της άναρχης έρευνας, της έρευνας που αναιρεί τους 
κανόνες επανεξετάζοντας ακόµη και τις βασικότερες παραδοχές µε την εξέλιξη της 
αρχιτεκτονικής θεωρίας.

Στόχο αυτής της μελέτης δεν αποτελεί η διατύπωση µίας επαναστατικής θεώρησης 
της αρχιτεκτονικής·στόχο της αποτελεί η άρθρωση ενός πλαισίου κατανόησης της 
εξέλιξης της θεωρίας και των µεταστροφών της. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρούµε να 
συγκροτήσουµε και να αποτυπώσουµε µία δοµή η οποία θα συµβάλλει στη συστηµα-
τικότερη εξέταση της πορείας της θεωρίας, ερµηνείας και κριτικής στο χώρο της 
αρχιτεκτονικής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διατυπώσουµε τη θέση, την οποία και θα 
τεκµηριώσουµε, πως η ερµηνεία της αρχιτεκτονικής λειτουργεί µε όρους Παραδείγµα-
τος. Ακόµη, στόχο της µελέτης αποτελεί και η σκιαγράφηση του µηχανισµού αλλαγής 
θεωρητικού, ερµηνευτικού Παραδείγµατος στην αρχιτεκτονική. Θέση µας αποτελεί 
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πως οι µεταστροφές στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την αρχιτεκτονική 
συντελούνται µέσω αυτού του µηχανισµού.

Η Αρχιτεκτονική και η Ερμηνεία της

Ο Juan Pablo Bonta, στο έργο του Η Αρχιτεκτονική και η Ερμηνεία της, επιχειρεί να 
ανιχνεύσει τις μεταβολλές που συντελούνται στην ερμηνεία ενός έργου, του Barce-
lona Pavilion. Θεωρώντας ο ίδιος πως ο στόχος της αρχιτεκτονικής ερµηνείας δεν 
είναι η σταθερή γνώση αλλά πως οι ερµηνείες υπόκεινται στις γενικότερες τάσεις 
της ιστορίας των ιδεών γράφει:

“Ερµηνεύουµε κτίρια µε συγκεκριµένους τρόπους επειδή, κάνοντας κάτι τέτοιο, 
µπορούµε να φωτίσουµε πτυχές του κόσµου στον οποίο ζούµε. Ερµηνείες εγκατα-
λείπονται -όπως και µορφές- όχι τόσο επειδή τις βαρεθήκαµε αλλά επειδή έπαψαν 
να ανταποκρίνονται στον αρχικό, πολιτισµικό τους ρόλο, και νέες ερµηνείες, περισσό-
τερο ευθυγραµµισµένες µε τα σύγχρονα ενδιαφέροντα είναι έτοιµες να αναδυθούν 
αντικαθιστώντας τις παλαιότερες.”

Στη συνέχεια, θα επιχειρήσουµε µία αναδόµηση του έργου του Bonta µε άξονα τις 
έννοιες που εισήγαγε στο χώρο της επιστηµολογίας ο Kuhn σε µία προσπάθεια να 
διαγράψουµε ένα συσχετισµό ανάµεσα στην αρχιτεκτονική µετα-θεωρία και την 
επιστηµολογία.

Ερµηνεία, Παράδειγµα & Ερµηνευτικό Παράδειγµα

Στην διάρκεια της ιστορίας δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πως περισσότερο αλλά 
και λιγότερο ειδικοί επί του θέµατος διατυπώνουν κρίσεις για την αρχιτεκτονική, κρίσεις 
που συχνά είναι έως και αντιθετικές µεταξύ τους. Ο Banham αναφέρεται στην κάτοψη 
της κατοικίας Schroder του Gerrit Rietveld ως αδιάφορη, ενώ ο Broadbent, κινούµενος 
σε αντίθετη κατεύθυνση, γράφει πως πρόκειται για το πιο αξιόλογο στοιχείο ολόκληρου 
του σχεδιασµού. Η διαφωνία είναι πλήρης. Ο τρόπος µε τον οποίο εξετάζεται η κατοι-
κία από τους δύο συγγραφείς είναι διαφορετικός και τα κριτήρια αξιολόγησης µεταξύ 
τους ασύµβατα, οδηγώντας, έτσι, σε διαφορετικές διατυπώσεις. Πράγµατι, ο Bonta 

 αναφέρει πως ο Zevi θεωρεί πως από όλα τα έργα του Le Corbusier είναι η Villa 
Savoye που αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό των αρχών που διατυπώνει στα γραπτά 
του ενώ, αντίθετα, ο Summerson βλέπει µία αντίθεση ανάµεσα στο σχεδιασµό της 
και τα κείµενα του Le Corbusier. Οι διαφορετικές διατυπώσεις αναδεικνύουν πως 
κάθε θεώρηση ενός έργου αποτελεί µία ερµηνεία του, µία αποκωδικοποίηση του 
µηνύµατος που επιθυµεί να επικοινωνήσει ο δηµιουργός.

Η διαδικασία ερµηνείας ή/και αξιολόγησης ενός αρχιτεκτονικού έργου βασίζεται σε ένα 
σύνολο συµβάσεων, ένα σύστηµα αξιών. Με βάση την αξιολόγηση που αυτό προάγει 
οι κριτικοί της αρχιτεκτονικής αναγνωρίζουν κάθε φορά ορισµένα στοιχεία ενός έργου 
παραγνωρίζοντας άλλα σε µία διαδικασία που δεν είναι πάντοτε συνειδητή.
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Έτσι, στην περίπτωση του Barcelona Pavilion, την οποία αναλύει ο Bonta, η ερµηνεία 
που αποκρυσταλλώθηκε, επικράτησε και διαδόθηκε κατά την περίοδο του 1960-61 
συνοψίζεται σε έξι (6) βασικά σηµεία: 

“1. Το περίπτερο παρείχε µία νέου είδους χωρική εµπειρία, στην οποία συχνά 
γινόταν αναφορά ως ρέοντα χώρο (flowing space). Η θεώρηση αυτή βασίστη-
κε στη µη ύπαρξη κλειστών χώρων, αλλά και στην ροϊκή σύνδεση του κάθε 
χώρου µε τους γειτονικούς του εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους. […]

2. Ο σχεδιασµός εξερευνούσε τις εκφραστικές δυνατότητες αυτού που 
θα αποκαλούνταν αργότερα “ελεύθερη κάτοψη”. Οι τοίχοι είχαν διαταχθεί 
χωρίς περιορισµούς, ασύµµετρα, σε αντίθεση µε την κανονικότητα των υπο-
στυλωµάτων που στήριζαν την οροφή. […] Οι τοίχοι θα µπορούσαν να την 
υποστηρίξουν· τα υποστυλώµατα ήταν απαραίτητα µόνο για εκφραστικούς 
λόγους, για να εισάγουν µία γεωµετρική τάξη ενάντια στην ελεύθερη οργά-
νωση των υπολοίπων στοιχείων […]

3. Έχοντας λίγα εκθέµατα στο εσωτερικό του, το ίδιο το κτίριο έγινε το αντι-
κείµενο προς έκθεση. Ο πολύτιµος χαρακτήρας (precious character) του 
αναδείχθηκε από τα πολυτελή υλικά, τα οποία ήταν ανακλαστικά ή διαφανή. 
Η πολυτέλεια ήταν αποτέλεσµα ποιότητας παρά ποσότητας.

4. Το κτίριο αποδείκνυε µία λεπτή αίσθηση αναλογίας και κάποιου Κλασικισµού 
που θα µπορούσε να εντοπιστεί στο Schinkel. Η κάτοψή του θα µπορούσε 
να συγκριθεί µε έναν πίνακα ζωγραφικής του De Stijl. Θα µπορούσε, επίσης, 
κανείς να αισθανθεί µία φωτεινότητα ιαπωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά και την 
πιθανή επίδραση κάποιων από τα πρώτα έργα του Wright, καθώς και σύγχρονων 
καλλιτεχνικών κινηµάτων όπως ο Κονστρουκτιβισµός και ο Κυβισµός. [εικ. 1]

5. Συµβόλιζε την ανάρρωση της µετα-πολεµικής Γερµανίας, και αντανακλούσε 
το πολιτικό κλίµα στα πλαίσια του οποίου η µοντέρνα αρχιτεκτονική κατέστη 
δυνατή. Αυτό θα άλλαζε µε την έλευση των Ναζί στην εξουσία.

6. Το Barcelona Pavilion αποτέλεσε έργο τέχνης, το καλύτερο κτίριο της δε-
καετίας, ένα από τα αριστουργήµατα της αρχιτεκτονικής του εικοστού αιώνα.”

Παρά τις εκτεταµένες προσπάθειες ερµηνείας και κριτικής του έργου κάποια 
στοιχεία παραγνωρίστηκαν. Πράγµατι, χρειάστηκε λίγο περισσότερο από δέκα 
χρόνια ώστε ο Fitch, ένας από τους κριτικούς που συνδιαµόρφωσαν µέσω 
των κειµένων τους την ερµηνεία του ’60, να αναγνωρίσει πως η τότε κυρίαρ-
χη ερµηνεία αγνόησε εντελώς τον παράγοντα της περιβαλλοντικής άνεσης 

. 
Το αν η κριτική του Fitch περί περιβαλλοντικής άνεσης είναι εύστοχη ή άστοχη, δίκαιη 
ή άδικη, µικρή σηµασία έχει. Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο 
ορισµένα χαρακτηριστικά ανάγονται σε κυρίαρχα και άλλα παραγνωρίζονται κατά την 
ερµηνευτική διαδικασία ανάλογα µε το σύστηµα αξιών του ερµηνευτή/κριτικού. Το 
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σύνολο αξιακών πεποιθήσεων που τοποθετεί τη βαρύτητα ορισµένων συνιστωσών 
υψηλότερα από ότι άλλων µπορεί να συνοψιστεί στον όρο Ερµηνευτικό Παράδειγµα.

Το Ερµηνευτικό Παράδειγµα καθορίζει την κατεύθυνση στην οποία κινείται η ερµηνεία/
κριτική της αρχιτεκτονικής γενικά. Ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται το αξιακό σύ-
στηµα που ιεραρχεί τα στοιχεία ενός έργου, προβάλλει τις στοχεύσεις του αρχιτέκτονα, 
αξιολογεί το βαθµό επίτευξής τους αλλά και αξιολογεί την αρχιτεκτονική πρόταση δε 
διαφοροποιείται ανάλογα µε το έργο που κάθε φορά τίθεται σε ερµηνεία. 

Ο Broadbent αναφέρει πως τα έργα αρχιτεκτονικής ερµηνεύονται κάθε φορά σύµφω-
να µε το πνεύµα της εποχής (Zeitgeist)· όχι της εποχής στην οποία δηµιουργήθηκαν 
αλλά αυτής κατά την οποία παράγεται η ερµηνεία. Δίνοντας ως παράδειγµα την 
κατοικία Schroder του Rietveld, η οποία - κτισμένη το 1924 - επί δεκαετίες γινόταν 
αντιληπτή ως µία άσκηση µε τον άπειρο, τον αέναο χώρο, τις σχέσεις εξωτερικού 
και εσωτερικού και ως αποτέλεσµα επιρροής των καλών τεχνών στην αρχιτεκτονική 
ο Broadbent αναφέρει πως:

“Το πιο αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό, το οποίο παραβλέφθηκε τη δεκαετία του 1920 
και µετα βίας έχει αναγνωριστεί από τότε, είναι στην πραγµατικότητα η κάτοψη του 
πρώτου ορόφου. […] Ο πάνω όροφος µπορεί να ανοίξει διαµορφώνοντας έναν ενιαίο 
χώρο, να διαχωριστεί σε πέντε ιδιωτικά δωµάτια ή να παραµείνει σε µία από τις ποικίλες 
ενδιάµεσες καταστάσεις. Είναι, πράγµατι, η πρώτη κυβερνητική (cybernetic) κάτοψη 
που υλοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη, και δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία πως 
αν είχε χτιστεί το 1964 αντί για το 1924, θα αναγνωριζόταν ως τέτοια.”
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Ο Bonta αναφέρει υπό µία έννοια ο Broadbent έκανε λάθος καθώς ο κυβερνητικός 
χαρακτήρας της κατοικίας Schroder αναγνωρίστηκε κατά τη δεκαετία του 1920, 
ακόµη και αν δε χρησιµοποιήθηκε αυτός ο όρος. Ωστόσο, ο Broadbent είχε δίκιο 
ως προς το ότι οι επισηµάνσεις του 1920 παρέµειναν στο επίπεδο των προσωπικών 
διατυπώσεων, χωρίς να αποκτήσουν ευρεία αποδοχή ως ερµηνείες της κατοικίας. Η 
εξήγηση του παραπάνω έγκειται στο ότι στο ερµηνευτικό παράδειγµα που επικρατούσε 
στις αρχές του 20ου αιώνα η ικανότητα προσαρµογής και αυτορρύθµισης, καθώς 
και η κυβερνητική δεν αποτελούσαν ζητήµατα που αξιολογούνταν µε οποιοδήποτε 
τρόπο. [εικ. 2]

Μέσω του παραδείγματος, τονίζεται πως οι µεταβολές που παρατηρούνται στις 
ερµηνείες που παράγονται σχετίζονται µε γενικότερες τάσεις που µικρή σχέση έχουν 
µε τα ίδια τα έργα υπό ερµηνεία. Αυτές οι µεταβολές, ωστόσο, ανταποκρίνονται στις 
αλλαγές του εκάστοτε ερµηνευτικού συστήµατος, αλλαγές που οδηγούν σε νέες 
ερµηνείες όχι ενός, αλλά πολλών διαφορετικών έργων και, τελικά, σε νέες ερµηνείες 
της αρχιτεκτονικής γενικά. 
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Έχοντας γενικεύσει την θεώρηση της Ερµηνείας από ερµηνεία ενός έργου σε ερµη-
νεία που ανταποκρίνεται σε σύστηµα αξιών εφαρµόσιµο στο σύνολο της αρχιτεκτο-
νικής, µπορούµε να µιλήσουµε για µία δοµή ερμηνευτικού Παραδείγματος όχι πολύ 
διαφορετική από το Παράδειγµα του Kuhn. Όπως στην περίπτωση της επιστήµης, 
έτσι και σε αυτή της αρχιτεκτονικής θεωρίας, ερµηνείας, κριτικής διατυπώνεται µία 
θεώρηση που αποτελείται από ένα σώµα πεποιθήσεων το οποίο αποκτά την αποδοχή 
ενός αναγνωρίσιµου τµήµατος της κοινότητας. Για τον Kuhn (1962) η αντίληψη της 
“κυριαρχίας” µίας κοσµοθεώρησης έναντι άλλων αποτελεί προϋπόθεση για το πέρα-
σµα στη φάση της φυσιολογικής επιστήµης, δηλαδή τη συστηµατική διερεύνηση των 
δυνατοτήτων του Παραδείγµατος.

Ο Larry Laudan έχει ασκήσει κριτική στην παραπάνω θέση του Kuhn θεωρώντας τη 
μη ρεαλιστική. Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, η συνθήκη πλήρους κυριαρχίας 
ενός και µόνου ερµηνευτικού Παραδείγµατος δεν πληρείται· οι κοινώς αποδεκτές 
αρχές που συνοψίζονται στο ερµηνευτικό παράδειγµα δεν γίνονται αποδεκτές από 
το σύνολο της κοινότητας αλλά από ένα σηµαντικό τµήµα της. Το παραπάνω αφορά 
άµεσα στη σχέση του παρελθόντος ερµηνευτικού παραδείγµατος µε την εκάστοτε 
νέα κατάσταση. Σε αντίθεση µε τη θεώρηση του Kuhn για τις φυσικές επιστήµες, 
στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής ερµηνείας η σχέση του παρελθόντος με το πα-
ρόν είναι πιο πολύπλοκη. Η αλλαγή ερµηνευτικού παραδείγµατος επιφέρει µία ριζική 
επανερµηνεία του παρελθόντος, δηλαδή των αρχιτεκτονικών έργων αλλά και των 
ερµηνειών τους, ενώ ταυτόχρονα, µέρος του παρελθόντος απορρίπτεται από την 
κοινότητα ως µη αποδεκτό στη νέα συνθήκη.

Σε κάθε περίπτωση, µετά την επικράτηση ενός συστήµατος πεποιθήσεων, τόσο οι 
κριτικοί της αρχιτεκτονικής όσο και οι ερευνητές/επιστήµονες επικεντρώσουν την 
ερµηνευτική ή την ερευνητική τους δραστηριότητα στη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
που αυτό παρέχει. Eπεκτείνουν, έτσι, την ικανότητά του να ερµηνεύει φαινόµενα 
και το εκλεπτύνουν ανταποκρινόµενοι στην ανάγκη διόρθωσης των αδυναµιών που 
αναπόφευκτα εµφανίζονται στην πορεία. Στην περίπτωση της θεώρησης της αρχιτε-
κτονικής µπορούµε να παραλληλίσουµε την παραπάνω διαδικασία µε την εφαρµογή 
του ερµηνευτικού συστήµατος σε άλλα έργα, σχεδιασµένα µε εντελώς διαφορετικό 
σύστηµα αξιών, εξάγοντας έτσι νέα συµπεράσµατα και ερµηνείες.

Εναλλαγή Ερµηνειών: οι έννοιες της Κανονικής και Προ-Κανονικής 
Ερµηνείας

Ο τρόπος µε τον οποίο ένα αρχιτεκτονικό έργο αναγνωρίζεται, αποτιµάται αλλά και 
ερµηνεύεται δεν παραµένει σταθερός στο χρόνο, αντίθετα, µεταβάλλεται σηµαντικά. 
Tα αρχιτεκτονικά έργα που χαίρουν αναγνώρισης, όπως το περίπτερο του Mies, περ-
νούν από μία αρχική φάση αφάνειας σε αυτή της αποτίµησης και ερµηνείας τους. Οι 
ερµηνείες που παράγονται δε χαίρουν εξαρχής της αποδοχής της κοινότητας, αλλά 
αποτελούν µεµονωµένες κρίσεις. Μέσα από τη διατύπωση πολλών διαφορετικών, και 
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συχνά µη συγκρίσιµων, µεταξύ τους, ερµηνειών ενός έργου αναδύονται, σύµφωνα 
µε τον Bonta, οι ερµηνείες που θα διαδοθούν και τελικά θα καθορίσουν τον τρόπο 
µε τον οποίο το έργο γίνεται ευρέως αντιληπτό. 

Ο διαχωρισμός αυτός σχηματοποείται από το Bonta με την εισαγωγή των εννοιών της 
προ-κανονικής (pre-canonical) και της κανονικής (canonical) ερµηνείας. Η διαφορά 
των παραπάνω κατηγοριών, όπως την αναγνωρίζει ο Bonta, δεν αφορά στο περιε-
χόµενο και το νόηµα που αποδίδουν στις αρχιτεκτονικές µορφές αλλά στον τρόπο που 
λειτουργούν στο εσωτερικό της κοινότητας. Οι προ-κανονικές ερµηνείες αποτελούν 
ατοµικές αντιδράσεις και εµφανίζονται λιγότερο πειστικές από τις κανονικές. Λόγω 
των παραπάνω, αποτελούν αντικείµενο διαφωνίας ανάµεσα σε διαφορετικούς µελετη-
τές, σε αντίθεση µε µία κανονική ερµηνεία η οποία έχει την αποδοχή µιας ολόκληρης 
κοινότητας, ή τουλάχιστον ενός αναγνωρίσιµου τµήµατός της.

Προ-Κανονικές Ερµηνείες, Αναθεώρηση & Διάδοση

Η φάση της διατύπωσης προ-κανονικών ερµηνειών αναλύεται σε δύο περιπτώσεις. Η 
πρώτη αφορά στην προσπάθεια πρώτης ερµηνείας ενός έργου που αναδύεται από 
τη φάση της αφάνειας και η δεύτερη στην επανερµηνεία ενός έργου για το οποίο 
είχε διατυπωθεί µία κανονική ερµηνεία.

Ως προ-κανονική διατύπωση μπορούμε να θεωρήσουμε την αντίδραση του Hitchcock 
το 1929 απέναντι στο Barcelona Pavilion όταν αντιμετωπίζει το έργο του Mies μόλις 
ένα χρήσιµο πείραµα που θα επέτρεπε στον Mies van der Rohe να εξελιχθεί. Χα-
ρακτηριστικά δηλώνει πως “(O Mies) συνεχίζει να παραµένει πρωτίστως ένας πολλά 
υποσχόµενος άνθρωπος”. 

Ως προ-κανονικές µπορούν να αντιµετωπιστούν ακόµη οι ερµηνείες του Schroder 
House που καθιστούσαν σαφή τη βαρύτητα που είχε δώσει ο Rietveld στη δυνατότητα 
αυτορρύθµισης των χώρων µε ένα δυναµικό τρόπο που παρέπεµπε σε αυτό που µε 
µεταγενέστερους όρους θα αποκαλούσαµε κυβερνητική κατοικία. Η ανάδυσή τους 
στο προσκήνιο θα πραγματοποιούνταν δεκαετίες αργότερα, όταν οι προηγουµένως 
προσωπικές αποτιµήσεις της κατοικίας, θα αποτελούσαν τµήµα της κανονικής ερµη-
νείας της.

Η διατύπωση νέων θεωρήσεων ενός έργου που, όπως δείξαµε προηγουµένως, σχε-
τίζονται άµεσα µε θεωρήσεις για την αρχιτεκτονική γενικά παραµένει, αρχικά, µία 
χαοτική διαδικασία. Αυτή η περίοδος τερματίζεται για τον Kuhn µε την αποδοχή νέου 
Παραδείγµατος, για τον Bonta µε αποκρυστάλλωση της κανονικής ερµηνείας ενός 
έργου, ενώ στη δική µας περίπτωση µε αποδοχή νέου Ερµηνευτικού Παραδείγµατος.

Μετά την καθιέρωση της ερµηνείας ενός έργου ακολουθεί, η διάδοσή της (dissemi-
nation). Τροφοδοτείται, έτσι, η περίοδος της, εκ νέου, φυσιολογικής επιστήµης κατά 
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την οποία οι ερευνητές επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων ανοίγονται χάρη στο νέο παράδειγµα. 

Παράλληλα, έργα που παρέμεναν στην αφάνεια ή αξιολογούνταν αρνητικά αναδύονται 
με βάση το νέο ερμηνευτικό Παράδειγμα ως ενδιαφέροντα και αξιόλογα, οδηγώντας 
σε διατύπωση νέων ερμηνειών τους. Έτσι, ο Hitchcock τρεις δεκαετίες µετά την 
πρώτη αντίδραση του απέναντι στο Barcelona Pavilion θα αναθεωρούσε την κρίση 
του, αποκαλώντας το περίπτερο “ένα από τα λίγα κτίρια µέσω των οποίων ο εικοστός 
αιώνας ίσως θα ήθελε να συγκρίνεται µε τις ένδοξες εποχές του παρελθόντος”.

Προς µία Eρµηνεία του Μηχανισµού Αλλαγής Παραδείγµατος

Έχοντας περιγράψει τις εναλλαγές ερµηνευτικών παραδειγµάτων στην περίπτωση 
της αρχιτεκτονικής κριτικής, προκύπτει η ανάγκη εξέτασης του µηχανισµού αυτών 
των µεταβολών.

Στη Δοµή των Επιστηµονικών Επαναστάσεων η διαδικασία αλλαγής παραδείγµατος 
αφήνεται στο επίπεδο της “ξαφνικής” αλλαγής πίστης. Στη δική µας περίπτωση, αυτή 
της αρχιτεκτονικής ερµηνείας, θα προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε το µηχανισµό 
αλλαγής Ερµηνευτικών Παραδειγµάτων. Χρησιµοποιώντας εργαλεία που έχει εισάγει 
ο Bonta αλλά και ο Feyerabend, θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε την “ξαφνική” 
µεταστροφή πίστης. 

Σε µία πρώτη ανάλυση του µηχανισµού αλλαγής ερµηνευτικού παραδείγµατος διακρί-
νουµε τρείς διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην παραδειγµατική κρίση και 

101

Dimitris Hartonas | Interpretation & Paradigm in Architectural Meta-Theory
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κεφαλαίου ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να ανατρέχει σε αυτό στην αρχή κάθε υποενότητας.



την απώλεια της πίστης της κοινότητας στο προϋπάρχον ερµηνευτικό σύστηµα. Κατά 
τη δεύτερη φάση θα δείξουµε ότι διατυπώνονται προ-κανονικές ερµηνείες υπό καθε-
στώς πλήρους απελευθέρωσης από τους κανόνες του προηγούµενου Παραδείγµατος. 
Συνθήκη που θεωρούµε πως µπορεί να κατανοηθεί βαθύτερα µέσω των εννοιών του 
Paul Feyerabend και τη θεώρησή του για µία άναρχη έρευνα. Τέλος, η τρίτη φάση 
αφορά στην καθιέρωση ενός νέου Παραδείγµατος ως αποδεκτό από την κοινότητα. 
Στη σκιαγράφηση αυτού του σκέλους του µηχανισµού θα περιγράψουµε συνθήκες 
που προϋποτίθενται για την αποδοχή ενός νέου Ερµηνευτικού Παραδείγµατος αλλά 
και παράγοντες που συντελούν καθοριστικά σε αυτή. [εικ.3]

Κρίση στην Αρχιτεκτονική Ερµηνεία

Ξεκινώντας με την πρώτη από τις τρεις φάσεις που περιγράψαμε, θα επιχειρήσουµε 
να απαντήσουµε στο παρακάτω ερώτηµα: Ποιες είναι οι παράµετροι που οδηγούν 
ένα Παράδειγµα σε κρίση; 

Η αλλαγή Ερµηνευτικού Παραδείγµατος περνά, όπως και στην περίπτωση των επι-
στηµών κατά τη θεώρηση του Kuhn, µέσα από µία διαδικασία αποµείωσης της πίστης 
προς το εκάστοτε κυρίαρχο µοντέλο. Στην περίπτωση ενός κτιρίου η καθιέρωση 
µίας ερµηνείας καθιστά δύσκολο το να το “δει” κανείς µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
Όπως οι κανόνες ενός επιστηµονικού Παραδείγµατος και τα πειραµατικά εργαλεία 
που αυτό ορίζει περιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό την ελευθερία του ερευνητή, έτσι 
και οι αξίες που αναζητά κανείς στο κτίριο όταν το µελετά, αλλά και τα στοιχεία που 
τις αντιπροσωπεύουν, καθορίζουν την ερµηνεία που προκύπτει. Η ελάττωση του εν-
διαφέροντος που επιφέρει η επανάληψη της ίδιας, ή παρεµφερούς, αποτίµησης του 
έργου οδηγεί στην ολοένα και πιο αραιή αναφορά στο έργο.

Στην περίπτωση του Barcelona Pavilion η αποµείωση του ενδιαφέροντος διαγράφεται 
καθαρά στα έργα του Zevi. Έχοντας διαδραµατίσει ενεργητικό ρόλο στην ερµηνεία 
του περίπτερου κατά τη δεκαετία του ’50, εντύπωση κάνει η περιορισµένη αναφορά 
του συγγραφέα σε αυτό στο βιβλίο που εκδίδει το 1964.

Αυτού του είδους η αδυναµία ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος να παράγει νέες 
θεωρήσεις για ένα συγκεκριµένο έργο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ανωµαλία που συ-
ντελεί σε µία πιθανή κρίση. Αντίθετα, όπως συμβαίνει στις επιστήµες με την εφαρµογή 
του Παραδείγµατος σε νέους γρίφους, η εφαρµογή του σε νέα έργα προς ερµηνεία 
προσφέρει δυνατότητες επέκτασής αλλά και εκλέπτυνσής του. Δεν οδηγείται το 
Παράδειγµα σε κρίση· όµως οι λυµένοι γρίφοι χάνουν το ερευνητικό, ή ερµηνευτικό, 
τους ενδιαφέρον.

Όταν, ωστόσο, η εφαρµογή ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος σε νέα έργα παύει 
να προσφέρει νέες δυνατότητες ερµηνείας, τότε δηµιουργούνται συνθήκες κρίσης. 
Η επανάληψη των ίδιων ερµηνευτικών σχηµάτων, αποτιµίσεων και αξιολογήσεων -που 
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έχουν πάψει να ανταποκρίνονται στον πολιτισµικό τους ρόλο, ενώ δεν προσφέρουν 
πλέον µία νέα οπτική- συντελεί στο να καταστεί η κοινότητα έτοιµη να αποδεκτεί ένα 
νέο Ερµηνευτικό Παράδειγµα. Καθίσταται, έτσι, σαφές πως το πέρασµα της ερµηνείας 
ενός έργου, και κατ’ επέκταση του ίδιου του έργου, στη λήθη κάποιες φορές σχετί-
ζεται και µε µία γενικότερη αµφισβήτηση του Ερµηνευτικού Παραδείγµατος. [εικ.4]
 
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η συσσώρευση επικριτικών αποτιμήσεων για το Pavilion 
κατά τη δεκαετία του 1970, που αποτέλεσαν ουσιαστικά κριτική απέναντι στις αρχές 
σχεδιασµού που υιοθετήθηκαν αλλά και απέναντι στο Ερµηνευτικό Παράδειγµα που 
είχε οδηγήσει τους κριτικούς να δουν στο Barcelona Pavilion ένα “αριστούργηµα” 
µέσω του οποίου “ο εικοστός αιώνας ίσως θα ήθελε να συγκρίνεται µε τις ένδοξες 
εποχές του παρελθόντος”.
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‘70 απέναντι στην αρχιτεκτονική του Mies και, γενικότερα, του Μοντέρνου Κινήματος. Πηγή Εικόνας: www. 
archdaily.com



Tόσο ο Hughes όσο ο Brolin διατυπώνουν το 1976 κριτικές1 που αναδεικνύουν 
αυτή την κρίση του Ερμηνευτικού Παραδείγματος. Κρίση η οποία αποτελεί αναγκαία 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη µεταστροφή της πίστης από ένα Παράδειγµα σε ένα 
άλλο. Τόσο στις επιστήµες όσο και στην αρχιτεκτονική ερµηνεία η εγκατάλειψη ενός 
µοντέλου δε συντελείται αν δεν έχει εµφανιστεί ένα νέο, όσο σκληρή και αν είναι η 
κριτική απέναντί του.

Προ-Κανονική Φάση

Η κρίση που έχει προηγηθεί σηµαίνει πως ένα σηµαντικό τµήµα της κοινότητας επι-
δίδεται σε αναζήτηση νέων προοπτικών, εκτός των κανόνων του Παραδείγματος. 
Nέα ερµηνευτικά σχηµάτα αναζητούνται σε ποικίλες κατευθύνσεις υπό καθεστώς 
απελευθέρωσης από τους κανόνες και τα εργαλεία που αυτό καθόριζε. Η αναζήτηση 
εναλλακτικών δυνατοτήτων δεν αποτελεί “προνόµιο” µίας περιόδου που ακολουθεί 
την παραδειγµατική κρίση. Ωστόσο, η εμφάνιση στο προσκήνιο των αδυναµιών ενός 
ερµηνευτικού συστήµατος προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για διόγκωση αυτής 
της τάσης.

Η κρίση ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος αλλά και η διατύπωση νέων, προ-κανονι-
κών θεωρήσεων αποτυπώνονται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της ερµηνείας του 
Barcelona Pavilion. Από το τέλος της δεκαετίας του ’60 και κυρίως κατά τη δεκαετία 
του ’70 εμφανίζονται ερμηνείες που κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 
αγγίζουν διαφορετικά κάθε φορά σηµεία2. Ο Nicolini αναφέρεται σε “απόλυτη στα-
θερότητα” της οργάνωσης του χώρου. Ο Mackay σε έργο που συμβολίζει το τέλος 
της ηρωικής περιόδου του Μοντέρνου κατά την οποία οι αρχιτέκτονες ήταν έτοιµοι 
να υποστηρίξουν κοινωνικά και πολιτικά ιδανικά. Ο Koenig επιχειρεί να μεταφέρει το 
διάλογο στο πεδίο της σημειωτικής ανάλυσης του περίπτερου. Όμως, ούτε οι αρχές 
τέτοιων ερμηνειών, ούτε και τα επιµέρους στοιχεία που αυτές τόνιζαν ενσωµατώ-
θηκαν στην κανονική ερµηνεία του Barcelona Pavilion. Γεγονός που οφείλεται στην 
τάση, που επικρατεί κατά την κυριαρχία ενός Παραδείγματος, να παραγνωρίζονται 
θεωρήσεις που δεν εναρµονίζονται µε τους κανόνες και τα εργαλεία του. Αντίθετα, 
κατά την περίοδο που ακολουθεί την κρίση ενός Παραδείγματος, οι διατυπώσεις 
διαφορετικών προσεγγίσεων πολλαπλασιάζονται, παλιότερες διατυπώσεις που είχαν 
παραμείνει στο επίπεδο προ-κανονικών αντιδράσεων επανέρχονται στο προσκήνιο, 
ενώ και η κοινότητα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό έτοιμη να αναγνωρίσει διαφορετικές 
θεωρήσεις και να μην τις απορρίψει.

1  Ό.π., σ. 183. Τις κριτικές αναφέρει ο Bonta στην προσπάθειά του να τεκμηριώσει τις μεταβολλές που συντελέστηκαν 
στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται το Barcelona Pavilion.
2  Ό.π., σ. 204
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Καθιέρωση Νέου Παραδείγµατος

Το τρίτο σκέλος της διαίρεσης του µηχανισµού αλλαγής Ερµηνευτικού Παραδεί-
γµατος αφορά στην καθιέρωση, την αποδοχή ενός νέου συστήµατος. Η αποδοχή 
ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος, όπως και ενός επιστηµονικού, δεν είναι ποτέ 
καθολική. Η συσσώρευση ανωµαλιών και η αµφισβήτηση από τµήµα της κοινότητας 
µίας κοσµοθεώρησης κλονίζει τους οπαδούς της αλλά δεν οδηγεί όλους σε απώλεια 
πίστης στο Παράδειγµα. Αντίστοιχα, η αντικατάστασή του από ένα νέο δε γίνεται 
αποδεκτή από αυτά τα µέλη της κοινότητας. Διαφορετική έκφανση του φαινοµένου 
της µη αποδοχής ενός και µόνου Παραδείγµατος είναι και η συνύπαρξη ενεργών 
θεωρήσεων την ίδια χρονική στιγµή3.

Χαρακτηριστικό είναι η περίπτωση, την οποία περιγράφει ο Bonta4, και αφορά σε δύο 
ταυτόχρονες εκθέσεις με θέμα την αρχιτεκτονική του Σικάγο το 1976. Οι εκθέσεις 
αναδείκνυαν δύο ασύµβατες µεταξύ τους απόψεις για ένα αντικείµενο που επιφανει-
ακά φαίνεται να ήταν κοινό. Η μία βασίστηκε στην ορθόδοξη, κανονική εκδοχή της 
ιστορίας της αρχιτεκτονικής του Σικάγου, όπως αυτή περιγράφεται από τους Pevsner 
και Giedion. Η δεύτερη, οργανωμένη από τον κορμό της ομάδας Chicago Seven, 
αποτελούσε µία προσπάθεια να ανασκευαστεί η ιστορία υπό νέες παραµέτρους, 
συµπεριλαµβάνοντας στην γενική εικόνα τµήµατα υλικού που είχαν παραγνωριστεί 
στην ορθόδοξη εκδοχή.

Η διατύπωση εναλλακτικών προ-κανονικών ερµηνειών υπό καθεστώς άναρχης έρευνας 
δηµιουργεί το κατάλληλο έδαφος για την αποκρυστάλλωση ενός νέου παραδειγµατικού 
µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, ως νέο Παράδειγµα µπορεί να καθιερωθεί µία από τις 
προ-κανονικές θεωρήσεις. Η αποδοχή της από την κοινότητα σηµαίνει την επιπλέον 
έρευνα αυτής, την εκλέπτυνση των παραµέτρων που θέτει. Ακόµη, το νέο Παράδει-
γµα µπορεί να συγκροτηθεί από διαφορετικά προ-κανονικά ερµηνευτικά σχήµατα. 
Οι ζυµώσεις στο εσωτερικό της κοινότητας που βρίσκεται σε αναβρασµό, η ανταλ-
λαγή δηµοσιεύσεων ή συζητήσεων σχετικά µε τάσεις ερµηνείας που δεν έχουν γίνει 
ακόµη αποδεκτές, έχουν τη δυναµική να αποκρυσταλλώσουν ένα νέο ερµηνευτικό 
σύστηµα5. 

Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδικασία δεν έχει χαρακτηριστικά διεργασιών λογικής 
επιλογής, κάτι το οποίο, για λόγους αντίστοιχους με αυτούς περιγράφονται στο πεδίο 
της φιλοσοφίας των επιστημών, είναι αδύνατο. Πιο συγκεκριμένα, οι προ-κανονικές 

3  Τόσο στις επιστήµες όσο και στην αρχιτεκτονική ερµηνεία και κριτική, η διάχυση των πρωτοπόρων θεωρήσεων, δεν 
συντελείται ακαριαία. Η σταδιακή διάχυση του νέου Παραδείγµατος σηµαίνει τη συνύπαρξη των δύο Παραδειγµάτων, σε 
κάποια χρονική συγκυρία, ως Παραδείγµατα που χαίρουν της αποδοχής ενός αναγνωρίσιµου τµήµατος της κοινότητας. 
4  Bonta (1979): σ. 183
5  Αντίστοιχες είναι οι ζυμώσεις που οδήγησαν στην αποκρυστάλλωση της κανονικής ερμηνείας του Pavilion, μέσα από 
μία σειρά διαφορετικών διατυπώσεων. Αν και πρόκειται για ερµηνεία ενός έργου και όχι για Ερµηνευτικό Παράδειγµα, 
η διαδικασία της συγκρότησης της αποδεκτής από την κοινότητα θεώρησης παραμένει κοινή.
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αντιδράσεις, ανταποκρινόµενες στο ρόλο τους, εισάγουν στο πεδίο του αρχιτεκτο-
νικού διαλόγου νέες έννοιες και προσεγγίσεις. Προσεγγίσεις που δεν µπορούν να 
συγκριθούν µεταξύ τους µέσα από λογικές διεργασίες καθώς δεν ανταποκρίνονται 
στα ίδια κριτήρια. Πρόκειται για την έκφραση στο χώρο της αρχιτεκτονικής ερµηνεί-
ας του φαινοµένου που ο Kuhn, αναφέρει ως ασυµετρότητα (incommensurability).

Μπορεί το νέο Παράδειγμα να μην “επιλέγεται” μέσα από λόγικές διαδικασίες, οφείλει, 
ωστόσο, να πληροί δύο θεµελιώδεις προϋποθέσεις. Οφείλει να απαντά, σε κάποιο βα-
θµό, στην κριτική που ασκήθηκε στο προηγούµενο Παράδειγµα και να χαρακτηρίζεται 
από µία ευρύτητα εφαρµογής. Τόσο η µία όσο και η άλλη προϋπόθεση αποτελούν 
αναγκαίες αλλά όχι ικανές συνθήκες για την ανάδειξή του. 

Η αντικατάσταση µίας θεώρησης που έχει τεθεί σε κρίση λόγω ορισµένων ανωµα-
λιών από µία άλλη προϋποθέτει πως η νέα δε θα εµφανίζει -ή θα υπόσχεται πως µε 
την κατάλληλη επεξεργασία δε θα εµφανίζει- αυτές τις ανωµαλίες. Σε διαφορετική 
περίπτωση, το προτεινόµενο Παράδειγµα είναι λογικό να αντιµετωπιστεί µε δυσπιστία 
από την κοινότητα. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζει και η ερµηνευτική ευρύτητα 
της νέας θεώρησης. Το νέο Παράδειγµα οφείλει να αφήνει περιθώριο για ευρεία διε-
ρεύνηση του πεδίου του και να µην αποτελεί µία σαφώς περιορισµένη θεώρηση που 
ανταποκρίνεται µόνο σε ένα πολύ στενό πεδίο εφαρµογής, όπως για παράδειγµα, σε 
ένα έργο ή µία οµάδα έργων, ένα συγκεκριµένο αρχιτεκτονικό φαινόµενο. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Robert Venturi6 και του ερµηνευτικού συστήµα-
τος που βασίζεται στις έννοιες της πολυπλοκότητας και της αντίφασης οι δύο αυτές 
συνθήκες ικανοποιούνται. Η θεώρηση που διατυπώνεται απαντά στην κριτική που 
είχε ασκηθεί στο προηγούµενο µοντέλο του µοντέρνου σχετικά µε τη ολιστικότητα 
της µονοσήµαντης προσέγγισης που προωθούσε. Η έννοια της καθαρότητας που 
αναιρούσε την πολυπλοκότητα και τον διάλογο αντικρούεται από τον Venturi µε την 
αναγωγή της αντίφασης σε αρχιτεκτονική αξία. Παράλληλα, ανιχνεύει την αντίφαση 
και την πολυπλοκότητα σε µεγάλο αριθµό ιστορικών και σύγχρονων κτιρίων, προσφέ-
ροντας νέες ερµηνείες τους, αλλά και αναδεικνύοντας την ερµηνευτική ευρύτητα 
του µοντέλου που προτείνει.

Παραμένει, ωστόσο, αναπάντητο ένα κεντρικό ερώτημα. Ποιοι είναι οι παράγοντες 
που οδηγούν την κοινότητα στην αποδοχή ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος έναντι 
ενός άλλου; Ενώ, παράλληλα γεννιέται και ένα νέο. Υπό αυτό το σχετικιστικό µοντέλο 
αλλαγής παραδειγµάτων, όπου καταργείται η έννοια της πορείας προς την αλήθεια 
και απλώς εναλλάσσονται ερµηνευτικά συστήµατα µη συγκρίσιµα µεταξύ τους, πώς 
ορίζεται η έννοια της προόδου;

6  Αναφερόμαστε εδώ στο έργο του Robert Venturi με τίτλο Complexity and Contradiction in Architecture που εκδίδεται 
το 1966.
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Στην αποδοχή ενός ερµηνευτικού συστήµατος συντελούν σηµαντικά οι γενικότερες 
τάσεις της εποχής. Οι τάσεις µίας εποχής διαµορφώνουν το κλίµα στα πλαίσια του 
οποίου σχηµατοποιούνται περιοχές ενδιαφέροντος. Οι περιοχές αυτές συσχετίζονται 
µε τις εξελίξεις σε διαφορετικά επιστηµονικά ή άλλα πεδία, αλλά και µε κοινωνικούς 
µετασχηµατισµούς ή εξελίξεις. Οι θεωρητικές αναζητήσεις σε έξω-αρχιτεκτονικά πεδία 
επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την κοινότητα, καθώς στρέφουν το ενδιαφέρον της 
προς διαφορετικές θεωρήσεις. Υπό τη µορφή αυτή εισάγονται συχνά στον κυρίαρχο 
αρχιτεκτονικό διάλογο, και όχι απλά ως προ-κανονικές αναζητήσεις, έννοιες και ερ-
γαλεία από άλλους χώρους· πραγµατοποιούνται δια-θεωρητικοί δανεισµοί. 

Ένας τέτοιος δανεισµός συντελείται στο χώρο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ερµη-
νείας κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, όταν και εισάγονται στον αρχιτεκτονικό 
λόγο έννοιες και εργαλεία της γλωσσολογικής θεωρίας. Η ανάπτυξη ενός γλωσσο-
λογικού θεωρητικού προβληµατισµού κατά τις αμέσως προηγούμενες δεκαετίες από 
τους Roland Barthes, Claude Levi-Strauss, Umberto Eco και άλλους, επηρεάζει την 
αρχιτεκτονική σκέψη. Η ανάπτυξη του γλωσσολογικού προβληµατισµού εκτός του 
πεδίου της αρχιτεκτονικής συντέλεσε καθοριστικά στην καθιέρωση ενός νέου Ερµη-
νευτικού Παραδείγµατος, του γλωσσικού Παραδείγµατος. Ενδεικτικό του γεγονότος 
αυτού αποτελεί η σχεδόν ταυτόχρονη έκδοση σχετικών βιβλίων από τους Jencks και 
Venturi το 1977.

Η καθιέρωση ενός Ερµηνευτικού Παραδείγµατος συντελείται, ακόµη, χάρη στις 
διατυπώσεις ατόµων, οµάδων, θεσµών ή ινστιτούτων που η κοινότητα αναγνωρίζει 
ως αρµοδιότερα ή καταλληλότερα να εκφέρουν άποψη. Οι ερµηνείες που εκφράζο-
νται από αυτά τα µέλη της κοινότητας, ατοµικές ή συλλογικές, αποτελούν µοχλούς 
επιρροής. Η αποδοχή µίας τέτοιας ερµηνείας έχει να κάνει µε την αναγνώριση των 
διαπιστευτηρίων αυτού που την εκφράζει και όχι τόσο µε το περιεχόµενό της.

Ο Bonta αναφερόµενος στην εναλλαγή ερµηνειών στην περίπτωση ενός έργου κάνει 
λόγο για επηρεάζουσες ερµηνείες7. Στη δική του περίπτωση, αναγνωρίζει τις επηρεά-
ζουσες ερµηνείες του Barcelona Pavilion που καθόρισαν την αντίληψη της κοινότητας 
για την πολιτική διάστασή του. Η άποψη του Γερµανού Κοµισάριου για τον πολιτικό 
συµβολισµό του περίπτερου έγινε ευρέως αποδεκτή στην εποχή της. Σύμφνωνα με 
τη θεώρηση του Pavilion, όπως αυτή έχει επικρατήσει σήμερα, η ανάγνωση πολιτικής 
σηµασίας στις µορφές του δεν τεκµηριώνεται. Με άλλα λόγια, η κοινότητα είναι έτοιµη 
να “δει” το νόηµα σε µία µορφή, ακόµη και όταν αυτό δεν εκφράζεται στην ίδια τη 
µορφή, αν ένα µέλος της κοινότητας που ασκεί επιρροή σε αυτή το υποστηρίξει. 

7  Bonta (1979): σ. 154-156
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Επίλογος

Η µελέτη που προηγήθηκε κινήθηκε ανάµεσα σε δύο διακριτούς χώρους, αυτόν της 
σύγχρονης επιστηµολογίας και αυτόν της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ερµηνείας. 
Πραγµατοποιήσαµε, µε αυτό τον τρόπο, µία διττή προσέγγιση, επιχειρώντας να 
µεταφέρουµε στοιχεία της περιοχής της φιλοσοφίας των επιστηµών στον πεδίο του 
αρχιτεκτονικού λόγου. Στόχο της µελέτης δεν αποτέλεσε η διατύπωση µίας επαναστα-
τικής θεώρησης της αρχιτεκτονικής· στόχο της αποτέλεσε η άρθρωση ενός πλαισίου 
κατανόησης της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής θεωρίας και των µεταστροφών της. 
Πιο συγκεκριµένα, επιχειρήσαµε να διατυπώσουµε ένα µοντέλο συστηµατικότερης 
εξέτασης της πορείας και της εξέλιξης της ερµηνείας, θεωρίας, κριτικής της αρχιτε-
κτονικής. Εξετάζοντας την αρχιτεκτονική σε ένα µετα-θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή 
πραγµατευόµενοι θεωρητικά την ίδια τη θεωρία της, επιχειρήσαµε τη µεταγραφή 
επιστηµολογικών εννοιών, εργαλείων και εννοιολογικών σχηµάτων στην περιοχή της 
αρχιτεκτονικής ερµηνείας και θεωρίας.

Κύρια θέση µας, η οποία διατυπώθηκε και τεκµηριώθηκε, αποτέλεσε πως η αρχιτε-
κτονική ερµηνεία λειτουργεί µε όρους Παραδείγµατος. Οι ερµηνείες µεταβάλλονται 
µε βάση αξιακά συστήµατα τα οποία σχετίζονται περισσότερο µε µία γενική θεώρηση 
της αρχιτεκτονικής και λιγότερο µε το εκάστοτε έργο υπό εξέταση. Προτείναµε, έτσι, 
την έννοια του Ερµηνευτικού Παραδείγµατος, δηλαδή ενός συστήµατος πεποιθήσε-
ων, σχετιζόµενων µε µία γενική θεώρηση της αρχιτεκτονικής, το οποίο καθορίζει την 
κατεύθυνση στην οποία κινείται η ερµηνεία των αρχιτεκτονικών έργων. Θέση µας 
αποτέλεσε πως τα Ερµηνευτικά Παραδείγµατα δεν αποτελούν διαχρονικές σταθερές 
αλλά εναλλάσσονται. Σκιαγραφήσαµε την παραπάνω διαδικασία µέσω της διατύ-
πωσης ενός µηχανισµού αλλαγής θεωρητικού, ερµηνευτικού Παραδείγµατος στην 
αρχιτεκτονική. Αναλύσαµε τη δοµή του τεκµηριώνοντας πως οι µεταστροφές στον 
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την αρχιτεκτονική συντελούνται µέσω αυτού 
µηχανισµού. Η ανάλυση των επιµέρους διαδικασιών που συντελούνται και η άρθρωση 
της δοµής του µηχανισµού είχαν ως στόχο τη συγκρότηση ενός πλαισίου κατανόησης 
του τρόπου µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταστροφές.

Η αναζήτηση που πραγµατοποιείται σε αυτή τη µελέτη κινείται στο επίπεδο της θεω-
ρητικής, ή της µετα-θεωρητικής, έρευνας· δε θα ήταν, ωστόσο, σωστό να διαχωριστεί 
από τη διαδικασία σχεδιασµού. Θέση µας, την οποία υποστηρίξαµε, αποτελεί πως η 
αρχιτεκτονική ερµηνεία και ο σχεδιασµός αποτελούν όψεις του ίδιου φαινοµένου. Η 
σχέση της ανάπτυξης θεωρητικού/ερµηνευτικού αρχιτεκτονικού λόγου µε το σχεδια-
σµό είναι µία σχέση αλληλεξάρτησης. Η ερµηνευτική διαδικασία αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα κατά την παραγωγή αρχιτεκτονικών µορφών. Τόσο τα ερεθίσµατα, οι 
αναφορές του σχεδιαστή, όσο και το ίδιο το αποτέλεσµα της σχεδιαστικής διαδικα-
σίας, που συνεχώς επανεξετάζεται και επανακαθορίζεται, αποτελούν αντικείµενα 
ερµηνείας. Μίας ερµηνείας που κινείται στο πλαίσιο του εκάστοτε ερµηνευτικού 
Παραδείγµατος. Καθίσταται σαφές πως η άρθρωση ενός πλαισίου κατανόησης της 
εξέλιξης της αρχιτεκτονικής ερµηνείας σχετίζεται άµεσα µε την ίδια σχεδιαστική 
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διαδικασία και, κατ’ επέκταση, µε το ίδιο το αποτέλεσµα του σχεδιασµού. Η εξέταση 
της πορείας της ερµηνείας δεν µπορεί να διαχωριστεί από τη µελέτη της ίδιας της 
αρχιτεκτονικής και των µορφών της.

Η Έννοια της Προόδου

Η μελέτη που παρουσιάστηκε επιχείρησε να απαντήσει ορισμένα ερωτήματα σχετι-
κά με την εξέλιξη της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, ενώ, παράλληλα, γέννησε άλλα, 
σχετικά µε την έννοια της προόδου στην περιοχή της αρχιτεκτονικής ερµηνείας και 
θεωρίας. Τόσο το τι συνιστά πρόοδο όσο και το αν µπορεί καν να διατυπωθεί µία 
έννοια προόδου ανακύπτουν ως ζητήµατα προς εξέταση µέσα από το πλαίσιο που 
συγκροτήθηκε. Πρόκειται για ερωτήµατα που δεν είναι νέα στο χώρο της αρχιτεκτο-
νικής, αλλά µπορούν να εξεταστούν υπό νέες προϋποθέσεις µε βάση ένα πλαίσιο 
συστηµατικότερης µελέτης της εξέλιξής της. Ερωτήματα που έχουν προσεγγιστεί στο 
χώρο της επιστημολογίας από μελετητές όπως οι Larry Laudan και Stephen Toulmin.

Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, σε αντίθεση µε τη θεώρηση του Kuhn για τις 
φυσικές επιστήµες, το παλαιότερο Παράδειγµα δεν εγκαταλείπεται πλήρως. Η σχέση 
παρελθόντος και παρόντος εµφανίζεται πιο πολύπλοκη· τµήµα του υπάρχοντος εγκα-
ταλείπεται, ενώ ένα άλλο τµήµα του ενσωµατώνεται στη νέα συνθήκη µέσα από µία 
διαδικασία επανερµηνείας. Το τµήµα που επιβιώνει εντάσσεται σε µία διαδικασία που 
θα µπορούσε να παραλληλιστεί µε την εξελικτική θεωρία του Toulmin, σκιαγραφώ-
ντας µία κατεύθυνση σκέψης σχετικά µε την έννοια της προόδου. Για τον Toulmin η 
καινοτοµία αφορά στην εµφάνιση θεωρητικών παραλλαγών που προκύπτουν όταν οι 
επιστήµονες ενός κλάδου αποκτούν µία διαφορετική οπτική από αυτή που προϋπήρχε. 
Η επιλογή, αντίστοιχα, αφορά στην επικράτηση της συνεκτικότερης θεώρησης µέσα 
από µία διαδικασία αντιπαράθεσης και διερεύνησής της, την οποία αναφέρει ως φόρουµ 
ανταγωνισµού8. Το εχθρικό περιβάλλον της συνεχώς µεταβαλλόµενης πραγµατικό-
τητας, στο πλαίσιο της οποίας τα Παραδείγµατα που κατευθύνουν την ερµηνευτική 
διαδικασία εναλλάσσονται, καθορίζει ποιο τµήµα του παλαιότερου Παραδείγµατος 
θα επιβιώσει στη νέα συνθήκη. Η έννοια της προόδου που διαφαίνεται δε σχετίζεται 
µε τη ανάδειξη του “καλύτερου”, αλλά µε την ίδια την επιβίωση.

8  Toulmin (1972): σ. 136, 137
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