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i odwrotnie. Jednak przekład jest możliwy tylko wtedy, gdy reguły pomo-
stowe i prawa T są równoważnościami, natomiast nie jest możliwy, gdy 
mają postać okresów warunkowych. Reguły pomostowe są najczęściej 
okresami warunkowymi. D’ jest wobec tego nie tylko (zawsze) różne od D, 
lecz ponadto często (gdy reguły pomostowe są okresami warunkowymi,  
a w każdym razie nie są równoważnościami) D’ i D są nieprzekładalne na 
siebie. Są opisami tego samego fragmentu rzeczywistości z wzajemnie 
różnych perspektyw poznawczych, Nie są jednak istotnie nieporównywal-
ne w sensie Kuhna, jako że pomiędzy D i D’ zachodzą związki (via T, PR  
i RZ), a więc można opisy jakoś porównywać, chociaż nie przekładając ich 
na siebie.  
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A proposal to modify a D-N explanation schema 
 

ABSTRACT. This paper proposes to profoundly modify a D-N explanation schema and 
transform it into an N schema. This process can be divided into two phases, i.e. of 
abductive reasoning and of deductive reasoning. An N schema involves a conceptual 
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change which is related to the explanandum. An explanation of the N-type schema 
results in a description of the explained phenomenon which is developed by using 
concepts other than those that were used to prepare an initial description. When imple-
mented, an N explanation offers new knowledge, thus removing a major disadvantage 
of a D-N explanation. It is also demonstrated that an N schema is more veridical and 
realistic than a D-N schema. 
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