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У ПО ТРА ЗИ ЗА ПРА ВОМ НА У КОМ*

Осврт на По пе ро ву „Ло ги ку на уч ног от кри ћа“

Рас пра ва о ме то ди, ко ја се у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка 
на ро чи то во ди ла у европ ским на уч ним кру го ви ма, до би ла је јед-
ну од сво јих кул ми на ци ја у де лу Кар ла По пе ра „Ло ги ка на уч ног 
от кри ћа“. Осим огром ног ути ца ја на ток рас пра ве, по себ но у дру-
штве ним на у ка ма, ова књи га је већ го то во осам де це ни ја пред мет 
ин те ре со ва ња ака дем ских за јед ни ца ши ром све та – ка ко због ре-
во лу ци о нар ног схва та ња у на чи ну про ми шља ња на уч ног ме то да и 
људ ског са зна ња уоп ште, та ко и због број них кри ти ка са ко ји ма 
се су сре ла. Раз лог за то је сва ка ко ана ли за ме то да ем пи риј ске на-
у ке, ко ја је По пе ра до ве ла до сна жног оспо ра ва ња до ми нант ног 
ло гич ког по зи ти ви зма, пре све га кроз од ба ци ва ње ин дук ци је, ло-
гич ког прин ци па за кљу чи ва ња од син гу лар них ис ку стве них ис ка за 
ка уни вер зал ним тврд ња ма, као тра ди ци о нал ног ме то да на у ке.

Је дан од нај ва жни јих про бле ма ко ји је за о ку пљао По пе ра би-
ло је раз гра ни че ње из ме ђу ем пи риј ских и не на уч них ис ка за (ка ко 
их он на зи ва, ме та фи зич ких си сте ма, у ко је убра ја ма те ма ти ку и 
ло ги ку).1) По пер, раз ра ђу ју ћи Хју мо ву кри ти ку, у пот пу но сти од ба-
цу је при ме ну ин дук тив ног ме то да, те као кључ ни прин цип де мар-
ка ци је, а ујед но и од ре ђу ју ћи кри те ри јум ем пи риј ске на у ке, уво-
ди прин цип опо вр гљи во сти. Од ба ци ва ње је оправ да но ло гич ким 

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1)  Карл По пер, Логиканаучноготкрића, Но лит, Бе о град, 1973, стр. 67–68.
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про бле ми ма уоче ним у при ме ни ин дук тив ног ме то да за сно ва ног 
на про ба би ли зму, од но сно ве ро ват но ћи на уч них ис ка за. Упро шће-
но ре че но, По пер сма тра да ни је мо гу ће уста но ви ти уни вер зал ност 
не ке хи по те зе са мо на осно ву од ре ђе ног бро ја по је ди нач них слу ча-
је ва са јед на ким или слич ним ис хо дом. У том сми слу, ве ро ват но ћа 
не мо же да зна чи по твр ду хи по те зе, јер је све га је дан из у зе так од 
пра ви ла до во љан да опо врг не хи по те зу у це ли ни. Су штин ски, то 
зна чи да те о ри је до ко јих се до шло ин дук тив ном ме то дом ни ка да 
не мо гу би ти у пот пу но сти по твр ђе не. Да би ово сли ко ви то об ја-
сни ли, на тра гу Хју ма, мо же мо упо тре би ти ар гу мент по ком је чак 
и те о ри ја ко ја прет по ста вља из ла зак Сун ца опо вр гљи ва, јер сви до-
са да шњи из ла сци Сун ца не га ран ту ју да ће се то по но во де си ти 
сле де ћег ју тра.2) Ово је на рав но ми са о ни екс пе ри мент, иза ког се 
кри је зах тев да сва ка на уч на тврд ња мо ра би ти из ра же на у фор ми 
по год ној да бу де под врг ну та те сту опо вр гљи во сти. Ре зул тат ис ку-
ства та ко мо же да бу де је ди но син гу лар ни ис каз, а ем пи риј ским се 
сма тра са мо онај си стем ко ји је спо со бан да бу де под врг нут на ве-
де ној про ве ри. За то По пер у сво јој кри ти ци по зи ти ви стич ког при-
сту па од ба цу је кре та ње од син гу лар них ка уни вер зал ним тврд ња-
ма, су ге ри шу ћи да је сва ка на уч на те о ри ја на трај ној про би. 

Пот пу но је од ба чен кри те ри јум ве ри фи ка ци је, ко га је у По-
пе ро вом ме то ду на у ке за ме нио прин цип опо вр гљи во сти, по ко ме 
је дан кон тра дик то ран на лаз оба ра те о ри ју у це ли ни, без об зи ра на 
све до та да шње до ка зе ко ји те о ри ју под у пи ру. Та да та ко ђе на ста је 
и но ва хи по те за, ко ја ну жно сто ји на су прот ста ре, али ко ја је и ши-
ра по оби му, јер об ја шња ва ши ри фе но мен. На тај на чин прин цип 
опо вр гљи во сти оси гу ра ва ста лан раст кор пу са на уч ног са зна ња.

По пе ро ви ар гу мен ти у при лог од ба ци ва ња ин дук ци је као на-
уч ног ме то да, ипак, са др же не ко ли ко спор них мо ме на та, ко ји ма би 
ва ља ло по све ти ти до дат ну па жњу.

Пр ви та кав мо ме нат ти че се „од бра не“ те о ри ја под врг ну тих 
оспо ра ва њу. По пе ру се мо же при го во ри ти да се не ба ви на чи ни ма 
на ко ји те о ри је би ва ју пот кре пље не, тј. на чи ни ма на ко је на уч ни ци 
под у пи ру сво је те о ри је пред по ку ша ји ма опо вр га ва ња, што је сва-
ка ко ва жан мо ме нат у фи ло зо фи ји на у ке. По пер по ку ша је пот кре-
пљи ва ња а при о ри од ба цу је као ве штач ка при ла го ђа ва ња, те по ње-
му те о ри ја пот кре пље на до дат ним хи по те за ма не до би ја на сна зи, 
већ упра во су прот но – гу би ста тус ем пи риј ског ис ка за. Ова кав екс-
клу зи ви стич ки став про из и ла зи из ра ни је обра зло же ног уве ре ња 

2) Da vid Hu me, AnEnquiryConcerningHumanUnderstanding, Har vard Uni ver sity, 1910. On-
li ne edi tion, до ступ но на: http://18th.eser ver.org/hu me-en qu iry.html (по след њи пут при сту-
пље но 20. 08. 2014.), по гла вље IV.



Освртииприкази

303

да ве ри фи ка ци ја и прин цип ве ро ват но ће не пред ста вља ју ва лид ну 
осно ву за про це ну на уч ног ста ту са. По пер, ина че, у об зир узи ма 
од ре ђе не сте пе не пот кре пље но сти на у ке, али њих не де фи ни ше на 
осно ву ана ли зе пот кре пљи ва ња те о ри ја до дат ним хи по те за ма, већ 
ис кљу чи во на осно ву кри те ри ју ма оштри не про ве ра тј. под вр га ва-
ња опо вр га ва њу ко је је те о ри ја из др жа ла. Све пр во бит но опо врг-
ну те те о ри је, као и те о ри је за сно ва не ис кљу чи во на ве ро ват но ћи, 
По пер од ба цу је као не на уч не.

У том сми слу, мо же мо ре ћи да је на уч ни прин цип по ко ме је 
сва ка те о ри ја обо ри ва про бле ма ти чан са ста но ви шта одр жи во сти 
ко хе рент ног си сте ма људ ског зна ња, јер прак тич но уво ди схва та-
ње да ни шта не мо же би ти у пот пу но сти до ка за но. Ка да би смо у 
це ло сти укло ни ли ин дук ци ју као на уч ни ме тод, а ве ро ват но ћу као 
осно ву до ка зи ва ња, шта би уоп ште оста ло при хва тљи во од це ло-
куп ног кор пу са на уч ног са зна ња? Иде а ли стич ко схва та ње прин-
ци па опо вр гљи во сти је сте је дан од кључ них про бле ма По пе ро вог 
ме то да, пре све га због по те шко ћа у прак тич ној при ме ни истог. Ако 
и за не ма ри мо чи ње ни цу да је, из очи глед них раз ло га ко ји се ти чу 
до ступ них ре сур са, не мо гу ће прак тич но про ве ри ти сва ку на уч ну 
те о ри ју прин ци пом опо вр гљи во сти, оста је пи та ње где би да нас би-
ле гра ни це људ ског са зна ња ако би це ло куп не те о ри је би ле од ба че-
не због по сто ја ња јед ног из у зет ка или кон фликт ног при ме ра.

Упра во због то га, чи ни се да По пе ро во пред ло же но ре ше ње 
за про блем ин дук ти ви зма ни је у пот пу но сти при хва ће но у на уч ном 
де ло ва њу. Ве ри фи ка ци о ни ме тод и прин цип ве ро ват но ће на уч ног 
ис ка за оста ју пр ви из бор ве ћи не да на шњих на уч ни ка, пре све га 
због не прак тич но сти у при ме ни По пе ро вог ме то да. 

Још је дан спор ни мо ме нат мо же мо иден ти фи ко ва ти у тврд-
њи да је По пер и сам при ме њи вао ин дук ти ви стич ку ло ги ку при ли-
ком уво ђе ња прин ци па опо вр гљи во сти.3) Пре све га, он зах те ва да 
на уч ни ис ка зи бу ду отво ре ни за све бу ду ће по ку ша је опо вр га ва ња, 
при том до да ју ћи да се те о ри ја мо же сма тра ти опо врг ну том, од-
но сно не на уч ном, са мо он да ка да су про тив реч ни ис ка зи та кви да 
по би ја ју ефе кат ко ји се мо же ре про ду ко ва ти. Овом ра чу ни цом о 
мо гућ но сти опо вр га ва ња, ко ја се од но си на бу ду ћу ве ро ват но ћу, тј. 
на по но вљи вост опо вр га ва ју ћег ефек та ко ји се мо же ре про ду ко ва-
ти као ну жног пред у сло ва за опо врг ну тост не ке те о ри је, По пер је 
по сред но увео сво је вр сни ин дук ти ви зам у сво ју те о ри ју.

3) Ви де ти: Ду ња Ше ше ља, „По пе ров фал си фи ка ци о ни зам и кри ти ка ин дук ци је“, Педаго-
шкастварност, Пе да го шко дру штво Вој во ди не, Но ви Сад, 2004, вол. 50, бр. 5-6, стр. 
394–408.
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Имре Ла ка тош при ме ћу је при кри ве ну ин дук тив ну прет по-
став ку у са мом ко ре ну По пе ро вог ра да.4) На и ме, По пер им пли ци ра 
да на уч ник, уко ли ко ба зи ра свој рад на ан ти ин дук ти ви зму, има ви-
ше из гле да да се при бли жи на уч ној исти ни и уве ћа кор пус на уч ног 
са зна ња. Ова прет по став ка, кре ћу ћи се од син гу лар них ис ка за ка 
уни вер зал ној тврд њи, ука зу је да је ло ги ка ко јом се По пер во дио 
при об ја шња ва њу ра ста на уч ног са зна ња у су шти ни ин дук ти ви-
стич ка.

Уко ли ко би се на ве де не кри ти ке ис по ста ви ле тач ним, мо гли 
би смо до ве сти у пи та ње ло гич ку ко хе рент ност чи та ве По пе ро ве 
те о ри је. Овај осврт, иако на рав но не ма та кве пре тен зи је, ипак ука-
зу је на про бле ме ко ји се ја вља ју при ли ком од ба ци ва ња јед ног од 
кључ них прин ци па на у ке. Упра во у том од ба ци ва њу ин дук ти ви зма 
ле жи основ на кон тро вер за, али ујед но и нај ве ћа вред ност По пе ро-
вог де ла, због че га је уоста лом „Ло ги ка на уч ног от кри ћа“ у жи жи 
рас пра ва о фи ло зо фи ји на у ке од  свог пр вог из да ња па до да нас.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Hu me, Da vid, AnEnquiryConcerningHumanUnderstanding, Har vard Uni ver-
sity, 1910. On li ne edi tion, до ступ но на: http://18th.eser ver.org/hu me-en qu iry.
html (по след њи пут при сту пље но 31. 12. 2013.)

По пер, Карл, Логиканаучноготкрића, Но лит, Бе о град, 1973.
Ше ше ља, Ду ња, „По пе ров фал си фи ка ци о ни зам и кри ти ка ин дук ци је“, Педа-

гошкастварност, Пе да го шко дру штво Вој во ди не, Но ви Сад, 2004, вол. 
50, бр. 5-6.

4) На осно ву: Ста ни ша Но ва ко вић, „Ме то до ло шка и фи ло соф ска гле ди шта Кар ла По пе-
ра“, као пред го вор у Карл По пер, Логиканаучноготкрића, Но лит, Бе о град, 1974, стр. 
59–60.

* Овај рад је примљен 11. ав гу ста 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 03. сеп тем бра 2014. године.


	SPM-3-2014
	spm-III-0-000sadr


