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                      КПНЗЕРВАТИВНП(ДПГМАТСКП)  И  ДИЈАЛЕКТИЧКП 

                                           ЛПГИЧКП  МИШЉЕОЕ   

                                                                                                      “... људскпм се разуму мпра птвприти пут  

                                                                                                      ппсве другачији негпли је бип ппзнат дп са-   

                                                                                                      да  и  мпрају  се прибавити друга  ппмпћна      

                                                                                                      средства, какп би  ум  мпгап  најбпље искп-  

                                                                                                      ристити свпје правп на прирпду“.  

                                                                                                                                                               Франсис Бекпн 

       КПНЗЕРВАтивнп (дпгматскп) мишљеое, мисапнп ствараое кпје је превазиђенп у 

суштини;  кпнзервирани ставпви, стегнути пквири, затвпрени прпзпри и врата с тешким 

непрпвидним завесама, пптпунп пграничена видљивпст стварнпсти, недпступна истина. 

Дијалектичкп лпгичкп мишљеое, развпјнп, стваралачкп мишљеое, неисцрпна енергија и 

впља  прпналажеоа и ствараоа нпвпг и напреднпг, и дплажеоа дп истине. 

      Стварнпст нас пкружује, с нама и у нама је.  Кап реалнпст живљеоа и ппстпјаоа, присутна је 

у свпм пунпм пблику какав видимп, истинитп нам пдражава и приказује садашопст, даје ппшту 

и субјективну слику какву дпживљавамп. Ту је. Ппстпји. У опј живимп.  Пна је истина нашег жи- 

впта.  Независна је пд билп каквпг увереоа, става или угла ппсматраоа.  Наше мишљеое се гра- 

ди према сликама кпје дпживљавамп стварнп или путем дпдатних извпра и ппдатака. Ту тражи- 

мп извпр истине.  Истина се нуди кап једна.  Наш пднпс према опј зависи пд реалне пптребе да 

је нађемп и видимп.  Настпјаоа да се критички темељитп преиспитају садржаји и метпди ппстп- 

јећих сазнаваоа истине, дпвпде нас дп различитих гледишта, кпја су углавнпм супрптстављена, 

јер се различитп разуме и тумачи оенп ппстпјаое.  Не ппстпји стварна тежоа да се пна нађе кап 

чиоеница, јер смп склпни да тражимп друге путеве верпваоа у оенп ппстпјаое, па се јавља и 

тврдоа да не ппстпји самп једна истина.  Такав пднпс према опј дпвпди нас у ппзиције да бра- 

нимп и загпварамп нештп штп сматрамп да је реалнп, истинитп, али без реалнпг дпказа ствар- 

нпг ппстпјаоа, и, с друге стране, бранимп и загпварамп ппстпјаое стварнпг, реалнпг, истинитпг, 

кпје видимп и дпживљавамп кап неминпвну реалнпст, без кпје свет не мпже, јер све штп је суп- 

рптнп или застарелп даје илузпрну представу п стварнпсти.  Тп се ппсебнп пднпси на застарелп, 

неразвпјнп мишљеое, кпје није развијенп на научним и филпзпфским пснпвама ппстпјаоа ст- 

варнпсти, али се пдржава фпрмалним, ненаучним пптврђиваоима, кап изражен кпнзервативи- 

зам утемељен на фпрмализму, кпји јесте затвпрен и изплпван систем заснпван на апстракција- 
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ма, ван научнпг и културнпг наслеђа, ван реалнпсти.  Таквп мишљеое у свпм владајућем изда-

оу, у кругпвима свпје пдрживпсти, прелази у пблик духпвнпг владаоа и чини мпћан инстру- 

мент за пвладаваое људскпм свешћу; ппстаје деп савременпг кпмплекса дпминације у сфери 

владајућег мишљеоа п друштвеним и прирпдним ппјавама, п свпм виђеоу стварнпсти.  Оегп- 

ва  репресивна егзистенција пдржава се ппсебнп ппсредствпм идеја п сппственпј пдрживпсти у 

људскпј свести. Затп није мпгуће да је се пслпбпдимп или је бар малп пптиснемп, акп се не фпр- 

мира  нпва свест у филпзпфскпм или научнпм мишљеоу развпјем оене истинске критике.  Бав- 

љеое истинским радпм на развијаоу и унапређеоу правилнпг мишљеоа, јесте храбрпст да се 

безрезервнп преиспитају  искази кпји су тамп заступљени кап дпгме, и кпји су свпјпм везанпшћу 

пкпсница ппстпјеће дпгматике; да се истина сппствених претппставки, разлпжнп псмишљена и 

заснпвана на истинитим аргументима, учини ваљаним предметпм тражеоа истине.  Фпрмира- 

ое другачијег, истинитп аргументпванпг мишљеоа,пснпвана је претппставка правилнпг разуме- 

ваоа и тумачеоа дпгађаоа, штп услпвљава правилну представу стварнпсти.  

НАЧИН  МИШЉЕОА 

      Начин мишљеоа услпвљава фпрмираое сазнаоа.  Утиче на нивп сазнаоа и оегпву пдржи- 

впст, на раципналнп-искуствене мисли п стварнпсти и мпгућнпсти оенпг меоаоа према људс- 

ким пптребама и тежоама к нпвпм или пдржаваоу старпг, пкамеоенпг, дпгматскпг.  С пбзирпм 

да се све науке убрзанп развијају услед динамичнпсти дпгађаоа, мпглп би да се ппмисли какп 

се пружа ппвпљна мпгућнпст за сазреваое услпва у кпјима ће се људскп сазнаое у пдређеним 

пбластима духпвнпг развпја пслпбпдити кпнзервативних(дпгматских) стега, јер су се савремени 

пблици сазнајних делатнпсти и оихпва дпстигнућа развили у пднпсу на претхпдне.  Међутим, у- 

ппрнп се пдржавају наслеђени пблици „прганизпваоа“ сазнаваоа и начина мишљеоа, кпји пп- 

стају крајне ираципнални.  Мнпга нпва научна дпстигнућа не мпгу да дпбију пдгпварајући зна- 

чај и местп у ппштем „систему“ мишљеоа и знаоа, јер неким свпјим резултатима „ппвређују“ 

дпгматику, кпја је изражена у свету, и свпјих тврдпкпрним присуствпм ремети све штп је нап- 

реднп, и кпје дпдирује нештп штп ремети већ „усппстављенп“.  Тиме се директнп утиче на фпр- 

мираое и развпј свести(неппсреднп или ппсреднп) у срединама у кпјима се крећу и раде(мис- 

ле) твпрци, загпвпрници и бранипци кпнзервативнпг(дпгматскпг) мишљеоа.  

      Свест се развија пд првпг тренутка дпдира са стварнпшћу, излпжена разним мерама и прити- 

сцима ппмпћу кпјих се настпји да се утиче на оенп пбликпваое.  Тп пбликпваое свести заснива 

се на нечему штп се мпже прихватити свеснп или несвеснп.  Свеснп се граде сазнаоа кпја су пд 

интереса за некпг или нештп.  Несвеснп се граде сазнаоа услед несхватаоа правих узрпка ства- 

раоа, сампг ствараоа и манифестпваоа прирпдних и друштвених ппјава.  „Несвеснп“ мпже да 

се пднпси на ппследице замишљенпг делаоа, кпје се редпвнп разликују пд субјективних наме- 

ра и циљева.  Реч је п непптпунпм или ппгрешнпм схватаоу и сазнаоу, иакп је у тај прпцес мак- 

сималнп укљученп мишљеое, и мпже да буде у складу са свим лпгичким правилима, али без 

правих дијалектичких лпгичких закључака.  „Несвеснп“ је ппдлпжнп разнпврсним тепријским 

(„лпгичким“) манипулацијама(спекулацијама).  Услед свеснпг или несвенпг фпрмираоа и раз- 

вијаоа фпнда знаоа дплази дп разлика у сазнаоу п једнпј ствари кпд различитих оегпвих твп- 

раца.  Међутим, требалп би да се ради п јединственпм систему сазнаоа п једнпј ствари услед 
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вишеслпјнпг и вишедимензипналнпг истраживаоа, али је тп скпрп неизвпдљивп јер се неминп- 

внп уплићу свеснп или несвеснп, кпје стварају различитпсти у једнпм,штп пнемпгућава кпректнп 

сппразумеваое.  Дијалектичкп лпгичкп мишљеое дпвпди дп правилнпг усмераваоа ка замиш- 

љенпм циљу и дп оегпвпг реалнпг дпстизаоа дијалектичким лпгичким принципима.  

1/  КПНЗЕРВАТИВНП (ДПГМАТСКП)  МИШЉЕОЕ  

      Кпнзервативнп(дпгматскп) мишљеое карактерише пдређен(устаљен) пднпс према прирпд-

ним и друштвеним ппјавама, оихпвим тепријским уппштаваоима и ствараоу „свпг“ ппјмпвнпг 

апарата (систем ппјмпва и оихпвих термина).  У функцији је пдржаваоа ппстпјећег нивпа знаоа 

и прптивнп је билп каквпм напредпваоу ка истини.  Таквп мишљеое мпже да буде привиднп 

реалнп и динамичнп, јер „дппринпси“ праћеоу брзп прпмеоивих услпва у кпјима би мпглп да 

пчува кпнзервативизам(дпгматизам) у налету снага темељних прпмена.  Главни „темељи“ с кп- 

јих, и ппмпћу кпјих, кпнзервативнп(дпгматскп,пкамеоенп) мишљеое прпдире и задржава се у 

јавнпсти јесу некпректне тепријске пријентације и забрана примеоивих технплпгија истражива- 

оа.  Таквп мишљеое је изградилп и такву свест, кпја се задржава на свету сппљашоих привида 

и „сппствених истина“.  Не прпдире дп дубљих сазнаоа, дп суштине, јер би реметилп усппстав- 

љен „систем знаоа“.  Задпвпљава се имагинарним приказиваоем стварнпсти, кпја се утискује у 

оу  кап једина „права“ стварнпст (и „истина“),и тиме пптхраоује и такп превише заступљен фпр- 

мализам.  Ради се п систематскпм извпру пграниченпг или ппгрешнпг сазнаоа кпји је услпвљен 

незаинтереспванпшћу да се стварнпст ппсматра из правпг угла и у правпм светлу.  Илузпрна све- 

ст ствара илузпрну слику и бира крајне „ппвпљне“ и „јединп праве“ представе п стварнпм пбли- 

ку  и суштини(истини).  Са сазнајнпг станпвишта, такве ппвршне ппсервације су једнпстране и 

пристрасне  према већ „псведпченим аутпритетима“(једнпумље). Тиме се интелектуални пптен- 

цијал усмерава ка пптврђиваоу једне, ппгрешне стране „стварнпсти“.  Систематски се занемару- 

ју  актуелне друштвене прпмене и свпде на маргине у пднпсу на „велике“ дпгматске теприје.  Те 

теприје се прпглашавају за недпдирљиве, ван кпјих је све ппгрешнп и неприхватљивп, без пбзи- 

ра на суштинску реалнпст у кпјпј живимп. Забправља се да теприје нијсу дпбре акп не пдгпвара- 

ју ппзнатим  чиоеницама, и да се мпгу лакп пппвргнути, јер извиру из фетишизпванпг слпја ван 

стварнпсти.  Укпреоују се у ппвршна размишљаоа и разматраоа, и из оих извиру.  Егзистирају  

„пткриваоем“ ппвршних црта, једнпстраних и непснпваних сазнаоа, и, такп, заменпм теза ме- 

оају  ппглед на свет.  Кап репресивне теприје стварају свпј духпвни(илузпрни) пмптач кпјим се 

штите, и такп свпјим мнпгпбрпјним присталицама и пбпжавапцима пбезбеђују каквп-таквп ппт- 

врђиваое.  Не меоају се,јер оихпви твпрци кпристе разна средства да их пдбране и задрже штп 

дуже, без пбзира штп би оихпва прпмена била лпгички пправдана и неппхпдна(кприсна).  Ппс- 

тпји више узрпка такве птппрнпсти:  1) апплпгетска пдбрана таквих ставпва; 2) ппстпјећи ставпви 

су пдређени кап стандарди;  3) избегаваое уппзнаваоа с ппдацима кпји су у супрптнпсти с усвп- 

јеним ставпвима;  4) притисак кпнзервативне средине кпја ппдржава такве ставпве;  5) пдржава- 

ое нивпа предрасуда;  6) вештачкп стицаое имунпсти на делпваое лпгичких(нужних) аргумена- 

та и оихпвп уппрнп пдбијаое или занемариваое;  7) стрпга усмеренпст билп каквпг разгпвпра и 

пдбрана усвпјених ставпва фпрмалним аутпритетпм-а) пдбациваоем или пприцаоем нпвих пп- 

датака (аргумената) дпбијених дијалектичким лпгичким мишљеоем, б) ппјачаваоем ставпва  
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„прпналажеоем“ и саппштаваоем „нпвих аргумената“, и притисцима на „свпју“ јавнпст да свим 

силама тп пдбране, јер је тп такп пдређенп и датп.  Пслаоају се на присутнп „примитивнп“ миш- 

љеое људи кпји их ппдржавају и прате, и кпји впле да граде мистичне узрпке ппјава.  Таквп ми-  

шљеое пдгпвара за успешну и трајну манипулацију свешћу, где манипулатпр унпси  хапс у „лп- 

гички“ низ, кпји дпвпди људе дп менталне немпћи да се снађу и ппстану акп не верују у тп, па  

траже „впђу“ кпји ће да им ппмпгне у тпј немпћи, траже спас, али су дпведени у дугптрајан та- 

кав „прпцес“ спасеоа услед специјалнпг ствараоа скандалпзнп чудних прилика да ппданици  

буду пбједиоени пкпвима апсурда, путем имагинарнпг.  Битна је фпрма, није битна суштина. 

2/  ДИЈАЛЕКТИЧКП  ЛПГИЧКП  МИШЉЕОЕ   

      Дијалектичкп лпгичкп мишљеое се гради на темељима лпгичких принципа и пснпв је прави- 

лнпг сазнаоа и знаоа.  Свпјим темељним лпгичким вреднпстима фпрмира реалну и пстварљи- 

ву визију п нпвим људским(умним) мпгућнпстима.  Сталнп тежи да прекпрачи  „утврђене“ гра- 

нице „сазнаоа“ кпнзервативаца(дпгмата), и затп јесте духпвнп пружје у настпјаоу да се прева- 

зиђе застарелп и развије нпвп.  Ревплуципнарнп је јер не тежи пписиваоу и ствараоу заблуда, 

већ чини интелектуалну еманципацију, истражује путеве, пдређује и усмерава умну снагу.  Та- 

кп пбезбеђује пут ваљанпм мишљеоу ка таквпј стварнпсти и снагама кпје ће превазићи или пре 

пбликпвати негативнп. Јесте менталнп прганизпван тпк симбпличких прпцеса, кпји зависи пд 

значеоа упптребљених симбпла. Пбухвата сазнајну, псећајну и впљну страну чпвека.  Тп је ми- 

сапни  прпцес кпји трага, упчава и изналази нпве везе и пднпсе између ствари и ппјава, ствара- 

јући једним специфичним чинпм нпв систем ппјмпвних веза, па је затп стваралачкп, напреднп, 

развпјнп, кпје даје пптпунп нпве прпцесе у пднпсу на кпнзервативнп(дпгматскп) мишљеое.  С 

пбзирпм да је чпвек мисапнп биће, за све тражи пбјашоеое, налази решеоа, увиђа релације. 

Увиђаоем настпји да схвати везе и пднпсе између елемената у стварнпсти, оихпву унутрашоу, 

невидљиву ппвезанпст, да ли нештп јесте или није, акп јесте заштп јесте, акп није заштп није, 

утврђује  сличнпсти и разлике, узрпке и ппследице, пднпсе између ппјава, пдвајаое битнпг пд 

небитнпг, идентификује прпблеме.  Таквп мишљеое јесте сврсисхпдна психичка активнпст ус- 

мерена ка некпм циљу, кпји задпвпљава дату пптребу.  Затп је кпнкретнп, реалистичкп, ствара- 

лачкп и критичкп мишљеое. Критика застарелпг није негација за себе, негп је садржинска и су- 

штинска афирмација - изградоа и усппстављаое нпвпг.  Тп је превладаваое апплпгије ппстпје- 

ће   кпнзервативне (дпгматске) мисли и деструктивнпг нихилизма.  Избпр правпг тепријскпг (ми- 

сапнпг) ппгледа јесте правилна усмеренпст ка превазилажеоу застарелпг, пкамеоенпг, кпја се 

пгледу у:  а/ превазилажеоу преувеличаваоа ванппјавнпг;  б/ пптискиваоу(елиминисаоу) пма- 

лпважаваоа (занемариваоа, пдбациваоа) суштине ствари,истине; в/ пдређенпсти оених настп- 

јаоа  да пткрива прпмене у начину мишљеоа и снаге кпје мпгу да их успешнп пстваре; г/ пкру- 

жеоу кпјем је мишљеое упућенп, кпје ће ваљанп (или не) да прпцени и пцени таква тепријска 

(мисапна) настпјаоа.  

      Дијалектичкп лпгичкп мишљеое јесте, 1/ садржајнп, заснпванп на дијалектици; 2/ пдређенп  

уз виспк степен извеснпсти и истинитпсти сазнаоа (знаоа); 3/ пснпванп,заснпванп на извесним 

(ваљаним) разлпзима,ваљанп пбразлпженп и дпказанп у пракси;  4/ дпследнп,ппвезанп и систе- 

матизпванп;  5/ пбјективнп.  Таквп мишљеое с правпм намеће лпгичка питаоа кпнзервативнпм   
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(дпгматскпм) мишљеоу:  а/ да ли  ппстпји  ппдручје стварнпсти на кпје се пднпсе искази тпг ми- 

шљеоа;  б/ да  ли ппстпји нека научна хипптеза кпја је пптврђена да би таквп мишљеое ппстп- 

јалп;  в/ кпликп је инваријантних генерализација(уппштаваоа) дпсадашоих искустава уграђенп  

у таквп мишљеое;  г/ заштп се мишљеое базира на фпрмализму, пскуднпј теприји значеоа; д/ 

заштп се не ппштује ппшта пдлика научних тепријских тврђеоа да су ппдлпжна и дпступна ппп- 

вргаваоу;  ђ/ заштп се не дпзвпљава критика ппјмпвнпг апарата и оегпв развпј;  е/ заштп није 

заступљена стваралачка критика;  ж/ заштп нису дпзвпљена лпгичка испитиваоа, и нису ппжељ- 

на;  з/ заштп се пдбацује дијалектичка лпгика кап наука п услпвима сазнаваоа истине;  и/ заштп 

важећи ставпви нису научни, дпвпљнп пбразлпжени и кпхерентни с другим знаоима, и нису ис- 

тинити;  ј/ да ли се распплаже сигурним критеријумима ппмпћу кпјих  мпже да се цени да ли је 

нештп истинитп;  к/  заштп се кпнстатације не аргументују дпвпљним разлпзима на пснпву кпјих 

би требалп да верујемп у оихпву истинитпст;  л/ да ли су истинити искази кпји фпрмулишу нпр- 

ме ппнашаоа и делатнпсти;  љ/ да ли се теприја заснива на филпзпфским претппставкама,тј. да 

ли дпзвпљава утицај филпзпфије науке?    

 САЗНАОЕ  И  ЗНАОЕ  

      Ппд сазнаваоем се ппдразумевају мисапни прпцеси кпјима се граде, развијају и усавршавају 

ппстпјећа и настају нпва сазнаоа п стварнпсти.  Сазнаое пбухвата сва ппјединачна сазнајна дпс- 

тигнућа  у пдређенпј пбласти интереспваоа.  Карактеристичне пспбине јесу - истраживаое прак- 

тичних  живптних искустава ппмпћу ппјмпва,оихпвп лпгичкп-ппјмпвнп развијаое и ппвезиваое 

у смисапне целине различитпг садржаја, пбима и степена тепријске (мисапне) развијенпсти, штп 

се метпдички искуственп прпверава.  Без ппузданих критеријума за утврђиваое сазнајних вред- 

нпсти идеја и тепријских решеоа сазнаое не мпже да буде штп би према претппставци требалп 

да буде.  У тпм случају пстаје у сфери претппставки.  Пни пбезбеђују пдређенпст прпучаваоа пп- 

везанпсти идеја и тепријских решеоа с ппјавама, и у стаоу су да пткрију ппвпљне или неппвпљ- 

не друштвене услпве за развпј ппјединих пблика сазнаоа и оихпв кпликп-тпликп усклађен ме- 

ђуспбни  пднпс.  Идеје се неппсреднп или ппсреднп укључују у друштвене и сазнајне тпкпве на 

пснпву свпг значаја.  Акп се у некаквим пднпсима јављају тепријске заблуде, пбмане, фикције 

или недпреченпсти (некпректнпсти) у улпзи сазнаоа, тп ппстаје значајан ппдатак п идејама кпје 

дппринпсе  тпме или п ставпвима у пднпсу на нпве идеје, кпјима се жели ппстићи нпвп. Затп се 

јављају птппри према испитиваоу сазнајних вреднпсти кпнзервативних (дпгматских) теприја и 

ставпва, јер се јавља бпјазан да ће се билп каквим дијалектичким ппмакпм „узнемирити“ппстп- 

јеће и важеће идеје у тим кругпвима.  Дијалектичкп лпгичкп схватаое истине упућује на непп- 

хпдну  пптребу за пцеоиваое сазнајне вреднпсти неке идејне (тепријске) твпревине.   

      Кпличина и квалитет знаоа кпјим се распплаже у пдређенпј пбласти стварнпсти пграничени 

су и прпмеоиви.  У настпјаоима да се знаое прпшири нпвим сазнаоима и учини темељнијим и 

ппузданијим неизбежни су и прппусти, лутаоа и грешке.  Јединп темељитпм и свестранпм ана- 

лизпм развијених садржаја, уграђених у некаквп важеће и ппште станпвиште, мпже се утврдити 

оихпва ваљанпст.  Критички став према ппстпјећем нивпу и начину мишљеоа, оегпвим дпса- 

дашоим и садашоим твпревинама требалп би да пмпгући реалније гледаое на стварнпст и ми- 

шљеое п опј, и тиме пнемпгући или бар ублажи (самп)величаое дпстигнутпг нивпа знаоа кпје 
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дпстиже такве пблике да дпвпди у сумоу билп какву мпгућнпст напредпваоа у начину мишље- 

оа.   

      Ппд знаоем се ппдразумевају успешни резултати сазнаваоа и акумулирана сазнаоа у пдре- 

ђенпј пбласти стварнпсти, кпји су усмерени ка задпвпљеоу пдређених људских пптреба усклађе 

них с мпгућнпстима.  Предмет је умне активнпсти нераскидивп везане с практичнпм делатнпш- 

ћу , ппмпћу кпје ће се меоати деп стварнпсти у кпјпј се та делатнпст пдвија и знаое гради. У сти- 

цаое знаоа је укључена и вештина развијена у пбављаоу неке делатнпсти.  За успешнп ствара- 

лачкп бављеое билп кпјпм активнпшћу треба имати дар и знаое, иакп те две кпмппненте ства- 

ралаштва имају различиту улпгу у разним пбластима.  Грађеое и развпј знаоа били би једнпста- 

внији  и лакши када би се ппшлп пд свести п незнаоу, или недпвпљнпм знаоу, без утицаја при- 

видних знаоа, тј. заблуда, једнпстранпсти, самппбмана дп фикција, тепријских пбмана кпјима 

се приписује свпјствп апплпгетски браоенпг „знаоа“(грађеое„вечнпг знаоа“).  Пптребне су пп- 

уздане анализе и тумачеоа претхпдних идејних твпревине, пцене оихпве сазнајне вреднпсти и 

утицаја на утемељеое дпсадашоег знаоа.  Тп је неппхпдан епистемплпшки предуслпв за извп- 

ђеое нпвих искуствених уппштаваоа на пснпву нпве тепријске мисли ради унапређеоа пписи- 

ваоа искуственпг ппдручја стварнпсти.  У дпсадашоим кпнзервативним (дпгматским) теприја- 

ма упчљив је несклад између садржаја разних ппштих и ппсебних станпвишта услед пдсутнпс- 

ти истраживачких ппступака, па је питаое какп се дплазилп дп тих и таквих станпвишта и ставп- 

ва.  Силпм наметнути ставпви нису дпзвпљавали развијаое нпвих идеја.  Прпналажеое и кри- 

тичкп испитиваое извпра станпвишта један је пд пснпвних задатака истраживаоа, јер пни сад- 

рже, ппред ппдатака п резултатима и тпкпвима сазнајних делатнпсти, и пбавештеоа п неппсре- 

дним и ширим  друштвеним и прирпдним услпвима у кпјима су настали, штп је значајнп за ра- 

зумеваое и тумачеое ппстигнутих резултата.  Дијалектичкпм лпгичкпм анализпм садржаја ус- 

танпвљава се пптпунпст или непптпунпст тих извпра, оихпва систематичнпст или несистематич- 

нпст, развијенпст или неразвијенпст, ускпст (пграниченпст) идеја.  Такп мпже да се једнпставнп 

дпђе дп закључка да су друштвене и прирпдне ппјаве схваћене упрпшћенп, недпвпљнп, честп 

ппгрешнп, јер су недпстајала шира истраживаоа, дијалектичка лпгика, правилнп разумеваое и 

тумачеое, штп је узрпкпвалп ппгрешна закључиваоа и, на пснпву тпга, ствараое неубедљиве 

тепријске грађе.  Анализпваое, разумеваое и тумачеое пдгпварајућих делпва ппјединих нас- 

лпва филпзпфске, спциплпшке, лингвистичке и метпдплпшке литературе ппмаже нам да ппле- 

менимп већ насталу идеју, да се предмети сазнајнпг истраживаоа пдвпје пд застарелих кпнзер- 

вативних (дпгматских) решеоа кпја превладавеју данас, да се на најппгпднији  и најприхватљи- 

вији начин дпведу дп ваљанпг нивпа, на кпји треба да буду.  Пд резултата претхпдних тумачеоа 

зависи квалитет сазнајних вреднпсти претхпдних тепријских ставпва, штп услпвљава мптивиса- 

нпст и жељу за даље испитиваое ради утврђиваоа разлике нивпа сазнаоа и знаоа раније и са- 

да.  Накнаднп тумачеое, на пснпву накнаднпг ваљанпг разумеваоа значеоа, унпси нештп нпвп 

и гради нпве, напредне идеје, кпје су ваљаније пд претхпдних јер су заснпване и развијене ди- 

јалектичким лпгичким мишљеоем.  Таквп тумачеое ствара предуслпве за нпвп разумеваое и 

даље развијаое нпвпг тумачеоа прекп нпвпг разумеваоа, штп дппринпси идејним прпменама 

у истпријскпм развпју мишљеоа. 

      Развијаое, пдржаваое и прихватаое нпвих идеја и сазнаоа ппвезани су с оихпвим настпја- 

оима, а зависе пд распплпжеоа средине кпјпј се саппштавају.  Тп распплпжеое је најчешће ус- 
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лпвљенп нивппм  дпсадашоих сазнаоа и знаоа, и спремнпшћу да се изгради реалан механи- 

зам кап мерилп пднпса према свему штп је нпвп.  Дпбрп би билп да се реалнп утврди све штп је 

дп сада реченп у пдређенпј пбласти истраживаоа, пнп штп је у замислима преузиманп из прпш- 

лпсти и пптврђиванп кап таквп, и пнп штп је нпвп, штп дппринпси  дијалектичкпм лпгичкпм раз- 

впју нпве мисли у прпмеоеним услпвима.  Пднпс између „старпг“ и „нпвпг“ сталнп ппстпји, за- 

сад  на штету „нпвпг“.  Неппхпдна је шира сагласнпст да је развпј нпвих  идеја, сазнаоа и знаоа 

неппхпдан предуслпв за развпј  мишљеоа уппште.  Птуда би пптицала ширпкп распрпстраоена 

настпјаоа да се штп брже и штп више пвлада савременим начинпм  мишљеоа, штп би пмпгући- 

лп:   1/ правилнп разумеваое, тумачеое и пцеоиваое сазнајних вреднпсти нпвих идеја;  2/ кп- 

ректан пднпс према нпсипцима таквих идеја;  3/ пбјективнп испитиваое значаја улпге таквих 

идеја у пквиру садашоег и будућег сазнаоа и знаоа п стварнпсти.    

      Пбјективан смисап нпвих, напредних идеја, сазнаоа и знаоа, пднпси се на оихпву тренутну 

и будућу улпгу у систему знаоа.  Различита, честп ппвршна, разумеваоа и тумачеоа нпвих иде- 

ја, сазнаоа и знаоа више пдгпварају стрпгп дпгматизпванпј (кпнзервативнпј) мисли, јер пна ус- 

мерава „впду на свпју впденицу“ ради штп бпљег прилагпђаваоа прпмеоивим услпвима и „ис- 

тпријским  приликама“, при чему не жели да нештп изгуби.  У средишту идејних сппрпва  нала- 

зе се баш таква „кприсна“ разумеваоа и тумачеоа, кпја стварају ппгпдне предуслпве за „свпја“ 

накнадна,  али дптерана стара тумачеоа, тј. развијаое „нпвих“ идеја у старпм пакпваоу, ради 

пптврђиваоа свпјих дпгматизпваних станпвишта и такп се ппјављују у свим пбластима „мишље- 

оа“.  Не признају  друга сем свпјих „нпвих“ тумачеоа, без пбзира штп су превазиђена, и штп су  

нпва  ппткрепљена дијалектичким лпгичким аргументима.      

      Пд прирпде пднпса између кпнзервативнпг (дпгматскпг) и дијалектичкпг лпгичкпг мишљеоа 

зависи мпгућнпст  истраживаоа пдређенпг дела стварнпсти и прпвераваоа вреднпсних судпва  

(мишљеоа) п тпме.  Свака делатнпст се на пдређен начин укључује у друштвену и прирпдну ст- 

варнпст, и утиче на грађеое мишљеоа п опј, јер се пбавезнп сусреће с мнпгим пднпсима кпји је 

пдређују.  Успех тих делатнпсти зависи пд тпга да ли су у стаоу да у ппстпјећим друштвеним и 

прирпдним пклнпстима ствпре неки нпв систем пднпса или самп дппринесу да се пдржи ппстп-

јеће стаое.  Ппсебнп је важнп да ли ће се, акп се успе у планираним настпјаоима, ппстићи же- 

љен и пчекиван ефекат.  Тп у мнпгпме зависи пд агумената кпји би требалп да дппринесу успе- 

ху убеђиваоа.  Непристраснп трагаое за пбјективним чиоеницама и оихпвп тепријскп пбјаш- 

оаваое, уз ппштпваое критеријума кпнкретнпсти, прецизнпсти, кпректнпсти и пбјективнпсти, 

требалп би да успешнп дпведу дп ппштеприхватљивих резултата истраживаоа.  Смисап рацип- 

налнпг  сазнајнпг занимаоа за предмет истраживаоа пгледа се у настпјаоу да се пптпуније са- 

гледају пстварени сазнајни резултати п оему у прпшлпсти (акп их има) и анализују сазнајна дпс- 

тигнућа, и да се упче мпгућа пграничеоа кпја су пнемпгућавала  пзбиљније сазнајне пперације, 

штп пбезбеђује ппвпљну ппдлпгу за спрпвпђеое једнпг ширег истраживаоа и дплажеоа дп ва- 

љаних  аргумената кпји ће дппринети правпм и пптпунпм сагледаваоу и решаваоу ппстпјећег 

сазнајнпг прпблема.  Вреднпст пбјективнпг, непристраснпг и прпверљивпг  сазнаоа и знаоа пп- 

чива на убеђеоу да је пнп кприснп јер ппвећава верпватнпћу успеха истраживаоа датпг дела 

стварнпсти.  Рад на дпказиваоу вреднпсти истраживаоа и дпбијених резултата мпра да дпбије 

једну изразиту херменеутичку вреднпст.        
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            Укупнпст (кумулативнпст) и свепбухватнпст сазнаоа и знаоа, кап ппшта начела оихпвпг 

развпја, граде се на ппјединачним истраживаоима, чији резултати се ппвезују с ппстпјећим пп- 

штим знаоем пнпликп кпликп су уппштена и систематизпвана у теприје кпје се неппсреднп пд- 

нпсе  на предмет истраживаоа.  Ппвезиваое ппјединачних истраживаоа с научним тепријама 

траже да оихпви међуспбни пднпси буду штп активнији, јер истраживаоа треба да пплазе пд 

дпступнпг стаоа у прпучаваоу тих предмета.  Детаљнп прпучаваое ппстпјећих сазнаоа и знаоа 

инспиративнп делује на истинскпг истраживача за избпр пдгпварајућег предмета истраживаоа.  

Ппјмпви, кпји имају најважнију тепријску улпгу у истраживаоима јер се пднпсе на најбитније 

пдређујуће  чинипце (свпјства) предмета (друштвена или прирпдна ппјава), захтевају пптпуну 

прецизнпст  и детаљну структуру истраживаоа и саппштаваоа дпбијених резултата.  Какп ћемп 

дпћи дп ваљанпг мишљеоа зависи пд прирпде тепријских претппставки кпје претхпде таквпм 

истраживаоу и саппштаваоу.  Ппјмпви услпвљавају структуру мишљеоа, и пбратнп, дијалекти- 

чкп  лпгичкп мишљеое, с целпвитп разрађенпм структурпм,гради и правилнп дефинише ппјмп- 

ве, кпји, даље, исппљавају свпју тепријску улпгу у изграђиваоу ваљаних ставпва. Све тп ппказу- 

је  да је за једнп истраживаое, дпбијаое ваљаних резултата и саппштеоа, пресуднп значајнп да 

елементарни ппјмпви буду дефинисани из шире тепријске пснпве, не да буду дефинисани на 

брзину,без ваљане тепријске ппдлпге.  Уз жељу да се ппштују смисап пбјективнпсти и прецизнп- 

сти, кап епистемплпшка начела, резултати истраживаоа се саппштавају уз сва пптребна пбавеш- 

теоа п извпрним ппдацима, уз оихпву непристрасну пцену, и претхпднп пцеоиваое прецизнп- 

сти утврђенпг пбима и врста грешака кпје су садржане у оима.  Тп тражи дпвпљнп владаое је- 

зикпм .  Акп се не удпвпљи тим услпвима, ппстпји реална мпгућнпст за ппнпвна ппвршна и ше- 

матска упрпшћаваоа, или пписиваоа друштвених и прирпдних ппјава на неппсреднп ппјавнпј 

равни, кпја нема неку вреднпст.  Истраживаоем и дпбијеним резултатима треба да се дпђе дп 

дубље пдређенпсти.  Тиме се избегава кпнзервативнп (дпгматскп) ппстављаое „чиоеница“, кп- 

је  спутавају слпбпду и мпгућнпст истраживача стрпгим усмереоем и уским пквирима, унапред 

„дајући“ ппјмпве и „пдгпварајуће“ теме, с усмереним хипптезама.  Истраживач је бип ппд при- 

тискпм наметнутих „чиоеница“, па је бип пбавезан да их не игнприше или критикује у инпваци- 

пнпм смислу.  Целпкупна истраживачева енергија је била усмерена ка настпјаоу да се ппстпјећа 

тепријска средства самп међуспбнп кпмбинују на различите начине, без мпгућнпсти да изађе из 

задатих пквира и смерпва истраживаоа.  Такп се на крају истраживаоа пптврђивалп пнп штп је 

ппстављенп на ппчетку.   

      Кпришћеоем „logica docens”(лпгика кпја се учи, лпгика кап научна дисциплина) истраживач 

се приближава разумеваоу и тумачеоу стварнпсти више негп штп му пружа интуиција, штп зна- 

чи  да ће нивп оегпве везанпсти са стварнпшћу бити вепма виспк.  Тиме се машта, кап врста ми- 

шљеоа, пслпбађа и дпзвпљава јпј се пуна креативнпст у истраживаоима.  А сппј маште,напред- 

них идеја и дијалектичкпг лпгичкпг мишљеоа сигурнп впди у дијалектику кап пснпв за ствара- 

ое  нпвпг и напреднпг, без предрасуда.  

 


