
Социолошки преглед, vol. XLIII (2009), no. 3, стр. 283–309. 
  
 
 

Милан Брдар 

Факултет за културу и медије 
Мегатренд Универзитет 
Београд 

UDK: 316.257 
Оригиналан научни рад 
Примљен: 21. 8. 2009. 

 

ООДД  ННООРРММААТТИИВВННЕЕ  ККАА  ППООЗЗИИТТИИВВННООЈЈ  
ЕЕППИИССТТЕЕММООЛЛООГГИИЈЈИИ::  ППРРООББЛЛЕЕММ  ННААУУЧЧННЕЕ  

ЧЧИИЊЊЕЕННИИЦЦЕЕ    
 
Аутор у раду скицира прелаз од нормативне ка описној еепистемологији до ког 

је дошло трансформацијом савремене филозофије на нити водиљи језичког окрета. 
Исти прелаз најбоље је илустрован с три становишта: Карла Попера, Лудвига 
Флека и Томаса Куна. Они су у највећој мери определили деконструкцију традицио-
нално епистемолошке слике о науци. У исти мах, окретом ка описно-историјској 
епистемологији наново се отварају епистемолошки и методски проблеми утврђива-
ња истинитости научних ставова. С обзиром да су код сва три аутора ставови хе-
терономни: код Попера зависе од теоријског оквира, код Флека од мисаоног стила, а 
код Куна од парадигме – питање истинитости и утемељености се открива као зах-
ваћено Минхаузеновом трилемом. Задатак позитивне епистемологије је да реконст-
руише како стварне научне заједнице решавају овај традиционални проблем еписте-
мичког утемељења и с колико оправданих разлога своје теорије заступају као исти-
ните. 

Кључне речи: Карл Попер, Томас, Кун, Лудвиг Флек, парадигма теоријски оквир, 
мисаони стил, чињеница, основни став, научно знање, епистемологија, позитивна, 
нормативна. 

 
Књиге Лудвига Флека [Fleck (1935)] о настанку и развоју научне чињени-

це и Карла Попера [Popper (1934)] о логици открића имале су у своје време 
сличну судбину. Oбe се појављују у идејно-историјским приликама које нису 
биле погодне за њихову ваљану рецепцију. Попер je својим делом, како се тек 
касније показало, оспоравао емпиристичку теорију сазнања и идеју о кумула-
тивном развоју (природне) науке која је, као саморазумљива, била прихваће-
на и изван позитивизма. У идејној атмосфери владавине логичког позитивиз-
ма тридесетих година, Поперове идеје су биле примљене посредством влада-
јућег индуктивизма и Витгенштајна (Wittgenstein) вулгаризованог од стране 
Карнапа („Метафизички ставови су бесмислени“. Carnap, 1982: 256 и даље). 
За припаднике Бечког круга Попер је био само виспрен опонент образован у 
заједничкој традицији.

1
 Зато су раширили тумачење његове епистемологије 

––––––––––––– 
1
 Интересантан је осврт једног од припадника Бечког круга, Херберта Фајгла (Feigl), 

после три деценије: „Погрешили смо што смо Витгенштајново дело узели за своју Биб-



Милан Брдар, Од нормативне ка позитивној епистемологији  
 

 
284

на основу просте и нерефлектоване супротности оповргавања (falsification) 

према потврђивању (confirmation) као критеријуму разграничења науке и ме-
тафизике. То није давало изгледе за разумевање Поперове епистемологије као 
друкчије од логичког позитивизма (шире, Брдар, 2008: 22-23 и даље). Уста-
љено тумачење је, по објављивању Поперове књиге на енглески језик (Popper 

1959/1968), „легло“ на основе емпиризоване традиције англосаксонске фило-
зофије и по нестанку Бечког круга задуго се одржало као парадигма разуме-
вања којом се Поперово дело увек преформулише у теоретизовану верзију 
логичког емпиризма. Парадигматски статус тог озваниченог тумачења – које 
показује да Попера не разумеју управо његови следбеници (што je у историји 

идеја пре правило него изузетак) – био је озбиљније угрожен тек шездесетих 
година објављивањем књиге Томаса Куна Структура научних револуција 

(Кuhn, 1962). 

Монографија Лудвига Флека објављена је две године после Поперовог 
дела2

. За разлику од Поперове књиге која је одмах (чак и пре објављивања) 
скренуло пажњу, остала је готово незапажена. За њено занемаривање су пос-
тојала бар три разлога: прво, аутор се непосредно не бави природним наукама 
ни епистемологијом него медицином; друго, настоји да развије становиште 
позитивне епистемологије на начин који је био неприхватљив са становишта 
тада владајућег логичког позитивизма. И треће, књига је била превише социо-
лошка да би у њој епистемолози видели нешто значајно за себе. Зато је 
скромну рецепцију имала само у социологији.

3
 Ситуација је била још непо-

вољнија услед чињенице да социологија науке још није била конституисана, 
док је социологија знања после Шелера (Sheler) и Манхајма (Mannheim) ос-
тала без настављача.  

Разлози за поновно читање Поперовог и Флековог дела стекли су се тек 
три деценије касније. Објављивање Куновог дела представља прекретну тач-
ку у погледу односа према једном и другом. Кун је рехабилитовањем социо-
логије и историје научног знања у измењеним идејно-историјским условима 
дао подстицај за поновну рецепцију нарочито Флековог дела. Али томе 
упркос, готово да не постоји критички рад о Куновој теорији научних револу-
ција у коме се Флек бар речју помиње.4

 Даља игноранција његове књиге и по 
––––––––––––– 

лиjу!“ Ово је изречено у уверењу да би ранијим објављивањем Logik der Forschung или 
неке друге верзије Поперовог рукописа „Die Beiden Grundprobleme der Erkenntnis Theorie“ 
(рукопис из кога је настала Logik) била темељно измењена историја Бечког круга“. Вид. 
Feyerabend, et.al. [eds.] (1966): 7. 

2
 Ludvik Fleck (1935)/(1977). Поперова Logik има на корицама утиснуту 1934. годину 

иако је изашла годину дана раније. 
3
 Рецензије које о томе сведоче наведене су у библиографском прилогу енглеског 

превода Fleck (1977). 
4
 Колико је познато Флека је до седамдесетих година, поред Куна, поменуо још једи-

но Мертон у свом прилогу у Merton and Gaston (eds.) (1977): 123-24. У свим осталим збор-
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објављивању на енглеском језику, свој извор има у крајње површном односу 
према наслеђу социологије знања/науке ван англосаксонске традиције, одно-
сно у комбинацији англоцентричне ароганције и незнања. 

Лудвиг Флек и Томас Кун су два главна актера заокрета епистемологије 
од нормативног ка чињенично-историјском плану. Први је изашао с идејом у 
време када није било услова за њено основно разумевање. Други је изашао у 
јавност у позној фази језичког окрета (Linguistic turn) у којој се филозофија 
„на нити водиљи језика“ видљиво трансформисала у теорију друштва (шире 
Брдар, 1999: Предговор). Што се Попера тиче, иако је у односу на њих  анти-
под, у овом окрету такође има значајну, мада специфичну улогу. 

Истакнуте напомене истовремено уносе више јасноће (и омогућују пот-
пуније разумевање) због чега је Кун својом књигом својевремено изазвао не-
ред како у социологији науке тако и у епистемологији. Управо зато што је 
Флеково дело било занемарено и што су присталице Поперове нормативне 
епистемологије више бринули о монополу школе него о истини, тема пози-
тивне епистемологије долази на дневни ред с великим закашњењем а Куново 
дело, које с ова два дели много тога заједничког, могло је да има дејство 
новине и узбуди духове у толиким размерама.  

 

ППррввии  ззааххттеевв  ззаа  ппооззииттииввнноомм  ((ооппиисснноомм))  
ееппииссттееммооллооггиијјоомм  

 
Пошто можемо да рачунамо с тим да су Кунове и Поперове идеје у нашој 

научној заједници углавном познате, потребно је да се детаљније упознамо с 
Флековим гледиштем. 

Своју замисао социологије сазнања Лудвик Флек5
 темељи на тези да од-

нос између субјекта и објекта није непосредан пошто је увек посредован за-
једницом.

6
 Заједница, односно мисаони колектив (Denkkolektiv) као посред-

ник, садржи две димензије које су конститутивне за Флекову замисао. Прво, 
сазнање је могуће само у заједници индивидуа које размењују мисли и идеје – 

оно увек претпоставља одређену мисаону заједницу и на тај начин је схва-

––––––––––––– 

ницима, који су готово увек пропраћени исцрпним библиографијама, о Флеку нема ни 
помена, да не говоримо о неком раду који би имао за предмет његову социолoгију нау-
чног знања. 

5
 Лудвиг Флек (1896-1962) рођен у Љвову, Пољска, завршио медицину на Универзи-

тету у Љвову 1922. године, специјализовао бактериологију. Имао је успешну научну и 
универзитетску каријеру. Члан пољске Академије наука постао је 1954. a 1957. трајно од-
лази у Израел. Објавио је преко 130 научних радова из области микробиологије. Био је 
члан многих међународних научних удружења. Шири биографски подаци дати су у пого-
вору енглеског издања Fleck (1977):  149-53. 

6
 „Између субјекта и објекта постоји нешто треће, заједница. Она је креативна као 

субјект, тврда као објект и опасна као елементарна моћ.“ Fleck (1977): 158.  
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ћено као изворно друштвени чин (Fleck, 1977: 98). Друго, сазнајна активност 
субјекта увек се оснива у већ достигнутом знању (ibidem, 38); ово знање, ко-

јим се објект одређује у садржинском смислу и на целовит начин тумачи, код 
Флека је присутно у категорији мисаоног стила (Denkstill). Мисаони стил 
представља начин или оквир односа према стварности унутар кога се одвија 
укупна сазнајна активност (научне) заједнице. 

На основу ових полазишта Флек изводи суд о апстрактном карактеру тео-
рије сазнања која остаје при односу субјект–објект и о потреби другачије епи-

стемологије. Њу треба да обезбеди социологија знања тако што ће на историј-
ски и упоредан начин омогућити разумевање стварног развоја сазнања у по-
везаности с друштвеним и историјским условима у којима се јавља. Уз то, у 
структури сазнајне основе науке, истиче Флек, увек се налазе одређене идеје 
настале у ширем идејном и културном искуству друштва, које хеуристички 

воде истраживања и на тај начин омогућују стицање диференцираних пој-
мова и искуствено заснованих научних ставова. Ове прото-идеје као изворно  
врло опште и неодређене представљају рудименте модерних научних теорија. 
Тиме Флек хоће да нагласи везу између научног сазнања и његове друштвене, 
идејно-историјске основе (ibidem, 24-25, 28, et passim). 

Улогу ваннаучних прото-идеја у научном сазнању Флек образлаже ана-
лизом настанка и развоја појма сифилиса, почев од културно обликоване иде-
је (предрасуде о природи болести) без искуственог оправдања, до модерно-
научног појма с искуственим поткрепљењем, што је предмет његове моногра-
фије. У време кад медицина још није имала средства да утврди узроке и при-

роду наведене болести, као водиље су служиле древне представе о сифилису 
као „телесној казни“ и „нечистој крви“! Општи друштвени став према боле-
сти (и њеним носиоцима) са снажним моралним конотацијама, био је подсти-

цај за интензивна истраживања, а повезивање болести с променама у крви, 
према мистично-религиозној идеји о „нечистој крви“ као водичу, што је омо-
гућило научни доказ о повезаности сифилиса с променама у крви (шире, 
ibidem, ch. iii, 52-82). 

На овом примеру Флек је показао да научно истраживање, чак и када не 
поседује аутономно теоријско становиште, не полази из позиције атеоријског 
емпиризма, или од скупа извештаја посматрања, него да има ослонац у идеј-
ном оквиру и култури друштва и хеуристички се држи идеја које се, већ у 
општем мњењу, односе на сâм предмет сазнања. Те идеје у датој култури 
имају своје важење на основу превлађујућег друштвеног става, односно у ми-

саоном стилу који их афирмише, а не на основу искуственог поткрепљења у 
модерно-научном смислу. Касније, пошто се уз њихову помоћ установи нау-
чно знање, оне се не могу оценити ни као истините ни као неистините. Свако 

друштво поседује самосвојни мисаони стил, чије идеје су истините за дати 

мисаони колектив и о којима се не може судити некаквим универзалним кри-

теријумом (ibidem, 28). 
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Мисаони колектив је схваћен као заједница индивидуа које размењују 
мисли. Из интерсубјективног односа произлази посебно расположење на ос-
нову кога колектив стиче сопствена правила и психолошку форму, услед чега 
се не може схватити као прост збир појединаца (ibidem, 44). Тако схваћен ко-

лектив носилац је одређеног мисаоног стила. Мисаони стил Флек схвата као 

одређену спремност за непосредно посматрање и одговарајуће усвајање онога 
што је на тај начин опажено (ibidem, 64,92, 142). Поред овог значења у сми-

слу колективног расположења за одређен начин мишљења и посматрања (у 
овом значењу стил делује на нивоу спонтаности и сензибилности), Флек има 
и друго значење више у смислу теоријски складног и затвореног система иде-
ја, ставова или веровања у чијем оквиру се одвија интерсубјективна комуни-

кација или размена мишљења (у овом значењу стил делује на нивоу рациона-
лног закључивања). Оба значења су од једнаког епистемичког значаја. Миса-
они стил, са становишта појединца, поседује две основне одлике: прво, на 
основу њега појединац стиче способност за селективан осећај (такт и чуло) и 

усмерено посматрање; и друго, за индивидуално мишљење је обавезан и при-

нудан, јер одређује „оно што се ни на који други начин не може мислити“ 

(ibidem, 47,64).  
Према усмеравајућој улози мисаоног стила у сазнању, Флек закључује да 

је идеја о „чистом“ посматрању пуки привид, пошто појединац, на основу ми-

саоног стила интериоризованог социјализацијом и образовањем, опажа само 

оне објекте и аспекте стварности који се уклапају у мисаони стил и на које 
овај хеуристички упућује. Пошто је сво посматрање у функцији датог мисао-
ног стила, то способност разумевања за своју другу страну има неспособност 
опажања онога што самом мисаоном стилу противречи. Када је мисаони стил 

надограђен стабилним и складним системом идеја, његова противречност с 
предметом посматрања за чланове мисаоног колектива је незамислива, пошто 

стил даје заједничке одлике свим проблемима који су од интереса за мисаони 

колектив; даје основ за суђење о било чему опаженом, за који колектив држи 

да је неспоран, као и методе за стицање знања и хеуристику која упућује у 
„ваљано“ разумевање ствари (ibidem, 99). То, међутим, не значи да Флек ос-
порава могућност сазнања изван мисаоног стила. Одсуство противречности 

одликује само прву фазу његовог развоја. У другој фази сакупља се све више 
изузетака који се са стилом не могу ускладити, јер одступају од њега или му 
противрече, те који се могу ускладити једино новим мисаоним стилом. Оту-
да, развој знања за Флека не тече само кроз развијање једног мисаоног стила, 
него и кроз промену мисаоних стилова (ibidem, 28-29).

 
 

Што се тиче структуре свих мисаоних колектива Флек разликује ужи езо-
терични и шири егзотерични круг. Први чини ужа група врхунских стручња-
ка који раде на специјaлизованим проблемима и групе општих стручњака 
који познају истраживане проблеме и компетентни су да оцењују њихов рад. 
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Други, егзотерични круг, састоји се од мање више образованих аматера и лаи-

ка (ibidem, 111-112). Његови чланови се с мисаоним достигнућима упознају 
преко стручњака, на основу поверења у њихову стручност, а с друге стране, 
езотерични круг је под утицајем егзотеричног круга и на тај начин зависи од 

стручног јавног мнења.  
Езотерични круг научне зеједнице има улогу извиднице (авангарде) и 

своја достигнућа излаже у часопису. Часопис, међутим, не изражава званично 

научно становиште, него се у њему изложени резултати редовно схватају као 

лична гледишта аутора. Званично научно становиште представљено је зна-
њем које је систематизовано у уџбенику и које је прихваћено као имперсо-

нално и објективно, чак и кад је зестарело. Док је научни став у часопису 
схваћен као лично глeдиште аутора, тај исти став, ако/када доспе у уџбеник 

постаје стабилизован и деперсонализован, једно коначно мисаоно ограниче-
ње, односно научна чињеница (ibidem, 121). Уџбеничка наука врши одабир 

знања из часописа, подешава га мисаоном стилу и повезује у јединствен сис-
тем. На тај начин одабран и систематизован садржај важи као поуздано, 
објективно и обавезујуће знање, како за егзотерични круг тако и за стручњаке 
из езотеричног круга. 

Објективација знања одвија се кроз два процеса који воде: 
– од предрасуде и личног мишљења до чињенице 
– од центра научне заједнице ка периферији. 

Стабилизовање научног знања кроз преображај од личног гледишта до 

имперсоналног, објективног знања у смислу чињенице, врши се кроз горе 
назначен међуутицај групе врхунских стручњака за дату област (езотерични 

круг) и групе општих стручњака (егзотерични круг). За критичку оцену нових 

знања компетентан је искључиво круг стручњака тако да се знање, у кретању 
од центра ка периферији, све више показује као самоочигледно чему нису 
потребни докази – „јер је реч већ постала објект“ (ibidem, 119). Мисаони стил 

стабилизован кроз међуоднос ова два круга и као представник званичне науке 
дат у приручницима постаје врховни критеријум вредности и прихватљиво-
сти сваког новог научног резултата (ibidem, 145). Из тог разлога, опште на-
чело проверљивости знања у научној заједници фигурише више као демаго-
шки постулат, него као методолошко правило које заиста обавезује (ibidem, 

119). Да ли ће научни резултат изложен у часопису стећи статус чињенице 
или не, првенствено зависи од односа према мисаоном стилу. Ако се у њега 
кохерентно уклапа биће прихваћен као објективан и прећи ће у приручничку 
науку (ibidem, 124). На нивоу уџбеника или популаризације, научном резул-

тату као самоевидентној чињеници више није потребно оправдање (ibidem, 

125). 

Што се комуникације тиче она је могућа уоквиру једног мисаоног колек-
тива на основу јединственог идејног становишта или стила. Међу различитим 

колективима који се држе различитих стилова комуникација на рационалан и 



Социолошки преглед, vol. XLIII (2009), no. 3, стр. 283–309. 
 
 

 
289

једнозначан начин није могућа, пошто сваки мисаони стил диктира различита 
значења основних појмова, поседује сопствену семантику и синтаксу и дик-
тира своја тумачења ствари. Отуда, сматра Флек, уместо рационалне аргумен-

тације долази реторика и демагогија. Ово тим пре што заступници различи-

тих мисаоних стилова не могу да се сложе око тога шта је значајно; оно што 

заступници једног становишта сматрају за значајно, за заступнике другог 
становишта може да буде безначајно (ibidem, 120). Уз то, заступници разли-

читих мисаоних стилова нису раздвојени само различитим тумачењима до 

несамерљивости, него и идејним интересима и начинима мишљења до непо-
мирљивости. Упркос томе, највећи епистемолошки значај конфронтације раз-
личитих мисаоних стилова Флек види у подстицајима које спорови имају за 
промену мисаоног стила што ствара могућности за откривање нових чињени-

ца и стицање нових знања. С тим у вези, он сматра да и појединац – кога ина-
че подређује мисаоном колективу (ibidem, 120) – може да буде зачетник новог 
мисаоног стила, уколико стоји на пресеку различитих (и сукобљених) миса-
оних стилова (ibidem, 123, 41-42). 

ММооггуућћннооссттии  ии  ооггррааннииччеењњаа  

Флекова социологија знања има смисао описне епистемологије која за 
свој предмет има стварни развој научног знања на историјски и упоредан на-
чин, тако да ни у једној тачки нема нормативни карактер. То значи да би била 
непримерена критика са становишта класичне епистемологије која је по свом 

карактеру нормативна, јер се искључиво бави условима „чистог“ научног 
сазнања. Eпистемологија која се не би ограничавала само на логичку страну 
научног сазнања и методологија која се не би држала неоснованог нормати-

вистичког конструктивизма, претпоставља позитивнe увиде у стање науке 
као своју основу. Ово значи да је критика Флековог становишта оправдана 
једино ако се изводи са становишта позитивне (описне) епистемологије, а 
никако са становишта епистемолошког идеала научне праксе. 

У критици нам није од нарочитог значаја ако констатујемо да је основну 
идеју мисаоног колектива и мисаоног стила Флек изградио преузимањем иде-
ја од Диркема (Durkheim), Леви-Брила (Levy-Bruhl) и Гумпловица (Gumplo-

vics) о односу колективне свести и индивидуалног мишљења (ibidem, 41-42, 

46-47). Само то преузимање није нека слабост, а Флекова двосмисленост када 
је реч о извору и статусу мисаоног стила само налаже мало више интерпре-
тативног труда. Наиме, мада је истакао да мисаони стил настаје на психоло-
шкој основи интерсубјективног општења и расположења које се на тај начин 

ствара, Флек на основу Диркемове идеје заступа и тезу да се стил развија 
независно током генерација (ibidem, 99), што асоцира на то да се исти јавља 
као основни интегративни фактор који индивидуе уједињује у мисаони колек-

тив. С тиме се такође може ускладити Флекова теза о појединцу као ствара-
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оцу мисаоног стила, без обзира што га подређује колективу. Творац стила је 
ипак изузетан као стваралац. То није нужно противречно пошто: прво, нема 
сумње да неки еквиваленти категорије „мисаоног стила“ постоје и да се по 
њима културе спецификују и разликују. Друго, да је мисаони стил сигурно 

нешто надиндивидуално у том смислу што стилови остају и (за дуго опстају) 
а појединци долазе и одлазе. Стил може да надживи неколико генерација, 
чиме се осведочује његова надиндивидуалност без примеса идеализма. И 

треће, пре мисаони стил одређује индивидуално мишљење до нивоа сензиби-

литета (за одређене ствари), него обрнуто.  
Важење опште структуре мисаоног стила у случају науке оправдано је 

утолико што је појединац у научној заједници обавезан да као научну чиње-
ницу уважи оно што је у складу с владајућим општетеоријским становиштем, 

да прихвати тумачење објекта које теорија подразумева и да појаве посматра 
и истражује на тачно одређен/прописан начин. На основу усвојеног и консен-

зуално подржаног мисаоног стила научна заједница увек претпоставља да по-
седује истинито знање: оно се оснива на уверењу да је стварност управо так-
ва како је стил приказује. Мисаоним стилом науке, за разлику од уметности, 

стварност се не ствара нити се њена објективност доводи у питање –  једино 
се оспорава свако другачије тумачење стварности.  

То што  Флек није разграничио мисаони стил науке од идејно-интегра-
тивне основе друштва с којом је научна заједница у вишеструким односима, 
није мана него предност. Општост категорије мисаоног стила указује на мо-
менат који у великој мери опредељује и друштвени и научни спензибилитет 
једног времена или једне културе. Зато, колико изгледа да Флек током разма-
трања научне заједнице апстрахује друштво и идејне утицаје које веза науке с 
друштвом претпоставља, тај проблемски комплекс се преко опште или нео-
дређене категорије мисаоног стила враћа у разматрање. Наиме, у основној ме-
тодској структури: субјект – заједница – објект, момент заједнице је социо-
лошки двострук: он се односи на друштво као заједницу, коју карактерише 
одређен мисаони стил, али и научну заједницу која у оквиру тог друштвено 
владајућег стила успоставља и свој стил и своје теорије. Тиме је на описном 

нивоу обезбеђено вишеструко посредовање односа субјекта и објекта знања. 
Када је реч о односу стручно-научне и лаичке свести, на основу поме-

нутог посредовања можемо да установимо основне чиниоце све већег стаби-

лизовања и објективације научних знања сразмерно ширењу према перифери-
ји. Ова објективација по правилу садржи поједностављење и све шире при-

хватање ставова као неоспорних и очигледних, у првом реду зато што је сраз-
мерно ширењу све већи утицај друштвених интереса међу које спада и инте-
рес за знањем који не карактерише само науку него и сваку друштвену гру-
пу/класу/институцију, услед чега су све оне начелно спојиве с науком (у сми-

слу позитивног ослонца, а не препреке њеној пракси). Такође, у истој сраз-
мери, поред интереса све већи значај у стабилизовању знања има друштвено 
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владајући мисаони стил (или различити стилови садржани у друштву). На тај 
начин је могуће увидети да се стабилизовање научног стила не одвија тек 
кроз „повратак“ научног знања с периферије, где је прихваћено „на основу 
поверења у стручњаке“, него да је у том односу, пре свега, садржан идејни 

утицај и суд о научним достигнућима од стране „стручњака“ из идејног језгра 
различитих друштвених група и њима припадних мисаоних стилова, у односу 
на које се научна заједница (и њен езотерични круг) налази на друштвеној 
периферији, а њени припадници директно под уценом одређене врсте: како 

морају да мисле и говоре да би јавно важили као стручњаци. 

Овај суд о научним достигнућима не доноси се кроз оцену њихове науч-
не заснованости и вредности него, пре свега, кроз оцену њихове друштвене 
функционалности и прихватљивости, као и сагласности с владајућим мисао-
ним стилом који друштвено фукционише на нивоу сензибилитета. То би зна-
чило да се стабилизовање мисаоног стила као обавезујућег за езотеричну нау-
чну заједницу спроводи, пре свега, утицајем владајуће идеологије на научну 
заједницу и процену њених достигнућа. Овај друштвени утицај само је при-

видно у обрнутој сразмери са степеном стручности – ако би се, на пример, 
тврдило да је највећи у популарној науци и уџбенику, а најмањи у прируч-
нику и часопису – јер је у великој мери присутан у самом језгру научне зајед-

нице, односно њеном езотеричном кругу. 
У интересу целовитости и конкретности позитивне епистемологије по-

жељно је да водимо рачуна о садржинској природи односа друштва и науке 
како бисмо увидело да се научна знања у ширим друштвеним круговима при-

хватају више на веру него кроз проверу (чак и код припадника науке). Такође 
је социолошки-сазнајно много значајније да и став стручњака према актуел-

ним теоријама и методама не зависи само од њиховог суда на бази научних 
аргумената, с обзиром да и њихова снага и прихватљивост зависе од природе 
утицаја и захтева који долазе из ширег идејног/идеолошког утицаја друштва. 
Сасвим је могуће да првенствено под тим утицајем заступљеној теорији науч-

на заједница окрене леђа без оправданих научних разлога, као што је раније 
подржавала упркос свим могућим научним разлозима и противаргументима. 
У случају промене мисаоног стила, напуштање теорије је неумитан процес 
који се никаквим аргументима не може обуставити.

7
 

––––––––––––– 
7
 Управо изречени став начелно важи за све науке, било природне или друштвене. Он 

се може поткрепити односом идејно-историјских услова и развоја у природним наукама, 
што је на документован начин учињено истраживањем утицаја идејне климе у Вајмарској 
Немачкој која је ишла на руку идејама индетерминизма и њеном утицају на став физичара 
и математичара према основама физике, што је водило успостави квантне физике, у 
студији Fоrman (1971): 1-115. Новији пример имамо с марксизмом и његовом судбином: с 
многим ставовима који су илузорни и бесмислени владао је у време социјализма; после 
пада политичког поретка којим је био успоставњен у рангу истине свију истина, чак и 
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Из изложеног следи једно од важних методских упутстава социологије 
научног знања по коме треба рачунати на присуство идеолошких уверења у 
самој научној заједници, која значајно утичу на само научно суђење и шта-
више, имају пресудан значај у друштвеном утемељењу науке (њеној институ-
ционализацији). Управо ова уверења и њихови извори указују на основне раз-
логе зашто се комуникација научних заједница спроводи кроз демагогију, или 

пак кроз академску толеранцију „која никога не обавезује“ – а не путем ра-
ционалног дијалога с конкретним учинцима – јер представљају реалну преп-

реку успостављању рационално-критичке основе која би омогућила превла-
давање граница становишта у спору. 

 

ССууккообб  ссттааннооввиишшттаа  ккааоо  ппррееддммеетт  ппооззииттииввннее  
ееппииссттееммооллооггиијјее  

 
Захваљујући Куну, који је Флека  спасао од заборава8

, могуће је успоста-
вити ваљан редослед у генези позитивне епистемологије која достиже врху-
нац објављивањем Структуре научних револуција. Највећи допринос Поперо-
ве Logic of Science постао је видљив тек по превладавању неопозитивизма под 
Куновим утицајем чему је, иначе, и сам Попер дао значајан допринос. Крајем 
шездесетих година филозофија науке је имала врло специфичну проблемску 
ситуацију. Реактуализоване Флекове основне идеје биле су на делу у теорији 
Т. Куна о научним револуцијама и условима праксе „нормалне“ науке. Тако-
ђе, Флеков спор с епистемологијом у смислу логичко-конструктивистичке 
дисциплине, а у прилог позитивно-историјског истраживања развоја научног 
знања, био је обновљен у отвореном спору између поперовски оријентисане 
Logic of Science и Кунове историјски оријентисане теорије науке, управо око 
могућности рационалне одлуке између два научно-теоријска становишта у 
научној револуцији и рационалног објашњења развоја научног знања преко 
научних револуција (вид. прилоге у Lakatos & Musgrave, 1970).  

Кунова књига је својим широким одјеком и утицајем подстакла другачије 
тумачење Поперове теорије науке.9

 Ова, у ствари, тек тада стиче шири значај 
у склопу проблема научне револуције. Чак ни Поперов експлицитан говор о 

научном развоју и научној револуцији пре Куна10
 није давао довољан разлог 

––––––––––––– 

вредне идеје и истине из његове теорије не важе или: протеране су истом логиком којом 
су биле подржаване – наиме, логиком институционалне силе. 

8
 У предговору своје књиге Кун извештава да се у току истраживања упознао „с 

готово непознатом монографијом Лудвика Флека... есејом који антиципује многе од мојих 
идеја“, и истиче да му дугује много више него што је у стању да процени. Kuhn (1970а): 
VI-VII. 

9
 Њено тумачење сам изложио у књизи Брдар (2008) и овде га претпостављам као 

основу изложене аргументације. 
10 На пример у „Toward Rational Theory of Tradition“ (1949), у Popper (1963): 129, 132. 
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за промену проблемског контекста који је одређивао смисао његових теза. 
Може се без претенциозности рећи да су тумачи и критичари, везани за 
проблем разграничења, били толико под утицајем неопозитивизма (или ло-
гичког позитивизма) да нису ни доспели до смисла основних Поперових пој-
мова: оповргљивост, оповргавање, поткрепљеност, емпиријски-научни сис-
тем (који је редовно бивао занемариван и замењиван хипотезом), и да су тим 

путем изградили тумачење које је надаље самостално одређивало рецепцију 
Поперове филозофије. 

С темом научне револуције Кун је „погодио“ у средиште Поперове тео-
рије науке и тиме споља иницирао да њена тумачења коначно започну око 
њој иманентног проблема. Тек тим посредовањем показала се вредност Попе-
ровог достигнућа на нивоу позитивне епистемологије или позитивно-историј-
ског развоја науке. За разлику од предрасуде индуктивизма о кумулативном 

развоју јединственог научног система, Попер је први, пре Куна, показао да је 
историјски ток науке испресецан тачкама научних револуција.11

  

Та перспектива, међутим, омогућила је увид да његова методологија 
представља хиперлогичку конструкцију историје науке филмске брзине, која 
се заснива на научној пракси чија је основна одлика остваривање непрекидне 
научне револуције. Овакво схватање научног развоја претпоставља временс-
ко згушњавање тачака преврата у историји науке у размере индивидуалне 
научне каријере. Но, ваља рећи да ово временско згушњавање револуционар-

них епизода, које иначе раздвајају деценије и векови, произлази као нужна 
последица свођења методе оповргавања на ниво истраживачке праксе, то јест 
методе истраживања (за аргументацију вид. Брдар, 2008: 48-52). Само сво-
ђење методе, са своје стране, налаже као основ сопственог смисла оно чиме 
се она код Попера иначе оправдава: да се системи дају у коначно изграђеним 
ликовима, као до краја јасне, логички доследне и операционализоване тео-

ријске структуре (вид. Popper, 1968: 71). Ова претпоставка је основ смисла и 

важења свих Поперових методолошких исказа који чине целину емпиријско-
научне критике теорија.  

Тренутно је најзначајније запазити да се због ових апстрактних и илузор-

них претпоставки – које су нужна последица методске редукције – код Попе-

––––––––––––– 
11

 Апстрактно гледано, без ове историјско-филозофске контекстуализације, Поперов 
став против индукције зато што њени закључци нису нужни [Popper (1972): 98, 100.] је 
тривијалан, јер за поменуту особину индукције зна сваки студент логике. Исти став по-
стаје јак, нетривијални аргумент, када се узме у обзир да је та критика у ствари била усме-
рена против индуктивистичке теорије сазнања, према којој је у историји природне науке 
реч о прогресивном развијању једног и истог система знања на основу непрекидног отк-
ривања чињеница. С тим у вези, аргумент посредно каже да тај индуктивистички развој 
знања није нужан, него остаје у домену вероватноће, а то онда значи да су могући многи 
други системи знања који се односе на један исти домен чињеница. Управо то је било по-
ражавајуће за епистемологију индуктивизма. 
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ра једноставно не види шта би друго истраживачка пракса уз дати систем 

могла да чини него да га примењује (технологија), или  да се своди искључи-

во на критику, јер је обезбеђена основна претпоставка готовог, изграђеног 
система теорије. Тиме је Попер у историјском развоју просто избрисао перио-
де изградње, развијања, артикулације и операционализације научних теорија 
и све редуковао на низ тачака њихових епохалних измена. Под овом претпо-

ставком, дакле по цену брисања највећег дела историје науке, оповргавање 
као општа форма историјског кретања науке логички се подудара с методом 

истраживања – због чега и горе поменуто свођење изгледа као оправдано. 
Али, управо због тога код Попера поред оповргавања није могућа другачија 
метода научног истраживања – која је усмерена на изградњу и довршење на-
учне теорије да би тек тиме обезбедила основну претпоставку критике. 

Није, дакле, случајно то што Попер само на моменте увиђа потребу за 
истраживачком праксом која не иде против теорије него се темељи у догматс-
ком ставу њеног подржавања (Popper, 1963: 312; такође, Popper, 1972: 173). 

Али, у својој замисли не може да јој обезбеди систематско место и значај, без 
значајног захвата њене реконструкције. Уместо тога, све што би требало да 
буде резултат те и такве истраживачке праксе Попер пројектује у утописти-

чке методолошке норме научног сазнања (вид. Брдар, 2008: гл. 7). Кун, дакле, 
Попера употпуњава у изузетно важној тачки, као да га је подсетио да је за хо-
дање неопходно имати обе ноге, док Попер од научника захтева да скакуће на 
једној. Подсећање је било узалудно, упркос чињеници да су поперовци изву-
кли одређене поуке. 

Промена тумачења путем тематске промене у самом приступу Поперу, 
иако ја била омогућена одумирањем логичког позитивизма (индуктивизма), 
ипак је била готово изнуђена објављивањем Куновог дела којим су наметнуте 
две теме: научне револуције и „како научници стварно раде“. Под тим при-
тиском Лакатош Поперовој теорији даје ново тумачење с намером да је уна-
преди увођењем „методологије истраживачких програма“, како би у конф-

ронтацији уопште могао да се носи с куновском парадигмом (вид. Lakatos, 

1970). С тим основним циљем искористио је прилику да Поперову теорију 
поправи додавањем управо поменуте димензије истраживачке методе, која је 
Поперу упадљиво недостајала (ibidem, 179, et passim).  

Са становишта позитивне епистемологије Лакатошев подухват је пре 
правило него изузетак. Реч је о томе да одбрана становишта најчешће про-
истиче из мотивације да се задржи привилеговано место у научној заједници, 

као што се напади, најчешће од стране „младих снага“, предузимају ради ос-
вајања институционалних места. У ствари, ником није стало до истине оноли-

ко колико о њој говори. У споровима, наравно, долази до сазнајних напреда-
ка, али је унапређење у погледу истине искључиво колатерална корист борбе 
за моћ и превласт у научној заједници. (Другим речима и научници према 
истини имају инструментални однос: заступају је онолико колико им је кори-
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сна и ићи ће против ње свим реторичким средствима ако им угрожава моћ, 
статус и углед.) Тако је и Лакатош својом одбраном без сумње унапредио по-
перовску парадигму, без обзира што нека од тих достигнућа представљају 
симпатична „открића рупе на саксији“ (општа места која су била открића 
само за поперовце). 

Истраживачка метода која је Поперу недостајала поклопила се с Куновом 

методом „нормалне“ науке – чији домен је код првог потиснут наивним саз-
најним волунтаризмом и тобожњом опасношћу од догме и догматског става 
према теоријама (Popper, 1970: 56). Да је критика попероваца лицемерна ви-

дело се по томе што су истовремено, ради спаса своје парадигме, тихо 
преузимали управо димензије „нормалне“ науке, уз истовремено декларатив-
но одбацивање истих ствари као неприхватљивих (увођење методе истражи-

вања, догме, идејне сагласности до степена секте, итд). Допуна методе опо-
вргавања методом истраживања није Лакатоша и остале поперовце зауздала 
да се с идеолошком жестином не обруше на Куново увођење појма догме у 
теорију науке (Lakatos, 1970: 93, 178; Popper, 1970: 52). То је осведочило да 
Попер и његови следбеници као тврди заговорници критичког рационализма 
нису лишени идеолошке острашћености и догматизма на делу (упркос њихо-
вом декларативном одбацивању). 

Разумевање Кунове теорије као супротности Поперовој – у првом реду 
због оспоравања компетенције епистемологије у важној тачки научног разво-
ја – сведочи о томе да поперовци нису имали свест о управо поменутом или 

да су то намерно прећутали. Непосредан разлог за ово видимо у томе што 
саму методу оповргавања они никада пре Куна нису озбиљно размотрили као 

филозофски проблем да би до краја разјаснили њен смисао (да је без догме 
као своје друге стране, бесмислена), него им је искључиво служила за грађе-
ње слике о „правој науци“ која је од почетка имала идеолошку функцију 
(против марксистичког догматизма). Кад их је Кун тргао из догматског дре-
межа, било им је такође идеолошки неприхватљиво да то признају. 

Док је Флекова заједница укључена у шире друштво, Кун и Попер апст-
рахују ту везу. Кун то чини због свог интернализма (посматра само оно што 

се збива у научној заједници), док Попер предњачи у погледу апстракције. 
Његова идеја научне зеједнице може да се схвати као говор о реалној (конкре-
тно-постојећој), једино уз спорне претпоставке да је научно знање и његова 
провера слободна од научне традиције и друштвено-историјских услова који 

посредују њено конкретно постојање; и друго, да њени чланови имају искљу-
чиво сазнајне интересе, те да се руководе само нормама чисте рационалности. 

Ексцентрична позиција научне заједнице према постојећем знању за Попера 
је неопходан услов да би се у науци избегао догматизам и да би био могућ ра-
ционалан интерсубјективан суд о напретку у сазнању. Центрична позиција је 
резервисана за практичаре-технологе који, слично Куновој заједници „норма-
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лне“ науке, владајућу теорију прихватају као истиниту и помоћу ње раде на 
решавању практичних проблема. Пракса технолога као примена готовог зна-
ња не доприноси напретку знања него у најбољем може да отвори проблем за 
научну заједницу, када техничке препоруке теорије затаје у пракси. Услед 

претпоставке потпуно довршене теорије, код Попера нема ни трага идеје о 

истраживачкој пракси као основи изградње и унапређења научних теорија 
пре критичког оповргавања. Заједница технолога је начелно искључена из 
„праве“ научне заједнице, тако да на позадини тог становишта Кунова зајед-

ница „нормалне“ науке за Попера и следбенике није научна заједница него 

секта (Popper, 1950: 446-47; такође, исти, 1963: 63, 112). 

ФФллееккооввии  ддооппррииннооссии  ии  ддооддииррннее  ттааччккее  сс  ППооппеерроомм  ии  ККуунноомм    

Дуго времена епистемологија је заступала гледиште да се наука заснива 
на чињеницама посматрања, на емпиријским ставовима за чије стицање је до-
вољно систематско посматрање појава. У ХХ веку је то гледиште почело да 
губи утицај, услед превласти становишта која су слична овде размотреним. 

С тим у вези је први Флеков допринос, који се састоји у томе што је ука-
зао не неоснованост емпиристичке теорије сазнања која рачуна на атеоријску 
позицију у интересу чистог посматрања. Било да научна пракса има или нема 
развијено теоријско-методолошко становиште, она је увек у вези са ширим 
друштвеним искуством и културом, а сазнајни приступ стварности увек прет-
поставља идејни оквир њеног целовитог тумачења. Флек је с правом истакао 

да је идеја чистог посматрања привид, пошто оно као активан чин субјекта 
увек претпоставља оквир тумачења који својим дохватом превазилази пос-
матрано, а самом посматрању даје смисао и дирекциони карактер. Истоветну 
идеју, такође у критичком ставу према емпиризму, изложио је и Попер кон-

циповањем посматрања као активног чина с претпоставком у одговарајућем 

„хоризонту очекивања“ (вид. Popper, 1972: 258-59). Што се Куна тиче, наука 
је без парадигме слепа. По питању могућности посматрања сва три аутора 
варирају тезу о немогућности његове непосредности. 

Други Флеков допринос је у оспоравању идеје о континуираном развоју 
сазнања. То је већ последица оспоравања теоријско-сазнајног емпиризма, а 
експлицитно се излаже у тези да се знање развија кроз садржинску конкрети-

зацију и промену холистичких мисаоних стилова. Кун је дословно преузима у 
идеји револуционарне смене парагидматских научних формација и од ње пра-
ви основну карактеристику своје теорије у разграничењу „нормалне“ и рево-
луционарне науке (вид. Кун, 1974: гл. 10). Ова идеја је, опет, у складу с 
последицама Поперове идеје оповргљивости (falsifiability) као и с његовим 

оспоравањем идеје о кумулативном развоју науке и емпиристичке теорије 
сазнања. Истовремено када и Флек, Попер у оквиру проблема разграничења 
импликује тезу о напретку научног знања једино кроз оповргавања научног 
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система са становишта јачег система (у објашњавалачком смислу), због чега 
оповргавање мора да има смисао превазилажења (шире Брдар, 2008: 86-90). 

Трећи Флеков допринос се састоји од истицања везе научног стила и 

друштва. Пошто је научни стил уклопљен у владајући стил и културу друш-

тва,12
 разумљиво је његово истицање да до значајних открића и промене ми-

саоног стила науке не може да дође без одговарајућих друштвених услова 
(Fleck, 1977: 45). У ситуацијама када се услед опште друштвене нестабил-
ности откривају разлике и противречности међу идејним (и научним) стано-

виштима, долази до конфронтације различитих становишта што погодује на-
станку нових мисаоних стилова (ibidem, 177-178). Попер и Кун о томе немају 
шта да кажу. Кун због методског интернализма, а Попер због претераног апс-
траховања научне заједнице од свега реалног и њеног свођења на рационално 

закључивање њених припадника. 
Четврти Флеков допринос је у томе што је први истакао немогућност ра-

ционалне и аргументативне комуникације између припадника различитих ми-

саоних стилова. Кун је ову идеју преузео (вид. Кун, 1974: 266-267 и даље) и 

њоме дигао велику гужву уграђујући је у своју тезу о несамерљивости и не-
могућности рационалног разрешења спорова у науци. Тиме је навукао оптуж-
бу за ирационализам, иако нико није ни на једном примеру показао како је 
такав рационални дијалог могућ (нпр. између ајнштајноваца и њутноваца) и 

да ли је икада довео до решења спора. Што се Попера тиче, проблем је код 

њега наглашен већ у спору око основних исказа (basic statement) у суђењу о 

теоријама. Уз то, и поред тога што попут Флека и Куна истиче несамерљи-

вост сукобљених теорија, Попер ипак верује у могућност рационалног дија-
лога. Није образложио на основу чега, чиме је само потврдио своју тврду ра-
ционалистичку веру. Ко је у праву, видећемо на примеру сукоба попероваца и 
куноваца, који је личио на све друго само не на рационалну научну расправу.  

Коначно, можемо да говоримо о комплементарности све тројице аутора 
на основу односа њихових основних појмова; нема сумње да „мисаони стил“ 

у првом, психолошком и другом епистемолошком смислу има исту улогу и 

значење као Поперов „хоризонт очекивања“ или Кунов појам „парадигме“ у 
неком од бројних значења.13

 Уз то, парадигма није теорија, пошто је на осно-
ву једне могуће мноштво теорија; мисаони стил је такође шири од теорије, 
пошто може да обухвата више њих, а такође може да буде шири од науке и да 
обухвата науку, уметност једног времена или епохе, односно једне културе. 

––––––––––––– 
12

 „У науци је истинито за природу оно што је истинито за културу“. Fleck (1977): 35. 
Био би непромишљен и исхитрен закључак рећи да је ово социологизам. Позитивно гле-
дано, ослобођено од неоснованог конструктивизма, ово становиште има смисла, што ће у 
каснијем излагању бити образложено. 

13
 Kuhn (1977): 293, et passim. Такође, вид. преглед бројних значења појма парадигме 

у Masterman (1970). 
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(То би значило да у дефиницију дате културе улази тачно одређен мисаони 

стил.) Мисаоном стилу много је ближа парадигма него теорија, с обзиром на 
то да исти увек претпоставља једну парадигму, а да с њом везује мноштво 
теорија. Погледајмо то на примеру: 

Модерна мисао, на пример, темељи се на парадигми механизма (шеми 

узрока и последице), као што се предмодерна мисао темељила на парадигми 

организма. Зато је парадигма механизма у основи свих модерних теорија (у 
природним и друштвеним наукама), а може се рећи да иста чини језгро мо-
дерног мисаоног стила.  

Друго, парадигма и стил су међусобно ближи и зато што делују и на нову 
осећајности (сензибилитета) и „обичног посматрања“ а не само на нивоу пој-
мовног мишљења. Теорија и парадигма укључују одређен мисаони стил као 

своју компоненту, а мисаони стил не мора да укључује развијену теорију али, 

овако или онако, укључује у себи одређену парадигму. Реч је, дакле, о три 

ствари које у јединству чине основу или оквир научног посматрања и теориј-
ског знања. Оне су у односима комплементарности. Нема теорије без паради-

гме а, опет, ни једне нема без мисаоног стила. Није могуће да одређена пара-
дигма завлада у науци, ако за то нису припремљени друштвено-идејни усло-

ви, односно ако у друштву не влада за то погодан мисаони стил. Према томе, 
однос субјект-друштво-објект има своје еквиваленте у категоријама: теорија-
мисаони стил-парадигма. Конкретно друштво и одређена епоха карактерише 
се, између осталог, и одређеним преовлађујућим мисаоним стилом, који 

дефинише његову културу у свим областима. Пошто је стил општи, многе 
праксе, научна, уметничка, свакодневна у њему имају потку узајамног разу-
мевања и комуникације. То наравно, не значи да у друштву нема других ми-

саоних стилова, као што је Фуко мислио да у једној епохи влада само једна 
епистема (што историјски није тачно), него да их има више, али да увек један 
преовлађује (вид. у Брдар, 2005b:  гл. 11). 

ФФллеекк  ии  ППооппеерр::  ааннттииппооддии  ии  ииссттии  ииссххооддии  

Према општем месту у литератури Попер је одавно познат као „убица ло-
гичког позитивизма“. Парадоксално је да је, такође, „убица“  епистемологије 
и методологије до којих је, иначе, највише држао. Смрти методологије допри-

нео је, прво, основном тезом прве књиге према којој „не постоји логика отк-

рића“, одакле следи да никаква нормативна методологија науке нема смисла. 
Други убилачки потез садржан је у основном нормативно темперованом зах-
теву: поред свега и упркос свему Попер од научника тражи да, уколико хоће 
да буде критичар (а наука и критика су код њега синоними), мора готово сва-
ки дан да буде револуционар. Уз то, Попер је излистао читав низ ситнијих 

захтева чиме је израдио нормативну методологију достојну научног дилетан-

та или наивца (шире, Брдар, 2008: 96-97). То ће рећи да је уништењу методо-
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логије Попер у крајњем допринео својом неумереном методологијом. И ота-
да, у ствари, методологије науке, ево већ више од три деценије, ни нема у фи-
лозофским курсевима у којима је замењена филозофијом науке или еписте-
мологијом. 

Посебан или пети Флеков допринос је указивање на присуство у научно-

сазнајној пракси изван научних прото-идеја и њихов значај, који током раз-
воја науке задржавају хеуристички значај и поред промене мисаоних стилова. 
(У овом погледу Кун изостаје, као интерналиста.) У овој идеји садржана је 
вредна методолошка претпоставка која упућује на свестраније испитивање 
новине теорија којима се приписују револуционарне промене у науци. Њоме 
се указује на то да нова теоријска становишта не настају из прекида с једном 

идејном и научном традицијом. Супротно је заступао Попер, иако је налик 

овој Флековој идеји истицао значај ваннаучних (метафизичких) идеја за раз-
вој науке (вид. Popper, 1963: 74, 335). У правцу истакнуте Флекове сугестије 
ново становиште ни у ком случају није апсолутна новина приписана генију – 

што се чешће заступа у Logic of Science – не само због тога што је изграђено 

на достигнућима претходне научне традиције, него и на основу обновљене 
актуелности идеја које су по свом пореклу много старије, а које се у савреме-
ности показују као нове само зато што су у претходној научној традицији 

биле потиснуте у други план и чак оцењене као ненаучне. То се може идејно-
историјски документовати у случају већине епохалних научних теорија. 

С једне стране, дакле, Флек и Попер су комплементарни – уколико се мо-
тре као опоненти неопозитивизму двадесетих година ХХ века. С друге, нала-
зе се у супротности по томе што се Флек залагао за позитивну епистемологи-

ју: реконструкцију стварног збивања у науци, док Попер научницима намеће 
аматерско-грандоманску нормативну методологију која само може да даље 
доприноси бекству од ње, што само иде у прилог довршењу окрета ка описној 
епистемологији. 

С друге стране, Флек и Попер су антиподи. Флек је зачетник позитивне 
епистемологије, не само идејом мисаоног стила него нарочито идејом о зна-
чају ваннаучних, идејних и друштвених интереса, када је реч о стабилности и 

основи подржавања научног мисаоног стила. Иако ову идеју није развио, њо-
ме се указује на потребу напуштања вере у чисту рационалност научне зајед-

нице, логичку доследност и научну утемељеност као довољну основу прихва-
тања знања у стварној научној заједници. И овом идејом Флек је био испред 

свог времена. Њему насупрот, Попер је у исто време, као последњи верник 

рационализма заступао идеју чисте епистемолошке критике и превазилажења 
теорија, као да научна заједница живи у лабораторијском вакууму. Доцнији 

увиди у историју науке показаће да су науке и научни спорови препуни дема-
гогије, реторичких трикова и ординарне борбе за моћ, при чему је питање 
истине свима на споредном месту. Показало се да наука ни издалека није она-
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ква како је традиционално епистемолошки представљана, да не поседује до-
казано знање, да је њена објективност врло спорна и коначно да од нововеко-
вне идеје утемељења (ни у наукама ни у филозофији) нема ништа. Укратко 
речено, показаће се да и у наукама истину пишу победници, а да им поперов-
ска бајка добро дође као идеолошка легитимација и пропаганда. Све ове спо-

рне тачке обнављају се, као што ћемо видети, на питању ствари која је у нау-
ци вековима била основни алиби, наиме на питању настанка и утврђивања 
научне чињенице.  

 ИИссттоорриијјссккии  ппррииммееррии  

Погледајмо сада три историјска примера која сведоче о присуству и зна-
чају размотрених компоненти структуре науке. 

ППррииммеерр  ппооллииттииззоовваанноогг  ммииссааоонноогг  ссттииллаа  

За илустрацију разлика у мисаоним стиловима можемо узети примере 
англосаксонске и европске, континенталне културе. Прву карактерише инди-

видуализам или номинализам у готово свим областима. За либералног аутора 
друштво никад ни под којим условима не може да буде „нешто више од збира 
појединаца“. Taкoђе, држава не може да не буде искључиво „нужно зло“, ни-

како неопходна институција, поготово не „носилац општег добра“. И нарав-
но, с окорелим либералом, био он филозоф, социолог, политиколог, око ових 

ствари је расправа узалудна. То и није његово мишљење, него интериоризо-
ван став који долази из владајућег мисаоног стила. Зато тај став консензуално 

важи као истина, иако никада нико и нигде није ни покушао да докаже 
његово важење. 

Томе насупрот, за европски, тачније немачки мисаони стил исту само-

разумљивост има став: „Друштво је нешто више од збира појединаца“ (што је 
усвојио и Диркем, као Алзашанин). И у овом сдлучају важи исто: немачког 
социолога никада нећете убедити да тај став не важи иако га нико није дока-
зао, него као и онај претходни, у расправама фигурише као принцип самог 
доказивања. 

И ако с правом кажемо да је друштво чињеница – као објективно стање 
ствари, онда имамо два горња става, који су аксиоми, али посредством својих 
мисаоних стилова важе као чињенични ставови или као одговори на питање о 

друштву као чињеници.  

Где је уопште икада иједан научни или филозофски проблем решен аргу-
ментацијом, а да се противници нису поделили у задрте таборе који се узајамно 
оптужују за ирационалност, да би на крају проблем био само више искомпли-

кован и остао „контроверзан“. Расправа међу заговорницима различитих сти-

лова је узалудна пре свега због несамерљивих сензибилитета – услед чега је 
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неће ни бити. Питања епистемичког статуса основних теоријских и метатео-
ријских оријентација стоје ван аргументативне расправе. Оне не могу да буду 
предмет дискусије јер су основни услови њене могућности. 

 

Дарвин као средство критике: аргумент у прилог 
друштвено диктираног мисаоног стила 

 

За илустрацију односа мисаног стила и ширег друштва, као и езотеричног 
и егзотеричног научног круга узмимо као пример Дарвинову теорију и однос 
према њој. На овом случају могли бисмо реконструисати све Флекове изло-
жене елементе стабилизовања „објективног знања“ на основу веза стила и 

друштвених и идејних услова времена. Да је та теорија научно-чињенично 

утемељена опште је место не само у науци него и у јавности. Зато научник 
живи под уценом, да њено важење мора да призна да би важио за научника-
стручњака, да не би понео глас „назадног мрачњака“. А реч је о томе да је 
Дарвин постао могућ тек по промени друштвено владајућег мисаоног стила, 
сменом теоцентризма антропоцентризмом, или успоставом профане секулар-

не слике света која садржи забрану свега из претходне теоцентричне слике 
света. Дарвинова теорија није успостављена у друштвеном признању и науч-

ном важењу путем истраживања и доказивања, него више путем инструмен-

тализовања у борби против црквене слике света, с циљем да се ослободи про-
стор за науку, у време док се још наивно веровало да ће наука бити компе-
тентна и за последња питања вере и религије. Постоји и други јак разлог ње-
ног важења: она је научно институционализована, присутна као неспорна на 
свим универзитетима, услед чега је одавно уместо предмета научне критике 
преобраћена у неоспорно средство сваке друге научне критике, па чак о ме-
рило научности и модерности научника! Једино што недостају чисти научни 

докази, али и то је решено: сама институционализација (више захваљујући 

секуларизацији него аргументацији) обезбеђује научни консензус пред којим 

онај ко постави питање ваљаних доказа и ко подсети да није реч о теорији А 

категорије него о производу научног аматеризма ХIХ века – добија статус 
„беле вране“ или „црне овце“ међу самим научницима који симулирају да су 
докази познати, само их дати појединац не зна услед необавештености.

14
 

––––––––––––– 
14

 То што ће критичар инерцијално бити везан за „креационизам“, назадност, религи-
озност, итд, с једне стране, само сведочи о тактикама научне апологије без употребе озби-
љних аргумената, а с друге, омогућава да свакојаки лаици, нарочито новинари, нападају и 
етикетирају људе од научног ауторитета који се према реченој теорији односе сасвим 
иманентно: дакле, са становишта методолопшких захтева које не испуњава, а које профе-
сори непрекидно исповедају на универзитетима, оглушујући се о чињеницу да та правила 
готово нико не поштује. 



Милан Брдар, Од нормативне ка позитивној епистемологији  
 

 
302

Према томе, однос езотеричног и егзотеричног научног круга и јавности 

или друштва уопште нису демократски односи науке и „јавности“. Напротив, 
у томе је најчешће садржан сасвим недемократски однос владајуће друшт-
вене свести и њој подређене научне заједнице – до софистиковане тираније 
унутар научног и друштвеног јавног мњења. 

 

„Нормална“ наука „критичког рационализма“: аргумент 
у прилог догматске одбране парадигме 

 

Класичну епистемолошку расправу о томе каква је наука водили бисмо  
разним хипотезама, уз ризик исклизнућа у нормативизам који прописује „как-
ва би требало да буде“. Са становишта позитивне епистемологије реконст-
руисали бисмо неки историјски случај међунаучног сукоба. Још краћи пут је 
да херменеутички обрадимо већ споменут сукоб између попероваца и Куна с 
краја шездесетих година. 

Тиме што је отворила другачију тематско-проблемску област, Кунова 
теорија се у односу на епистемологију Logic of Science показала  

а) као комплементарна теорија или допуна Поперове теорије науке 
б) као алтернатива, не дакле само као становиште њене критике него, бар 

према мишљењу следбеника, и као један донекле целовит приступ социоло-
шког проучавања науке и научног сазнања. Поперовци су се мобилисали пре 
свега зато што је Кун угрозио њихов монопол на тумачење научног развоја у 
англосаксонској традицији. Услед тога, критика је имала све разлоге да буде 
мање научна према класично епистемичким мерилима, али зато животнија и 

много индикативнија у погледу реалног фунционисања рационалног мишље-
ња. 

Епистемологија не говори, нити је то дужна, о збивањима у стварној нау-
ци, али управо зато ако се њен дискурс непосредно преведе у опис чињенич-

не научне праксе као што чине Кунови критичари, он се преображава у скуп 

неоснованих, шематизованих тврдњи и предрасуда. То чини непосредно вид-

љиву слабост поперовске критике. Пошто је била зачињена изненађујућом 

идеолошком залуђеношћу, критика Куна од стране Лакатоша и осталих Попе-
рових следбеника15

 представља школски случај осионог догматизма. У ко-
ментарима њихових критика остало је незапажено, што је врло симптоматич-

но,16
 да су шематским наметањем поперовске аргументације, усмереном ка 

одбацивању Кунове теорије науке, критичари само потврдили његове основ-
не тезе. 
––––––––––––– 

15
 Сви прилози поменутог спора сабрани су у Lakatos & Musgrave (1970). 

16
 Upor. S. Amsterdamski (1975): 118-121; Bloor (1971): 101-115; isti, (1976): 48-54; 

Whitley (1972): 61-88; Toulmin (1969): 479-484; Suppe, ed. (1977): Afterword, Sec. III-B-1, 
pp. 659-670. 
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Домашај критике Куна је био врло индикативан: усмерена нa оповрга-
вање Кунових теза та критика постиже супротан ефекат тако што их листом 
потврђује. Тиме је овај спор добио парадигматичан облик погодан за процену 
ко је у праву: Попер или Кун? 

(1) представници „критичког рационализма“, Лакатош најпре, уопште не 
говоре о стварној науци, него чињенице из историје науке „филтрирају“ кроз 
мрежу сопствене парадигме, чиме потпуно упражњавају „нормалан“ рад у ку-
новском смислу. Поперовска Logic of Science по својој основној методској 
поставци гаји маћехински однос према историји науке коју подвргава шема-
тизму „рационалне историје науке“ у којој се њена чињенична историја по-
јављује „само у фуснотама“ (Lakatos, 1970: 177-80).  

(2) Кунове одредбе „нормалне“ науке поперовци су могли да оспоре на 
метанивоу (говора о наукама) једино по цену њиховог потврђивања на објект 
нивоу (сопствене дискурзивне праксе), на коме парадигма „промишљеног“ 

(sophisticated) фалсификационизма саму себе оправдава кроз свог говорника 
Лакатоша; 

(3) поперовска аргументација против Куна саму себе поништава, будући 

да се темељи у једном „нормалном“ метанаучном говору коме је, ни мање ни 
више, претходило преправљање и „подешавање“ саме парадигме. 

Захтеви за рационалним критеријумима и „интелектуалним поштењем“ 

на основу самокритике (ibidem, 122), које иначе намећу свима око себе, попе-
ровци ни једног тренутка нису применили на себе. Упадљиво одсуство воље 
за самокритиком било је само површинско, пошто је ишло у пару с тактиком 

спашавања становишта. То чини разумљивим зашто се Лакатош у свом при-

логу, уместо проблемом који је поставио Кун, углавном бави (само)крити-

чким испитивењем претходних тумачења Поперове парадигме унутар саме 
Logic of Science. Био је то подухват реинтерпретације парадигме на начин по-
ловичне критичке саморефлексије у циљу одржања монопола на англосаксон-

ској филозофској сцени. Примењена тактика је научно легитимна и Лакатош 

је поставио и нормативно, само што је била и остала недопустива с Попе-
ровог становишта.  

Повратно гледано, та типично спољашња критика ушанчена у догми јед-

не извештачене парадигме, која се под завером ћутања истовремено на брзи-

ну преправља, посредно показује постојање научне праксе према Куновим 
одредбама „нормалности“. Тиме је поперовска критика у целини остала у па-
радоксу потврђивања кроз оспоравање: насупрот догматизму „нормалне“ 

науке у Куновој замисли у самој аргументацији се до краја разоткрио тврди 

догматизам поперовске заједнице чиме је само потврдила Кунову тезу о вла-
давини парадигме, одсуству слуха за ново и снази априорних уверења. Овај 
моменат уопште није продро у саморазумевање Попера и његових следбе-
ника.  
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Поперовски критичари Куна су самим приступом и критиком осведочили 

да је Флек у праву с идејом мисаоног стила и тезом о немогућности спора-
зумевања присталица различитих стилова. (Исто би важило и за Куна, када 
бисмо Флеков термин заменили термином парадигме.) Критичари су такође 
осведочили важење тезе о пракси „нормалне“ науке, јер су се понашали тачно 

према Куновом опису. За поперовце је Кунова теорија била „аномалија“ коју 
је требало критички „сварити“, с једне стране потцењивањем и вулгаризо-

вањем, а с друге реинтерпретацијом поперовске парадигме у правцу њене 
реконструкције17

 ради појачања одбрамбене моћи. Уз то су испољили сензи-

билитет који сведочи о склоности вулгаризовању опонента, уз трпање либе-
рализма у све и свашта, тобоже у име слободе, критике и отвореног ума. 

Из изложених разлога поперовци нису успели да одрже фикцију да По-
пер представља алтернативу Куну и да нуди боље становиште. Али, касније 
се показало да то и није тако лоше. Неуспех првобитне намере испосредовао 

је увиде у то да Попер с Куновим интернализмом дели многе заједничке пре-
тпоставке и да се пре може говорити о њиховој комплементарности него суп-

ротстављености. Да критике нема без догме, схватио је и Попер, као што је 
увођење идеје према којој је „поправка“ парадигме или теорије претумаче-
њем легитимна ствар, за поперовца Лакатоша било велики корак (од норма-
тивног ка чињеничном нивоу научне праксе) иако представља откриће рупе 
на саксији. Уз то Попер и Кун се слажу да није могуће атеоријско посматра-
ње, да нема развојног континуитета, то јест да се научни развој одвија преко 

револуционарних епизода, уз прекиде научних традиција. Основне разлике 
међу њима су две: 

1) епистемолошка – док Попер верује да припадници различитих теорија 
ипак посматрају један исти свет, без обзира на интерпретативне разлике на 
основу „оквира разумевања“, Кун говори о различитим световима, услед чега 
исти не могу да се споразумеју пошто у истом чињеничном стању једни виде 
гуску, а други зеца (Kuhn, 1977: 309);   

2) друга разлика тиче се питања има ли научног напретка или не? За 
Попера као последњег верника у класични рационализам напретка мора да 
има, за Куна га нема, јер је разлика двеју парадигми толика да не постоји 

критеријум који ће нам осведочити у чему би се напредак састојао. 

––––––––––––– 
17

 Вулгаризовање Куна било је очигледно у ставу да он идејом „нормалне“ науке зас-
тупа „психологију руље“ и credo „верских манијака“ (Lakatos, 1970:  178, 93). Тиме је Ла-
катош се допустио да учврсти слику о себи и поперовским колегама као идеологизованој 
гомили која напада једног опонента, не водећи рачуна да ће се становиште тобожњег 
„критичког рационализма“ показати само као прекратак смоквин лист. 
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Другим речима, Попер и Кун су најближи један другом на нивоу описне 
епистемологије, док су разлике до супротности садржане на нормативном 
плану.18  

РРееззииммее::  ууссллооввии  ррааззууммеевваањњаа  ии  ппииттаањњее    
ооббјјееккттииввннооссттии  ии  ииссттииннее  

 
Ако се позабавимо питањем могућности објективности и истине вредна 

је истицања основна Флекова слабост као и слабост сва три становишта. Обе 
су епистемолошке природе и као што ћемо видети спајају се у заједничкој 
тачки проблема: шта је научна чињеница? 

Видели смо да је епистемолошки и социолошки-сазнајно прихватљива и 

плодотворна Флекова теза да је знање о стварности одређено мисаоним сти-

лом који дати колектив подржава и заступа чак и када ономе што се заступа 
(наиме, појединачном теоријском или емпиријском ставу) као чињеница ниш-
та не одговара. Али, Флекова замисао има озбиљан епистемолошки недоста-
так када је реч о научном знању. Он наиме није извршио потребно аналити-

чко разграничење између објекта и знања о објекту које га представља, одно-

сно између научног става и појаве која је предмет тог става и која представља 
чињеницу као стање ствари које се може посматрати са становишта било ког 
(научног) мисаоног стила. Можемо да се сагласимо око тога да је и сама об-

јективност, друштвено-историјски гледано, стављена у функцију времена, ис-
торије и културе (наравно,) и да се увек схвата неодвојиво од идејно-теориј-
ског оквира науке и достигнутог знања које казује шта је стварност. Ако је 
то прихватљиво у теоријско-сазнајном смислу, значи ли да је и у онтолош-

ком? Флек је ту остао двосмислен и управо томе захваљујући четири децени-

је касније постаће привлачан ауторима друштвеног конструктивизма. 
Да бисмо увидели заједничку, типски идентичну епистемолошку слабост 

Флека, Попера и Куна резимирајмо прво њихове заједничке елементе:  
– сазнање никад не полази из атеоријске позиције; 
– однос субјекта и објекта сазнања никад није непосредан; 
– лаичке идеје и предрасуде, или ваннаучне идеје, могу да буду хеуристи-

чки плодне за научно истраживање; 
– у науци често илузија може да има важење научне чињенице и обрнуто: 

солидна чињеница може задуго да буде протерана у пределе илузије. Шта ће 
и како бити виђено и истумачено у датом, објективном стању ствари, зависи: 

1) од теоријског оквира или „хоризонта очекивања“ (Попер), 
––––––––––––– 

18
 Овде би требало изложити и пример неспојивости теорија које чине научну рево-

луцију. Ову Поперову тезу можемо илустровати историјским случајем који, у ствари, 

чини емпиријску базу на основу које је формулисао саму тезу: односом Ајнштајнове пре-
ма Њутновој теорији. Пошто смо о томе довољно излагали на другом месту, нема потребе 
да се овде понављамо (види, Брдар, 2008: гл. 4.). 
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2) од „мисаоног стила“ (Флек), 

3) од парадигме (Кун). 

Дакле, ако резимирамо ова три становишта која на нивоу позитивне епис-
темологије говоре о три нивоа (мисаони стил, парадигма, теорија), којима је 
увек већ унапред захваћено конкретно мишљење о било чему, преостаје да 
закључимо: 

Пошто нема непосредног посматрања, онда: 
да би нешто било виђено и истумачено као чињеница није довољно да 

нам буде пред очима; неопходно је и посредовање које ће омогућити само 

виђење и тумачење. 
Уз то, да би неки став био признат као научно истинит, неопходно је 

установити да је у сагласности с објективним стањем ствари. 

Сва три аутора потписују став да способност усмереног посматрања поје-
динац стиче увежбавањем, образовањем и увођењем у традицију датог мисао-
ног стила, парадигме или теорије. Одавде би следило да основни исказ (basic 

statement), који извештава о појединачној чињеници, никада није и не може 
да буде аутономан у смислу да је резултат посматрања и тумачења без 
учешћа барем једне од три горње инстанце. Имамо ли у виду да је, дакле, реч 

о емпиријским исказима, следи да је реч о чињеницама односно о њиховим 
тумачењима као „објективним стањима ствари“. И ту нам се отвара основни 

проблем: објективност и истинитост теоријског оквира/ стила/парадигме за-
виси од чињеница, а чињенички искази/ставови у погледу саме своје могућ-

ности зависе од њих. Очигледно се суочавамо с проблемом лажног круга (cir-

culus) из ког, наизглед, нема излаза. 
Резултат посматрања објективног стања ствари је став који га описује: 

његова истинитост зависи од сагласности са стањем ствари, с једне стране, 
али и од сагласности с три поменуте инстанце: парадигмом, мисаоним сти-
лом, позадинском теоријом. Друга сагласност је јасна колико прва постаје за-
гонетна. Како је могуће установити сагласност са стањем ствари, када уопште 
три поменуте инстанце омогућавају „интерпретативно, а то значи смисаоно 

отварање света“, тако да мимо њих није могуће смисаоно разумевање чиње-
ница? Теорија парадигма или мисаони стил, у једнакој мери у којој омогућа-
вају смисаоно виђење или разумевање предметног света, чине нас епистеми-

чки слепим за оно што се ex posta facto показује као постојеће, а да га нисмо 

ни запажали. Како онда проверити питање сагласности с објектом, мимо тео-
рије која нам тај однос уопште омогућава? У сведеном изразу: шта је чиње-
ница? Да ли је то објективно стање ствари које треба адекватно описати, или 

је реч о ставу који нешто представља ако је и када је истинит? 

Позитивна епистемологија може да обогати расправу о току и логици 

сазнања, управо зато што нас доводи до проблема који је нерешив на тради-

ционално епистемолошки начин: ако став зависи од теорије, а теорија од 

истинитости става, онда имамо круг који можемо да разрешимо само на два 
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начина: прво, да тражимо увођење новог, независног става, што онда значи 

нужност увођења нове, независне теорије која ће га омогућити. Али и с тим 
новим паром став/теорија обнавља се проблем истине и утемељености. Ово 

низање очито води у бесконачни регрес. У прилог каквог-таквог решења 
проблема преостаје нам само чин догматске одлуке: да је теорија истинита и 

држање за њу упркос свој критици. 

 Ове три ствари, лажни круг, регрес и догматска одлука познате су као 
Минхаузенова трилема утемељења (Albert, 1975: 13). Она, иначе, погађа сва-
ки покушај утемељења знања, што је познато из нормативне епистемологије. 
С позитивном епистемологијом она само може да добије разрађенији вид, 
пошто се не може укинути. Преостаје нам да видимо да ли је даљим разви-

јањем ове друге могуће доћи до решења проблема. Притом не смемо изгуби-

ти из вида да није реч о решењу које бисмо исконструисали, а потом наме-
тали научницима као тобоже „праву норму“. Напротив, реч је о томе да пози-

тивно-епистемолошки утврдимо услове и начине у историји који ће нам пока-
зати како сама наука решава проблем поменуте трилеме, односно како успо-

ставља своја знања, како их заступа као утврђене и коначне истине и колико 

је у томе у праву. Другим речима, позитивна или описна епистемологија са-
мим својим учинцима само може да се искаже као критика идеологизованог 
саморазумевања науке и научника. Научници су најмање знатижељни када на 
дневни ред дође потреба да утврђују чињенице о самима себи. Тада су пре 
склони идеологизацији као и свако други. Пошто траже више простора, ова 
питања ће бити тема неког будућег рада. 
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FFRROOMM  NNOORRMMAATTIIVVEE  TTOOWWAARRDDSS  PPOOSSIITTIIVVEE  

EEPPIISSTTEEMMOOLLOOGGYY::  PPRROOBBLLEEMM  OOFF  SSCCIIEENNTTIIFFIICC  FFAACCTT  
 

In this article author provides a sketch of a twist from normative towards descriptive 

eepistemology as a result of transformation of contemporary philosophy during the main 

occurance known as Linguistic Turn. Best ilustrations for etpistemic twist are given in 

theories of Karl Popper, Ludwik Fleck and Thomas Kuhn. These three theories determined 
deconstruction of traditional philosophy of science and traditional picture of science and its 

practice. At the same time U isti mah, by the same twist towards descriptive and historical 

epistemology some core problems of epistemology and methodology are actualized in very 

sharper form. This concerns mainly of the problems of scientific statements and procedures 

of establishing of their objectivity and thrutfullness. For in all three theories, of Popper, 

Fleck and Kuhn, empirical statements are functions/dependent of: theoretical framework, of 

thouth style or of paradigm, problem of thrutfulness ad objective justification shows itself 

within Minhausen trilema. Task of positive epistemology is not to prescribe some 

procedure, but to provide reconstruction of real procedures given in practice of scientific 

communities. That means to show how they resolve problem of epistemic foundation of 

their theories and how they provede justified rasons to defent their theories as thrutfull and 

objective. 
Key words: Karl Popper, Thomas Kuhn, Ludvic Fleck, paradigm, theoretical frame-

work, thouth style, scientific fact, basic statement, scientific knowledge, epistemology, 

positive, normative. 

 


