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УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НИКШИЋ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ

ЛОГИЧКИ ЕМПИРИЗАМ 
И ПРИНЦИП ПРОВЈЕРЉИВОСТИ

САЖЕТАК. Овај рад представља својеврстан сусрет и дијалог филозофије језика и

аналитичке филозофије. Главни циљ овог рада је да се представи ло-

гички емпиризам из миљеа његовог настанка у Бечком кругу. Изложе-

ни су главни ставови познатих чланова Бечког круга не само о логич-

ком емпиризму као теорији и покрету, већ се посебно сагледава његова

уска веза са принципом провјерљивости, а у сврху чега се и наводе и

објашњавају варијанте дефинисања верификационизма као основе ло-

гичког емпиризма. У оквиру Бечког круга разликујемо неколико струја

у погледу дефинисања принципа верификације, а једна од њих је пред-

лагала формулисање поментуог принципа као теорије значења, гдје

уједно захтијевају комплетну верификацију. Друга струја је нагињала

формулацији критеријума за утврђивање значења и они су у фокус

стављали некомплетну верификацију. Уважавање обе позиције води ка

дистинкцији критеријума адекватности и критеријума утилитарности

принципа провјерљивости. Ово заправо подразумијева да је неопходно

прецизирање нужних услова адекватности принципа провјерљивости

и да се то првенствено огледа у очувању емпиризма, гдје главни терми-

ни који се користе у формулацији морају бити јасни, неамбигвитетни и

операционални.
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Принци2 2ровјерљивосCи (верификације) се 2рви 2уC екс2ли-
циCно формулише и засCу2а о/ сCране БечкоT круTа, о/носно
Tру2е научника и филозофа који су се оку2или на УниверзиCеCу
у Бечу 2о/ во/сCвом Морица Шлиха у 2ерио/у о/ 1920-Cих /о
1930-Cих Tо/ина. Бечки круT је о@ухваCао неколико њемачких и
2ољских лоTичара и филозофа 2о2уC 2оменуCоT Морица Шлиха,
Ханса Хана, ОCа НојраCа, ВикCора КрафCа, Хер@ерCа ФајTела, Ру-
/олфа Карна2а, ГусCава БерTмана, Фри/риха Вајсмана, али и Ал-
фре/а Ејера, Фили2а Франка, Карла Хем2ела и Ханса Рајхен@аха
који је 2осјећивао конференције о/ржаване о/ сCране БечкоT
круTа. Њихова основна оријенCација @ила је 2ознаCа 2о/ називом
ло�ички ем
иризам, ло�ички 
ози�ивизам или нео-
ози�ивизам. Ем-
2иризам, су2роCно о/ рационализма, 2о/разумијева /а је све
знање о свијеCу а2осCериорно, Cе /а је као Cакво за2раво ем2и-
ријско знање. Имајући у ви/у о/ређење а2риорноT знања као
знања које се не Cемељи на ем2иријској еви/енцији, разумљив је
захCјев ем2иризма /а све а2риорно знање мора @иCи оTраничено
на чисCо формалне (аналиCичке) или CауCолошке функције јези-
ка. Из овоT захCјева јасно 2роизилази ценCрална Cеза ем2иризма
/а а2риорно чињеничко знање не 2осCоји. У с2рези са овим, ем-
2ирисCе можемо разликоваCи с о@зиром на њихов сCав 2рема
2риро/и аналиCичкоT, формалноT или а2риорноT знања, а 2осе@-
но и с о@зиром на сCав који заузимају 2рема маCемаCици – Cе их
Cако сврсCаCи у /вије Tру2е. Прву �ру
у чине ем2ирисCи који о/@а-
цују /исCинкцију на формално и чињеничко (Cј. аналиCичко-
синCеCичку /исCинкцију), 2рема којој су сви неCривијални иска-
зи исCоT фун/аменCалноT ре/а, Cј. зависни о/ ем2иријске еви-
/енције. Такви искази су, /акле, ем2иријски и моTу @иCи 2оCвр-
ђени или о2оврTнуCи на основу 2осмаCрања чињеница (н2р. овај
Cи2 ем2иризма је засCу2ао Џ. С. Мил). За ове ем2ирисCе је карак-
CерисCично /а су чак и исказе ариCмеCике и TеомеCрије (које је
КанC, на 2римјер, размаCрао као савршен 2римјер а2риорноT
синCеCичкоT, не аналиCичкоT, знања) CреCирали као ем2иријске
Tенерализације или а2сCракције. За �ру�у �ру
у ем2ирисCа карак-
CерисCично је /а исказе ариCмеCике и (2онека/) TеомеCрије, као
и /руTе форме а2риорноT знања, CреCирају као не-Cривијалне
али и не-ем2иријске Cакође. У скла/у са овим, маCемаCика (или
макар њен већи /ио) је 2о својој 2риро/и аналиCичка или фор-
мална /е/укCивно изве/ена наука на основу фун/аменCалних
лоTичких 2равила и о/ређених 2очеCних ариCмеCичких /ефи-
ниција. Ова Tру2а ем2ирисCа је великим /ијелом @ила 2о/ уCи-
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цајем БерCран/а Расела и њеTове ре/укције маCемаCике на лоTи-
ку. КраCко 2о/сјећамо /а су Cри Tлавна елеменCа Раселове фило-
зофије (Soames, 2003) у2раво њеTова Cеорија о2иса, за нас ов/је
инCересанCна ре/укција ариCмеCике на лоTику и њеTово учење о
лоTичкој консCрукцији, с Cим /а су у2раво њеTове ре/укциони-
сCичке Cехнике 2роширене на 2ро@лем знања о с2ољашњем
свијеCу (1918. Tо/ине он 2овезује сва Cри елеменCа у је/ан сложе-
ни филозофски сисCем 2ознаC као филозофија лоTичкоT аCоми-
зма). РазмаCрајући маCемаCику на овакав начин ем2ирисCи овоT
Cи2а насCојали су очуваCи нужносC у маCемаCици и лоTици, смје-
шCајући 2оменуCе о@ласCи љу/скоT мишљења изна/ @ило какве
моTућносCи ем2иријскоT о2оврTавања.

Ло�ички ем
ирис�и 2ри2а/ају /руTом Cи2у ем2иризма, Cј. моTу
се сврсCаCи у /руTу Tру2у ем2ирисCа. ПознаCо је /а су филозофи
БечкоT круTа у 2оC2уносCи о/@ацивали Cвр/ње о а2риорном чи-
њеничком знању, али ује/но 2ре2ознавајући 2осе@носC маCема-
Cичких и лоTичких Cвр/њи и Cиме разликујући је/но 2о/ручје
значајноT али и2ак формалноT знања. Међу лоTичким ем2ири-
сCима 2осCојала су различиCа Tле/ишCа у вези 2ринци2а 2ро-
вјерљивосCи, усље/ чеTа разликујемо Cри Tлавне филозофске 2о-
зиције:

1) најраније Tле/ишCе /оминанCно у Бечком круTу нај@оље се
може окаракCерисаCи као феноменалис�ичко или искус�вено
�ле�иш�е, а које знање и значење анализира на основу основ-
них /аCих са/ржаја који се /аље не моTу анализираCи и који
су названи сензацијама, 2ојавама, чулним /аCосCима или ис-
кусCвима;

2) Tле/ишCе су2роCно 2рвом, 2ознаCо 2о/ називом физикализам,
2рема којем знање уо2шCе Cре@а /а се све/е на знање о иска-
зима о енCиCеCима и својсCвима који се моTу уочиCи 2осма-
Cрањем (на овај начин физикализам из@јеTава су@јекCиви-
сCичке и меCафизичке замке које наво/но каракCеришу већ
2оменуCо искусCвено Tле/ишCе) (Kraft, 1953);

3) Tле/ишCе 2ознаCо 2о/ називом реалис�ички ем
иризам, 2рема
којем је наука овисна о референцији на Cеоријске (или оне
који се не моTу 2осмаCраCи) енCиCеCе и 2роцесе (Feigl, 1969).

МеђуCим, 2ринци2 2ровјерљивосCи, као је/но о/ најзначај-
нијих учења лоTичкоT ем2иризма, @ива 2реформулисан и реин-
Cер2реCиран с намјером /а се учини а/екваCним ра/ним 2рин-
ци2ом. Основно 2иCање је @ило /а ли је моTуће формулисаCи и
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о2рав/аCи 2ринци2 2ровјерљивосCи у свјеCлу развоја, криCика,
мо/ификација и за@уна које су Cа/а окруживале 2окреC лоTичкоT
ем2иризма смјешCеноT у ценCар БечкоT круTа. 

ЛоTички ем2иризам је 2роизво/ неколико значајних фило-
зофских /оTађања крајем XIX и 2очеCком XX вијека. Је/ан /ио
уCицаја /олази о/ Cра/иционалноT ем2иризма (2рисуCноT у
ЕнTлеској и засCу2љеноT о/ сCране Џ. С. Мила и 2озиCивисCе
О. КонCа), који је уTлавном ин/ирекCно @ио 2ренесен на чланове
БечкоT круTа. ДирекCнији уCицај евро2скоT ем2иризма 2роизла-
зи из ра/а ЕрнесCа Маха, као и из @риCанскоT ем2иризма 2реко
филозофскоT и лоTичкоT ра/а Б. Расела и њеTова /ва кључна 2ој-
ма, као 2рво 2осе@но њеTове лоTичке анализе, и њеTове лоTичке
консCрукције као /руTоT 2ојма. Свој 2ојам лоTичке анализе Расел
Cемељи на Cеорији о2иса и 2осе@ним /ефиницијама које кори-
сCи. Расел 2оказује како 2роцес /еноCације не ус2јева увијек у са-
мој /еноCацији, сCављајући наTласак на разликовању TрамаCич-
ке и лоTичке форме исказа (Russell, 1905). ЛоTичка анализа имала
је за/аCак /а разоCкрије чисCу лоTичку форму сакривену у неја-
сноћама 2риро/ноT језика, на 2римјер, /а ли о/ређени о2иси 2о-
нека/ означавају енCиCеCе који не 2осCоје: Дје/а Мраз, окруTли
ква/раC и сл. Овакав сCав је неке филозофе во/ио /о CоTа /а ус2о-
сCаве еTзисCенцију сCвари за које се уо@ичајено смаCрало /а не
2осCоје. Према Раселу, ако ријеч има неко значење Cа/а мора /а
2осCоји нешCо на шCа се Cо значење о/носи (Russell, 1959, сCр. 63).
ДруTи кључни 2ојам Раселове филозофије у овом конCексCу јесCе
2ојам лоTичке консCрукције који је изве/ен из њеTове �еорије ре-
лација и �еорије �и
ова. По/сјеCимо се /а је Cеорија релација @ила
развијена са циљем /а о2рав/а 2лурализам и ваљаносC анализе.
Како је сам Расел исCицао, су@јекC-2ре/икаC форма која се у лоTи-
ци корисCила о/ АрисCоCела 2а /о XIX вијека несумњиво је во/и-
ла ка меCафизичким 2оTрешкама. У Cра/иционалној лоTици ре-
лација је морала @иCи све/ена или /ефинисана у Cерминима
2ре/икаCа су@јекCа, @у/ући /а се узимало /а су релације за2раво
квалиCеCи инхеренCни самим сCварима. Расел је исCакао /а су
релације унуCрашње самим о@јекCима, и овако је/но мишљење је
во/ило ка а2солуCном монизму какав је развио Франсис Хер@ерC
Бре/ли који се смаCра, усље/ њеTовоT о/@ацивања уCилиCарних
и ем2ирисCичких Cрен/ова у енTлеској филозофији, 2ре/сCавни-
ком @риCанскоT и/еализма који је, наравно, @ио 2о/ јаким уCи-
цајем Имануела КанCа и њемачких и/еалисCа. Расел 2рави иско-
рак из овоT и/еалисCичкоT монизма Cвр/ећи /а су неке релације



ЛОГИЧКИ ЕМПИРИЗАМ И ПРИНЦИП ПРОВЈЕРЉИВОСТИ

СВЕТЛАНА Д. ЗЕЧЕВИЋ 199

ире/уци@илне и /а лоTика мора @иCи на/о2уњена а/екваCном
Cеоријом о релацијама, шCо /ово/и /о CоTа /а у2раво 2ојам рела-
ције замјењује 2ојам су@јекC-2ре/икаC инхеренCносCи и 2осCаје
је/на о/ фун/аменCалних каCеTорија Раселове лоTике. Су2роCно
Бре/лијевом схваCању, који о/@ацује 2лурализам и реализам,
2риклањајући се 2оC2уно су2сCанцијалном монизму и меCафи-
зичком и/еализму, Расел исCиче како је 2лурализам научноT
аналиCичкоT 2рисCу2а 2оC2уно о2рав/ан и /а нема 2оCре@е зна-
Cи све релације некоT о@јекCа /а @и @или у сCању Cвр/иCи неке о/-
ређене исCине, у чему се и 2ре2ознаје зачеCак њеTовоT аCомизма.

С /руTе сCране, Cеорија Cи2ова се Cакође смјешCа у фокус ове
2роце/уре, из разлоTа шCо о/ређене релације о2рав/ано моTу @и-
Cи 2ри2ојене само консCрукцијама сCроTо о/ређеноT Cи2а, ови-
сно о њиховим власCиCим унуCрашњим консCиCуенCима и рела-
цијама између њих. МоTло @и се рећи /а на овај начин
консCрукција 2ре/сCавља о@раCну сCрану анализе: анализа ре/у-
кује 2ојам на @азичне ире/уци@илне елеменCе /ок 2роцес кон-
сCрукције сCвара сисCем /ефиниција или /ескри2ција, Tра/ећи
@азичне елеменCе и формирајући о2шCије 2ојмове.

Ово 2реCхо/но у2ућује /а лоTички ем2иризам БечкоT круTа
/ово/и /о развијања ре�укционис�ичко� �ле�иш�а о 
риро�и љу�-
ско� знања. ДруTим ријечима, 2ринци2 2ровјерљивосCи може /а
се саTле/а као 2окушај /а се Cеорија о2иса или /ескри2ције, Cео-
рија релација и Cеорија Cи2ова с2оје и ује/ине са феноменали-
сCичким сCавом о чулно-/аCим елеменCима. У оваквој је/ној ра-
нијој лоTичко-ем2ирисCичкој схеми сви коTниCивни језици
@или су консCруисани развијањем сисCема /ефиниција, оC2очи-
њући са /еноCацијом чулно /аCоT са/ржаја.

Још је/ан неос2оран и изузеCно важан уCицај на филозофе Беч-
коT круTа, 2а и на самоT Расела, свакако је имао и Лу/виT ВиCTен-
шCајн и Cо 2осе@но са својим чувеним /јелом Ло�ичко-филозофски
�рак�а�. То се оTле/а, на 2римјер, у уз/рмавању РаселовоT 2о-
вјерења у лоTику као a priori синCеCичко знање, јер и 2оре/ CоTа
шCо је Расел смаCрао /а маCемаCика Cре@а /а се /еривира из ло-
Tике Cо још увијек није указивало на аналиCички каракCер маCе-
маCике, @у/ући ни сама лоTика није заснована као аналиCичка.
У Cом смислу, ВиCTеншCајново увођење 2ојма �ау�оло�ије, о/-
носно њеTово 2оказивање на који начин су лоTичка 2равила за-
кључивања CауCолошка, за2раво сла@и 2оменуCо Раселово Tле-
/ишCе. Еви/енCно је /а Трак�а� 2ре/сCавља је/ан важан корак
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између РаселовоT и лоTичко-ем2ирисCичкоT сCава о лоTици и ма-
CемаCици, али @и свакако @ило 2оTрешно 2оисCовјеCиCи ВиCTен-
шCајнов сCав о 2риро/и CауCолоTије са сCавом каснијих ем2ири-
сCа, јер CауCолоTије јесу 2разне али нам 2оказују о/ређене нужне
о/лике језика. Трак�а� изTле/а /а 2очиње са онCолошком 2ро-
@лемаCиком /авањем о2иса свијеCа и основних 2ојмова као шCо
су сам свијеC, слика свијеCа, чињенице и /оTађаји, али и елемен-
Cарни искази и лоTичке везе између њих, шCо за2раво указује на
Cо /а је ВиCTеншCајн за2раво за2очео са с2ецифичном лоTиком и
/а заCим за њу Tра/и 2оCре@ну онCолоTију, у чему и лежи основа
за сам ло�ички а�омизам. 

Генерално, ВиCTеншCајнов Трак�а� се може инCер2реCираCи
на више начина а они нај2ознаCији су, свакако, меCафизичко, о/-
носно реалисCичко и феноменалисCичко Cумачење. Према реа-
лисCичком Cумачењу Трак�а� се везује уз је/ну форму реализма
која је и ви/љива у њеTовој Cеорији о свијеCу и језику, Cј. форму
реализма која 2окушава /а лоTичку сCрукCуру нашеT језика уCе-
мељи у је/ној независно консCруисаној сCрукCури реалносCи.
С /руTе сCране, ко/ лоTичких ем2ирисCа 2о2уC А. Е. Блум@ерTа и
Х. ФајTела али и Расела из уTла њеTовоT лоTичкоT аCомизма, има-
мо феноменалисCичко Cумачење које у основи има сCав /а је
ВиCTеншCајнов свијеC за2раво CоCалиCеC искусCвено /аCих 2ојав-
носCи или феномена, сенс-/аCа. О@јекCи се сасCоје о/ не/јељивих
и нео2исивих је/иница /аCоT искусCва, и осCајући 2ри лоTичко-
ем2ирисCичком наTласку на језик 2осCаје јасно /а су о@јекCи оно
на шCа се реферише 2уCем Cерма, који моTу @иCи /ефинисани са-
мо осCензивном 2роце/уром. Овакво виђење је @ило Tенерално
2рисуCно међу члановима БечкоT круTа, али је исCо Cако @ило и
2ре/меC криCицизма и Cо не само као феноменалисCичко већ
уо2шCе као Cумачење ВиCTеншCајна. СмаCра се /а је чак и Расело-
ва /исCинкција знања 2омоћу о2иса и знања 2уCем у2ознавања,
2осе@но са инсисCирањем свођења овоT 2рвоT на оно /руTо, за-
2раво још је/на суTесCија ка феноменалисCичком Cумачењу. По-
Cвр/у овоTа имамо и у ВиCTеншCајновом ем2ирисCичком језику
који је корисCио /а @и указао на Cо како уCврђујемо исCиниCосC
или неисCиниCосC елеменCарних сCавова или 2ро2озиција. Дру-
Tим ријечима, ов/је се само искусCво узима као оно релеванCно
за уCврђивање 2оменуCе ексCензионалне врије/носCи. То значи
/а је у2раво ем2иријска наука Cа која нам, 2рема ВиCTеншCајну,
омоTућава и 2ружа факCуално знање. Џејмс Грифин (Griffin,
1969), међуCим, исCиче /а се у овом конCексCу не @авимо чул-
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ним-/аCама. Као арTуменC Cоме у 2рилоT Џејмс наво/и /а је
ВиCTеншCајн изричиC у Cвр/њи /а се о@јекCи/Cерми о/носе на
консCиCуCивне чињенице а /а чињенице консCиCуишу свијеC,
T/је се 2риCом „свијеC” никако не може „ишчиCаCи” или схваCи-
Cи као „свијеC моT власCиCоT искусCва”, шCо је су2роCно ВиCTен-
шCајновој Cези /а се соли2сизам 2о/у/ара са чисCим реализмом,
уважавајући 2риCом филозофску мисао Шо2енхауера. „СвијеC је
мој свијеC” (Трак�а�, 5.63) и „Ја сам свој свијеC” (Трак�а�, 5.641)
су сCавови које ВиCTеншCајн наво/и и који су /ирекCно су2роC-
сCављени Грифиновом Cумачењу. ДруTи Грифинов арTуменC је
/а су о@јекCи вјечни а шCо се Cешко може рећи за саме чулне /аCе.
ПиCање је /а ли се и ово може 2рихваCиCи као ис2равно Cумаче-
ње о/ређених сCавова Трак�а�а (2.027 и 2.0271), јер се за2раво ви-
ше ра/и о Cоме /а искусCво које је универзално ника/а не може
/а се мијења као, на 2римјер, шCо ни црвена @оја нечеTа неће 2ре-
сCаCи /а 2осCоји ако ми више не Tле/амо у Cу црвену сCвар. Ово
/ово/и у 2иCање Cвр/њу /а су о@јекCи у свом с2ацијално-вре-
менском 2ојављивању или /ешавању 2ерманенCни, и ов/је се
2ре2ознаје како Cеза /а су о@јекCи 2ерманенCни или неизмјен-
љиви за2раво значи /а сваки 2уC ка/а се неки о@јекC 2ојављује /а
је Cа/а ријеч о је/ном Cе исCом о@јекCу. 

МеђуCим, и 2оре/ овакве моTућносCи феноменалисCичкоT Cу-
мачења 2осCоји и /руTо, алCернаCивно Cумачење, T/је се 2оре/
РаселовоT и ВиCTеншCајновоT уCицаја на лоTички ем2иризам
2ре2ознаје и уCицај Cезе Cзв. 
ози�ивис�ичко� феноменализма Ер-
несCа Маха. ПознаCи аусCријски физичар и филозоф имао је изу-
зеCан уCицај на развој Cзв. научне филозофије крајем XIX и 2о-
чеCком XX вијека. Као врло енерTичан 2роCивник меCафизике
@ио је 2раоCац развоја лоTичкоT 2озиCивизма. У свијеCу филозо-
фије њеTово сCајалишCе се означава као чисC ем2ирицизам и Cо
је/ним /ијелом ем2ирицизам који 2о/сјећа на онај ко/ Хјума и
Џ. С. Мила а /руTим /ијелом на онај који је 2ракCикован у Бечком
круTу. По Маху циљ 2озиCивисCичке конце2ције науке јесCе у /е-
скри2цији и 2ре/виђању, /ок врије/носC и важносC о@јашњава-
ња у науци /расCично о2а/а. Он смаCра /а су научни закони и
Cеорије само 2ракCична сре/сCва која корисCимо у 2роцесу о2и-
сивања феномена. ШCавише, Мах смаCра /а Cеорије које у2ућују
на нео2серва@илне енCиCеCе, укључујући ов/је и аCомску Cеори-
ју, моTу /а омеCају научно исCраживање, Cе сCоTа Cе Cеорије Cре@а
/а се елиминишу у корисC оних које укључују /ирекCно о2исива-
ње феномена. Иако је за се@е Cвр/ио /а није филозоф, њеTова фи-
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лозофија @и се моTла окаракCерисаCи као неуCрални монизам
који на свијеC Tле/а, слично феноменализму, као сложену цјели-
ну сензације које се међусо@но функционалне о/носе, а који на-
Tиње је/ној меCафизичкој неуCралносCи. Дакле, /ва основна за-
/аCка филозофије, како Cо ви/и Мах, јесу /а филозофија Cре@а /а
унификује чиCаву науку ре/укујући 2риCом језик науке на језик
2ерце2ције, као и Cо /а је нео2хо/но елиминисање меCафизике у
смислу омоTућавања с2ознаје сCварносCи. Овај сCав је у скла/у са
њеTовом конце2цијом /а се чиCаво знање изво/и из сензација и
/а феномен, о/носно 2ојава или /оTађај који је 2ре/меC научноT
исCраживања, може /а се схваCи само у Cерминима искусCава
или сензација 2рисуCних 2риликом њиховоT 2осмаCрања. Дру-
Tим ријечима, ово у2ућује на сCав /а није/ан исказ 2риро/них
наука није 2рихваCљив уколико није ем
иријски 
ровјерљив. Ова-
кав Махов сCроTи криCеријум 2ровјерљивосCи, као шCо ви/имо,
во/и Tа ка 2оменуCом елиминисању меCафизике и о/@ацивању
меCафизичких 2ојмова као шCо су а2солуCно вријеме и 2росCор.
Оно шCо се може 2ре2ознаCи у овом конCексCу јесCе /а се Махов
анCи-меCафизички сCав Cрансформише и 2релази у верифика-
цијску Cеорију значења, коју 2раCи њеTов 2озиCивисCичко-ем2и-
рисCички 2рисCу2 е2исCемолоTији.

Усље/ оваквих различиCих 2рисCу2а и Cумачења, у Бечком
круTу се јављају конCроверзне сCрује, је/на 2ре/вођена лоTич-
ким ем2ирисCима или екс2ерименCалисCима који заTоварају
2римаC /аCоT са/ржаја искусCва а у скла/у са Cра/ицијом Маха,
/ок се као /руTа сCруја из/вајају физикалисCи који неTирају @ило
какву 2ерманенCносC ем2иријске основе искусCвених чињеница
на Cемељу којих се научни сCавови имају уCврђиваCи. О/@ацива-
ње Махове инCер2реCације науке и иницирање је/не кохеренCне
Cеорије исCине најочиTле/није се јавља ко/ ОCа НојраCа, 2озна-
CоT аусCријскоT социјалноT филозофа, економисCе, социолоTа и
исCоричара. Као о/лучан 2рисCалица који је 2о/ржавао важносC
научних сCавова исCовремено је @ио ваCрени 2роCивник меCафи-
зике за коју је мислио /а 2ро/укује врло оз@иљне и о2асне 2оли-
Cичке и социјалне 2осље/ице 2о науку и /рушCво у цјелини.
Оваква 2озиција Tа и 2ласира као је/ноT о/ оснивача и члана Беч-
коT круTа и 2рисCалице лоTичкоT ем2иризма. ПроисCекавши из
CаквоT је/ноT миљеа, нимало није чу/но шCо НојраC изричиCо на-
Tлашава /а се научни сCавови не моTу CемељиCи ни на искусCву
ниCи на /оTађајима или 2ојавама, већ /а моTу /а се у2оре/е, 2о-
Cвр/е и 2ровјере само на основу /руTих научни сCавова. Твр/иCи
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/а је неки научни исказ исCиниC значи /а Cај сCав може /а се ин-
кор2орира у CоCалиCеC већ 2рихваћених и 2ровјерених научних
сCавова. НојраC овим о/@ацује 2озиCивисCички начин CреCирања
језика, а Cиме наравно и неке о/ ВиCTеншCајнових и/еја. Оно шCо
се 2ре2ознаје јесCе /а НојраC неTира изоморфизам између језика
и сCварносCи, и за њеTа је Cо само @ес2оCре@на меCафизичка с2е-
кулација која о2Cерећује својим захCјевом /а се о@јасни на који
начин сCавови (ријечи и реченице) 2ре/сCављају сCвари у с2оља-
шњем свијеCу. Овакав сCав Tа неминовно о/во/и у Cеорију кохе-
ренције 2рема којој се исCина научноT сCава оTле/а у њеном о/-
носу 2рема CоCалиCеCу већ верификованих научних сCавова.
ДруTим ријечима, криCеријум 2ровјерљивосCи или верифика-
ције се за НојраCа мора 2римијениCи на сисCем као цјелину а не
на 2оје/иначне сCавове (реченице), шCо је својеврсCан искорак ка
чувеном Квајновом холис�ичком верификационизму (Quine, 1960).

Такође, сасвим је јасно /а је 2ринци2 2ровјерљивосCи 2осCао
о2рав/ање за о/@ацивање меCафизике, Cе разумљиво /а ће и Ру-
/олф Карна2 Cо 2рихваCиCи и слије/иCи. Као је/ан о/ најзначај-
нијих филозофа XX вијека, Карна2 је /ао изузеCан /о2ринос на
2ољу лоTике, мо/алне лоTике, филозофије науке, семанCике и
Cеорије 2ро@а@илиCеCа. Током 1930-Cих он развија је/ан врло
смјели 2роTрам конвенционализма 2рема којем се мноTе Cра/и-
ционалне филозофске /илеме и рас2раве размаCрају у свјеCлу
изражавања различиCих линTвисCичких маCрица или оквира, а
не неминовно као неслаTања. Разлика између језика, о/носно
језичке маCрице и оноTа шCо може @иCи исказано 2омоћу ње 2о-
сCаје ценCрална Cачка Карна2ове филозофије, 2омирујући о/ре-
ђене a priori захCјеве лоTике и маCемаCике са захCјевима ем2ири-
зма и Cо у смислу Cезе /а основни лоTички и маCемаCички
захCјеви /ијелом консCиCуишу и омоTућавају из@ор само језика,
Cако /а искази маCемаCике и лоTике моTу @иCи узеCи као исCини-
Cи, у2раво с о@зиром на Cај језик и њеTова 2равила. ДруTим рије-
чима, Карна2 је сCављао наTласак на анализу науке и 2о/ Cим је
2о/разумијевао исCраживање које се разликује о/ Tране науке на
коју се 2римјењује, не сCављајући у 2рви 2лан акCивносCи који-
ма су се @авили сами научници већ у2раво њихове резулCаCе,
шCо значи /а се инCересовао за науку као цјелину уређеноT
знања. Ти резулCаCи су у сCвари линTвисCички изрази или сCаво-
ви Cврђени о/ сCране научника; и анализа науке има за за/аCак
/а анализира у2раво Cе сCавове, Cи2ове Cих сCавова, о/носе који
2осCоје међу њима и Cеорије као уређене сисCеме Cих сCавова.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (2)/2014

204 СВЕТЛАНА Д. ЗЕЧЕВИЋ

МеђуCим, Карна2 наTлашава /а анализа научних сCавова мора
@иCи а2сCрахована о/ њихових 2сихолошких и социјалних усло-
ва и Cо назива лоTиком науке, у оквиру које разликује лоTичку
синCаксу и лоTичку семанCику, о@јашњавајући формацијска и
Cрансформацијска 2равила језика, као и формални и маCеријал-
ни мо/ус Tовора. Док је 2исао своје /јело Der logische Aufbau der Welt
Карна2 заузима неуCрални сCав 2рема језичким формама разли-
чиCих филозофских школа. Био је заинCересован за феномена-
лисCички језик о осјеCилним /аCама али и за реалисCички језик
о 2ерце2Cи@илним о@јекCима и /оTађајима. Мислећи /а је за/а-
Cак филозофије у2раво у ре/уковању знања на оно шCо је сиTур-
но, засCу2ао је сCав /а је феноменалисCички језик наја/екваCнији
за филозофску анализу знања. Ако @и ово @ило 2рихваћено, смаC-
ра Карна2, Cа/а @и сиTурно знање @ило знање о ономе шCо је не-
2осре/но /аCо. МеђуCим, он мијења свој сCав и изражава све већу
2референцију 2рема физикалисCичком језику чија је најважнија
2ре/носC у њеTовој инCерсу@јекCивносCи, а T/је /оTађаји који су
о2исани у оваквом је/ном језику @ивају о2серва@илни и /осCу2-
ни свим корисницима језика. У2раво овај неуCрални сCав Карна-
2а во/и у 2равцу 2рихваCања 2ринци2а Cолеранције, о којем
2о/ро@није 2ише у свом 2ознаCом /јелу Logical Syntax. О/ 2осе@не
је важносCи и њеTово Tле/ишCе о меCафизици који развија у ок-
виру БечкоT круTа ка/а се слаже са ВиCTеншCајном /а су Cезе Cра-
/иционалне меCафизике @ескорисне и лишене свакоT коTниCив-
ноT са/ржаја, /а су Cо 2сеу/ореченице и /а оне само наизTле/
нешCо Cвр/е, из разлоTа шCо имају TрамаCичку форму /еклара-
Cивних реченица. Оне за2раво нису никакве Cвр/ње и не изража-
вају никакве 2ро2озиције, и закључује /а 2ро2озиције које Cвр/е
/а 2ре/сCављају знање о нечему шCо је изна/ или ван искусCва је-
су меCафизичке 2ро2озиције.2 Из CоTа /аље 2роизилази /а меCа-
физичке Cезе нису ни исCиниCе ни неисCиниCе и /а 2иCања на
која ове Cезе /ају @ило афирмаCиван или неTаCиван о/Tовор за-
2раво имају сCаCус 2сеу/о2иCања. Овај сCав /а су овакве Cезе и

2 Наиме, мишљење /а су меCафизичке 2ро2озиције @ез смисла и /а се не о/-
носе на чињенице већ је раније изразио Хјум у свом /јелу Enquiry Concerning
Human Understanding, и 2рема њему 2ре/меC а2сCракCних наука су 2ре/меCи
2о2уC кванCиCеCа, @ројеви и слично, а /а се све осCале науке и исCраживања
о/носе на чињенице и оно шCо има сCварну еTзисCенцију. Ако @и 2ревели
ово на CерминолоTију лоTичкоT 2озиCивизма закључујемо /а само 2ро2ози-
ције или искази маCемаCике и ем2иријских наука имају смисао а /а су сви
осCали @есмислени. ОCу/а и није изненађујуће /а су се и Карна2 и чланови
БечкоT круTа слаTали са овим Хјумовим сCавом. 
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2иCања не-коTниCивни 2ре/сCавља основу за Карна2ов 2ринци2
верификације или 2ровјерљивосCи3, који 2о/разумијева /а је
значење реченице о/ређено условима њене 2ровјерљивосCи и /а
реченица има значење ако и само ако се може 2ровјериCи, Cј. ако
2осCоје околносCи у којима @и @ила уCврђена исCиниCосC /аCе
реченице. Прво је Карна2 2рихваCио ову верзију 2ринци2а 2ро-
вјерљивосCи /а @и Tа касније замијенио 
ринци
ом конфирмације
или 
о�врђивања. Генерално, меCо/ верификације (у оквиру којеT
Карна2 скреће 2ажњу /а разликујемо /ирекCну (Carnap, 1935,
сCр. 10) и ин/ирекCну (Ibid., сCр. 11) верификацију) се има схваCи-
Cи као Cвр/ња о Cоме шCа значење јесCе, и он је ориTинално и @ио
уве/ен /а @и означио и о/војио реченице које имају значење о/
2оменуCих 2сеу/о-реченица (Ibid.).

Имајући на уму 2реCхо/но 2оменуCе чланове БечкоT круTа и
њихове филозофске конце2ције, можемо 2римијеCиCи /а се,
н2р., Махов феноменализам, као и лоTички аCомизам Расела и
ВиCTеншCајна лако моTу 2ре2ознаCи у већ 2оменуCом /јелу Der
logische Aufbau der Welt чији је основни циљ @ио ус2осCављање е
и-
с�емичко-ло�ичко� сис�ема о@јекаCа или 2ојмова, T/је је „о@јекC”
узеC као оно о чему неки исказ може @иCи /аC и /а сваки 2ојам
има о/Tоварајући о@јекC (иако сCварно није/ан о@јекC не 2оC2а/а
2о/ Cај 2ојам, као н2р. у изразу „краљ Америке”, T/је је корес2он-
/енCни о@јекC нула или 2разна класа). Дакле, Карна2ов е
ис�е-
мичко-ло�ички сис�ем има /а о@ез@ије/и унификацију науке и
љу/скоT знања. Про@лем који је 2рисуCан у Карна2овом 2оку-
шају изTра/ње овоT сисCема оTле/а се у 2луралиCеCу врсCе 2ојмо-
ва о/ физичких, 2сихолошких, кулCурних, 2реко @иолошких,
маCемаCичких, феноменолошких /о Cеоријских, еCичких и Cем-
2оралних. Ов/је се намеће 2иCање из@ора консCрукCивисCичке
основе и који о/ наве/ених врсCа 2ојмова Cре@а /а се узму као
елеменCарни за њеTов консCрукCивисCички сисCем. Крајњи циљ
свакако је /а све љу/ско знање Cре@а @иCи ре/уковано на знање о
о/носима који 2осCоје међу ем2иријски /аCим елеменCима.

Даље 2раћење развоја лоTичкоT ем2иризма и мо/ификације
2ринци2а 2ровјерљивосCи во/и нас /о Фри/риха Ал@ерCа Мори-

3 ВиCTеншCајн је развио врло ра/икалан сCав о Cоме /а је филозофска анализа
2оказала /а су меCафизичке 2ро2озиције @есмислене. МеђуCим, 2ро@лем
који се Cа/а 2ојавио јесCе и 2иCање /а ли су и њеTове власCиCе 2ро2озиције,
или сCавови, како их он назива, Cакође @есмислене, шCо он и2ак 2рихваCа,
исCичући /а за/аCак, циљ и резулCаC филозофије није у /авању низа фило-
зофских 2ро2озиција већ у њиховом 2ојашњавању.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (2)/2014

206 СВЕТЛАНА Д. ЗЕЧЕВИЋ

ца Шлика који је @ио 2ознаC у2раво као је/ан о/ ли/ера БечкоT
круTа. Шлик је своју научну каријеру за2очео као физичар и њеTов
најранији /о2ринос филозофији @ило је својеврсно конвенциона-
лисCичко Cумачење о2шCеT релаCивиCеCа као и нови 2рисCу2 /е-
финисању фун/аменCалних Cермина Cеоријских наука. Био је
2ознаC 2о својој 2освећеносCи 2ринци2у верификације, као и 2о
засCу2ању и о/@рани корес2он/енCне Cеорије исCине. Значајно је
/о2рињео развоју форме лоTичкоT ем2иризма која је каракCери-
сCична за Бечки круT. Разликујући се у својим сCавовима о/ /ру-
Tих чланова КруTа, ко/ Шлика уочавамо о/@ацивање МаховоT фе-
номенализма у 2рилоT је/ној врсCи ем2иријскоT реализма, и,
схо/но Cоме, њеTове су /вије најзначајније и/еје @иле: 2рво, /а се
2ровјерљивосC има схваCиCи као 2ринци2 уCврђивања значења, и
/руTо, /а се филозофија Cре@а схваCиCи као својеврсна анализа
значења. У својој о2шCој Cеорији сазнања он ошCро исCу2а 2роCив
синCеCички a priori знања и исCиче /а је/ине исCине које су само-
очиTле/не разуму јесу искази који су исCиниCи на основу /ефи-
ниције, 2о2уC исказа формалне лоTике и маCемаCике. Вјеран Cео-
рији корес2он/енције, за Шлика се исCина свих осCалих исказа
Cре@а вре/новаCи с о@зиром на ем2иријске /оказе. 

Закључак овоT ра/а, изве/ен на основу свеTа /о са/а изнесеноT,
може се сумираCи у је/ној фун/аменCалној Cези /а је филозоф-
ски 2роTрам БечкоT круTа и лоTичкоT ем2иризма као филозоф-
скоT 2окреCа за2раво /војак, како Cо ује/но 2римјећује и ЈорTен
ЈорTенсен, разликујући /ва кључна за/аCка (Jorgensen, 1951): не-
TаCивни за/аCак је чишћење о/ меCафизичких и с2екулаCивних
исказа који су @есмислени, /ок се 2озиCиван за/аCак о/носи на
2рецизнију и 2оC2унију о/@рану значења научних исказа, о/но-
сно нео2хо/но је разTраничиCи лоTичке, синCаксичке и семан-
Cичке ас2екCе језика а Cиме и сисCема знања уо2шCе, а шCо и/е у
2равцу МаховоT, РаселовоT и Карна2овоT ре/уковања своT знања
и чиCаве науке на ем2иријску основу. У оваквом конCексCу 2рин-
ци2 верификације се може схваCиCи као Tлавно „оружје” за /е-
сCрукцију меCафизике, али и као основа за филозофско закључи-
вање и резоновање у смислу је/не анализе научноT језика и
научних 2ојмова. Дакле, лоTички ем2иризам као је/ан о/ својих
циљева и за/аCака свакако има 2роналажење формулације 2ри-
нци2а верификације која неће 2ризиваCи никакве, или @арем
шCо мање, криCику у 2оTле/у њеTове а/екваCносCи или јасносCи,
а овоме се може 2ри/о/аCи и захCјев за филозофском о/@раном
2ринци2а верификације која @и 2о/разумијевала 2ро2иCивање
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ин/укCивних и аналиCичких основа за уCемељење самоT 2рин-
ци2а. У хо/у о/ елиминисања меCафизике и меCафизичких иска-
за /о развоја и уCемељења 2ринци2а верификације у сврху
уCврђивања значења научних исказа, а шCо @и омоTућавало за-
је/ничку е2исCемолошку основу свим Tранама љу/скоT знања,
лоTички ем2иризам 2оменуCе за/аCке 2окушава реализоваCи
кроз Cри основна корака (Carnap, 1935, сCр. 11):

1) 2рви корак је ус2осCављање /исCинкције између ком2леCне и
неком2леCне верификације, шCо 2ре2ознајемо као јаки и сла-
@и захCјев лоTичкоT ем2иризма;

2) /руTи корак се о/носи на формулацију 2ринци2а верифика-
ције и 2реласка са 2окушаја формулисања �еорије значења и
/авање екс2лициCне /ефиниције значења на формулисање
кри�еријума уCврђивања значења;

3) Cрећи корак се оTле/а у формулацији 2ринци2а Cако шCо се
врши Cранзиција са је/иница искусCва на је/инице или еле-
менCе језика а који Cре@а /а се узму као са/ржај самоT 2рин-
ци2а верификације.

Важно је 2оменуCи /а се ова /исCинкција између формули-
сања Cеорије и формулисања криCеријума исCоријски 2окла2а са
увођењем кључне разлике на ком2леCну и неком2леCну верифи-
кацију. Наиме, они чланови БечкоT круTа који су 2ре/лаTали
формулисање 2ринци2а верификације као Cеорије значења,
ује/но захCијевају ком2леCну верификацију, /ок сCруја која је
наTињала формулацији криCеријума за уCврђивање значења, у
фокус сCавља неком2леCну верификацију. МеђуCим, уважавају-
ћи о@е 2озиције, 2ре2ознајемо /а је 2оCре@но исCаћи и важносC
кри�еријума а�еква�нос�и и у�или�арнос�и самоT 2ринци2а
2ровјерљивосCи или верификације. ДруTим ријечима, 2рецизи-
рање нужних услова а/екваCносCи самоT 2ринци2а јесCе 2рвен-
сCвено очување ем2иризма, /ок Tлавни Cермини који се корисCе
у формулацији морају @иCи јасни, неам@иTвиCеCни и о2ерацио-
нални. Ка/а Tенерално Tоворимо о уCилиCарносCи мислимо на
Cо /а 2ринци2 верификације формулисан као криCеријум уCвр-
ђивања ем2иријскоT значења @у/е корисCан и /а се 2омоћу њеTа
ура/и у2раво оно за шCа је и намијењен, Cј. /а је на основу њеTа
моTуће /онијеCи о/луку о 2рихваCању о/ређених реченица, 2о/-
во/ећи их 2о/ каCеTорију исказа. СложеносC криCеријума уCили-
CарносCи 2о/разумијева, 2рво, /а се не моTу само верификоване
реченице узимаCи као искази, /руTо, /а се верификација на осно-
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ву CренуCноT CехнолошкоT развоја не може узеCи као нужан
услов за уCврђивање коTниCивноT значења, Cреће, /а се не смије
искључиCи моTућносC 2ре2ознавања сCе2ена уCврђивања зна-
чења о/носно верификације (ком2леCна и неком2леCна верифи-
кација) и /а исказ не мора @иCи 2оC2уно верификован, и на крају
/а се 2осCавља 2иCање лимиCа или оTраничавања у смислу 2ри-
хваCања класе исказа који имају значење. Наравно, ов/је се 2о/-
разумијева /а није/на формулација ем2иријскоT криCеријума
значења не смије @иCи аналиCичка ни циркуларна, о/носно
није/на формулација не смије @иCи о2оврTнуCа или мо/ифико-
вана у свјеCлу чињеница или Cумачења чињеница, чиме се већ
залази у конCексC 
ринци
а о
овр�авања.

У2раво је инCересанCно искорачиCи у овај с2ецифичан кон-
CексC и 2иCаCи се како и у којој мјери лоTички 2озиCивизам, о/-
носно лоTички ем2иризам, коинци/ира са 2ринци2ом о2оврTа-
вања и какво Cо ново свјеCло 2оменуCи 2ринци2 @аца на 2иCање
сCаCуса научних исказа и 2риро/е њихове исCиниCосCи. Показа-
ли смо /а је Tлавни елеменC лоTичкоT ем2иризма за2раво вери-
фикационизам који во/и /о сCава /а су је/ино искази који су 2ро-
шли је/ан ви/ верификације врије/ни /а се о њима /искуCује у
науци 2а и у филозофији, а шCо с /руTе сCране /ово/и /о искљу-
чивања чиCавоT кор2уса исказа меCафизике и онCолоTије, на
2римјер. МеђуCим, Tлавно 2иCање у основи лоTичкоT ем2иризма
јесCе на који начин се може усCановиCи исCиниCосC исказа и Cвр-
/њи које имамо у науци? И овај 2равац о/Tовор налази у верифи-
кационизму. Свакако /а се јавља /илема који ви/ верификације
је наја/екваCнији, као и моTућносC 2ромишљања /а се Cамо T/је
верификација 2а и јака конфирмација нису моTуће /о2ушCа је-
/ан су2роCно TравиCирајући сCав, наиме 2ринци2 о2оврTавања
који 2ре/сCавља По2ерово о/@ацивање ем2ирисCичкоT виђења
науке а Cиме и верификационизма. И за По2ера је Tлавни циљ и
сушCина науке у2раво CраTање за исCином али на је/ан с2ецифи-
чан начин. С2ецификум њеTовоT 2ринци2а о2оврTљивосCи оTле-
/а се у и/еји /а је/ан конCра/икCоран налаз о@ара Cеорију или
хи2оCезу @ез о@зира, са /руTе сCране, на Cо колико је о@иман ску2
/оказа који јој и/у у 2рилоT и који је 2оCврђују и на Cај начин у
о/ређеној мјери верификују. Да @и уо2шCе Tоворили о верифика-
цији исказа 2рема По2еру 2оCре@но је /а имамо на рас2олаTању
све а2солуCне исCине на којима @и Cемељили Cу верификацију,
шCо је у научној лиCераCури 2ознаCо и 2о/ Cермином Минхаузено-
ва �рилема. ДруTим ријечима, По2еров 2ринци2 о2оврTљивосCи
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или фалсификационизма, који развија у оквиру своT криCичкоT
рационализма, за2раво Cвр/и /а ми ни у шCа не можемо @иCи
100% сиTурни и /а увијек 2осCоји моTућносC 2оTрешке. Оно шCо
нам је/ино 2реосCаје јесCе /а о2оврTнемо неко CренуCно знање и
/а развијемо шCо еTзакCније, конзисCенCније и кохеренCније Cео-
рије, шCо је за2раво Cеза која је све више 2осCајала 2ара/иTмом у
коју је вјеровала већина научника. СушCинско 2иCање меCо/а
уCврђивања исCиниCосCи научних Cвр/њи 2релази са верифика-
ције, која 2очива на ин/укцији, на фалсификационизам. О@ја-
снимо на је/ном /о@ро 2ознаCом 2римјеру: шCа нам /аје за 2раво
/а вјерујемо /а ће Сунце изаћи и наре/ноT јуCра? По2ер @и рекао
/а Cо не мора @иCи случај и /а нема никакве извијесносCи /а ће се
исCа сCвар /оTо/иCи свакоT наре/ноT /ана у@у/уће, и је/ан изу-
зеCак @и @ио /овољан /а о@ори Cеорију која 2ре/виђа излазак
Сунца, а 2о њему је сушCина у Cоме /а је ова Cеорија начелно о2о-
врTљива јер је моTуће замислиCи мисаони екс2ерименC чији @и
резулCаC о@орио Cу Cеорију – ово је за2раво CесC о2оврTљивосCи
који мора /а 2рође свака Cеорија /а @и заслужила аCри@уC научне
Cеорије.

Овај хо/ о/ лоTичкоT 2озиCивизма, о/носно ем2иризма, 2реко
верификације и конфирмације, 2реко различиCих меCо/а уCвр-
ђивања исCиниCосCи научних исказа, 2реко Cеорије значења,
уCврђивања исCиниCосCи, 2ринци2а о2оврTљивосCи или фалси-
фикационизма, за2раво нас чиCаво вријеме во/и кроз различиCе
Cеорије исCине и њихове с2ецифичне услове (корес2он/енције,
кохеренције, асерCи@илносCи и сл.). Наше 2раво 2иCање јесCе: у
којој мјери и на који начин лоTички ем2иризам у се@и о@ухваCа
неку о/ Cеорија значења и исCине, као и који искорак морамо
2равиCи ван лоTичкоT ем2иризма ра/и уCврђивања исCиниCосCи
научних Cеорија и исказа које не моTу /а се укалу2е у верифика-
ционизам и /а ли је Cо неминовно и нужно само о/лазак у фалси-
фикационизам, или 2ак неки /руTи алCернаCивни 2равац и ме-
Cо/ који мора /а са/ржи ексCензионални и инCензионални
2рисCу2 и анализу 2риро/е исCиниCосCи научних исказа?
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SUMMARY LOGICAL EMPIRICISM AND THE PRINCIPLE OF VERIFIABILITY

This paper represents an encounter and dialogue between philoso-
phy of language and analytic philosophy. The main aim is to present
the logical empiricism of the milieu of its creation in the Vienna
Circle. Exhibited are significant points of known members of the
Vienna Circle, not only on the logical empiricism as a theory and
movement, but also considers its close link with the principle of veri-
fiability, the purpose of which we list and explain the variations of the
definition of verificationism as the basis of logical empiricism. In the
Vienna Circle we distinguish several streams with respect of the
definition of the principles of verification, and one of them proposed
formulation of this principles as a theory of meaning which also
require a complete verification. The second stream is leaning to the
formulation of criteria for determining the meaning and they put
their focus on incomplete verification. Having both pozitions in mind
we are able to make distinction between criteria of adequacy and
criteria of utilitarty of the principle of verifiability. This fact implies
that it is vital to determine the necessary conditions of adequacy of
the principle of verifiability, which primarily reflectes in the preserv-
ation of empiricism where the main terms used in the formulation
must be clear, non-ambiguous and operational.

KEY WORDS: logical empiricism, the principle of verifiability, phenomenalism,
Vienna Circle, B. Russell, L. Wittgenstein, E. Mach, O. Neurath,
M. Sclich, R. Carnap.


