
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТ ЛОГИКА У ОКВИРУ 
НАСТАВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Логика је некада с правом сматрана бесплодним школским предметом. У XX 
веку, а поготову у његовој другој половини, она је међутим постала изузетно плодна, 
корисна и примењена наука. Она је један од главних стубова, ако не главни стуб, 
теоријског рачунарства. 

Култура у доба информатике тражи да се нешто зна о логици, и зато је настава 
логике у средњој школи веома важна ствар. Култура у наше доба тражи такође да се 
нешто зна нпр. о молекуларној биологији. О ДНК која је откривена педесетих година 
XX века, учило се у Србији у средњим школама већ шездесетих година. Логичка 
открића – ништа мање значајна од тих биолошких – су из доба између два светска рата. 
О њима се у средњим школама у Србији међутим још увек ништа не учи. Средина која 
не буде водила рачуна о њима биће веома заостала. То је сад близу сто година. 

Логика је мећутим важна уопште за дисциплину ума и језика, за прецизно и 
утемељено размишљање и изражавање, који се испољавају у највишој мери у 
математици и науци, али се тичу свих области разума и одувек инспиришу филозофију. 

Утицај логике на филозофију никада није био већи него у ХХ веку. И раније су 
се филозофи пуно позивали на логику, али је схоластичка аристотеловска логика била 
исувише слаба да им много помогне. Тек је логика препорођена у математици повела 
филозофију новим путем. 

Утицај логике у филозофији, као и у математици и у лингвистици, испољава се 
пре свега преко језика. Један велики део филозофије ХХ века окренуо се под утицајем 
савремене логике језику као кључу за решавање филозофских проблема. Тај утицај се у 
првој половини века осећао пре свега код филозофа позитивистичке или аналитичке 
оријентације. (Поменимо ту Витгенштајна, аутора Логичко-филозофског трактата и 
Филозофских истраживања.) Пошто је међутим позитивизам напуштен, а крајем века 
се јаз између аналитичке филозофије и других филозофских традиција смањио, логика 
би могла да постане истакнут, ако не најистакнутији, чинилац у заједничком имениоцу 
свих филозофских праваца. И у такозваној континенталној филозофији значајно место 
заузимају проблеми везани за логику. (Поменимо ту само феноменологију и за њу 
кључну Хусерлову књигу Логичка истраживања.) 

Утицај веома успешне савремене логике се у филозофији усталио. У њој су 
филозофи нашли поред средстава за описивање својих проблема и саме проблеме 
којима ће се бавити. Логичка семантика се сматра веома значајном, и неки пут се са 
логичке тачке гледишта објашњава значење уопште, у природном као и у сваком 
другом језику, укључујући и филозофски. 

Логика је у извесној мери утицала на филозофију на још један начин. Ради се о 
утицају који иде не преко језика, него преко логичких резултата. Међу таквим 
резултатима најпознатији су Геделови резултати о непотпуности, а њихове филозофске 
последице, које још увек нису до краја истражене, веома су актуелне у доба вештачке 
интелигенције. (Предложени програм би се бавио и тиме.) 

Предмет Логика у средњим школама у Србији предају наставници који су 
завршили студије филозофије. Већина њих је студирала на Одељењу за филозофију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду. Већ скоро пола века што се тиче 



наставе тог предмета траје међутим овакво стање. Једно се учи на факултету, а нешто 
друго се предаје у средњој школи. 

Факултетски програм на студијама филозофије је што се тиче логике већ пола 
века сасвим савремен. Он узима у обзир велики развој који је логика доживела почевши 
од друге половине XIX века, и нарочито у XX веку, између два светска рата. Тај 
програм је допринео да истраживања у логици у Србији буду на светском нивоу. Србија 
је у тој области постигла веома лепе успехе. То добро стање у високом образовању и у 
истраживањима није се међутим никако одразило на средњошколско образовање. 

Садашњи средњошколски програм за логику је био застарео када је направљен 
пре пола века. Каснио је бар сто година. Почетком овог века, 2003. године, тај тада 
неких четрдесет година стар и још више застарели програм потврђен је без битних 
измена. Он је нестручан, хаотичан и преобиман. Његова терминологија је више у 
складу са терминологијом у употреби у Хрватској него у Србији (у Србији се нпр. 
место суд каже исказ). Под логиком се у том програму подразумева и доста тога што 
спада у историју филозофије науке, и што је у модерном свету корисно само неким 
историчарима филозофије науке. Уџбеници у складу са тим програмом који су и данас 
у употреби мада су стари око пола века имају, поред неких других, мане тог програма. 

Погрешно је и превазиђено уверење да постоји с једне стране некаква логика 
којом се баве филозофи, а с друге стране логика којом се баве математичари. Тобожња 
наука логике која би била својствена филозофији, на којој се заснива постојећи 
средњошколски програм, је један сиромашан, бесплодан и некористан предмет чија 
главна учења, од којих су нека и погрешна, потичу из средњег века. Тај предмет су 
одбацили највећи умови, филозофи, математичари и физичари, још у доба научне 
револуције у XVII веку, и у срединама чија култура није у раскораку са савременом 
науком он је сасвим нестао из школа током XX века. Он с правом заслужује да се 
назове схоластичким, са свим пежоративним призвуцима које та реч има, и треба да се 
предаје у школама у XXI веку колико и алхемија. 

Неки делови логике, који би требало да буду посебно занимљиви филозофима 
неки пут се називају филозофском логиком, али они не чине посебан предмет. 
Филозофској логици су основе исте као логици у математици. Тим основама се бави 
програм који је предложен доле. 

Тај програм би одговарао и ђацима друштвеног смера и ђацима природног 
смера. Програм је усклађен са наставом логике на Филозофском факултету у Београду 
у последњих скоро пола века, тако да би дипломирани филозофи, били обучени за 
наставу по том програму. (И факултетска настава логике у оквиру филозофије на 
Универзитету у Нишу усклађена је са тим програмом.) 

По том програму проф. др Коста Дошен, логичар, редовни професор 
Филозофског факултета у Београду, руководилац Семинара за логику, епистемологију 
и филозофију науке на Одељењу за филозофију, који тамо предаје логику у последњој 
деценији и који је у свету признат стручњак за тај предмет (в. http://www.mi.sanu.ac.rs/ 
~kosta/), написао је уџбеник под насловом Основна логика. 
  



ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ 

УВОД 

Област логике 
Логика до XIX века 
Савремена логика 
Формалне дедукције 

ИСКАЗНА ЛОГИКА 

Искази 
Везници 
Истиносна функционалност 
Конјукција и дисјункција 
Импликација и еквиваленција 
Други бинарни везници 
Исказне формуле 
Објект-језик и метајезик 
Дрво потформула 
Семантика исказне логике 
Таутологије 
Замена еквивалената 
Ефикасан поступак за препознавање таутологија 
Дуалност између конјункције и дисјункције 
Везе између везника и функционална потпуност 
Дисјунктивна и конјунктивна нормална форма 
Формални системи за исказну логику 
Природна дедукција 
Потпуност исказне логике 

ПРЕДИКАТСКА ЛОГИКА 

Предикати 
Релације 
Предикати се интерпретирају релацијама 
Квантификатори 
Језици првог реда 
Слободна и везана јављања променљивих и супституција 
Модели језика првог реда 
Ваљане формуле 
Ограничени квантификатори 
Једнакост 
Формални системи за предикатску логику 
Функције и операције 
Формална аритметика 
Теорија скупова 
Утицај логике 
 



 У постојећем програму настава нечега што се представља као логика помешана 
је са доста неодређеним темама где се спомињу наука, сазнање, мишљење и истина, 
што би требало да упути на филозофију науке или епистемологију, а можда још и на 
филозофију духа и филозофију језика. То градиво није међутим предложено ни 
систематски ни сређено. Као и за логику, оно потиче из деветнаестог или ранијих 
векова, а не узима у обзир двадесети. Обрађено на иоле задовољавајући начин то је 
преобимно, а некорисно, градиво. И веома је тешко, ако ни због чега другог зато што је 
збркано. 

Предложене измене фокусирају градиво на логику, и дају један њен кратак, 
систематски и сређен приказ. То је знатно мање градива, и знатно лакше градиво, него 
оно из важећег програма. Оно је потпуно примерено трећем разреду гимназије. Поврх 
тога, нема сумње да је градиво које се предлаже корисно. У доба у којем живимо, о 
томе сведочи сваки рачунар, који се налази на писаћем столу и обичног граћанина, и 
службеника, и ђака, и научника, и филозофа. 

Српска култура је у области логике постигла у последњих пола века веома лепе 
резултате. То није нашироко познато, али то је једна од области у којој српски народ 
има чиме да се похвали. То што то није познато последица је и тога што се тај предмет 
не учи како треба у гимназији. Неко ко би се супротставио томе да та наука, чији су 
успеси и српски, буде представљена у гимназији – а она без тешкоћа то може да буде – 
противник је не само културе уопште него посебно и српске културе. 


