
РЕНЕ ДЕКАРТ 

О ЧУЛНОМ ОПАЖАЊУ 

РАЦИОНАЛИЗАМ 



РАЦИОНАЛИЗАМ – ОДЛИКЕ: 

 Рационализам је филозофско становиште према 
коме је разум (ratio) главни извор и критеријум 
истинитости и сазнања. 

 Развија се у 17. веку. 

 A priori знање је оно које логички претходи 
искуству; које је независно од чулног искуства. 

 Урођене идеје (innate ideas): 

 Идеја сопства 

 Идеја супстанције 

 Идеја узрочности 

(из њих изводимо поуздано знање). 

 

 



 Рационализам гледа на чулно искуство само 

као на почетни услов, који омогућава да се 

изразе разумске способности. 

 Стварност има логичку структуру, и разум 

може непосредно (интуитивно) да је схвати. 

 Математичко-геометријски метод: из аксиома 

изводимо нужне истине. 

 Близак је идеализму. 



 Рационализам се развија под утицајем 

Питагоре, Платона, Аристотела и Томе 

Авинског. 

 Утицао је на просветитељство, на Кантову и 

Хегелову филозофију. 

 Представници: Декарт, Спиноза, Лајбниц   



ДЕКАРТ – БИОГРАФИЈА 

 Рођен је 31. марта 1596. године у Ла Еју у 
Француској. 

 Образовање је стекао у елитној језуитској школи 
у Ла Флешу. 

 Математика је утицала на његов рад и начин 
размишљања. 

 Студирао је правo у Паризу, а затим се уписао у 
војну школу и прикључио баварској војсци. 

 Прва теза из области физике, Свет, није 
објављена због страха од инквизиције. 

 Умро је у Стокхолму 11. фебруара 1650. године. 

 



 Дела:  

 Свет (из области физике; делимично објављен 

након смрти) 

 Расправа о методи (најпознатије дело; Декарт 

даје бољи начин стицања знања од оног из 

Аристотелове логике; „Све мора бити засновано 

на математици”) 

Диоптрија (о оптици) 

Метеори (о метеорологији; први покушај 

проучавања временских прилика са научног 

становишта) 

 Геометрија (основа аналитичке геометрије) 

 

 





 „Покушао сам у Диоптрији и Метеорима да 
докажем да је мој метод бољи од 
традиционалног, а у Геометрији сам то и 
доказао.” 

 

 „Нарочито ми се свиђала математика због 
извесности и очевидности њених разлога. 
Чудио сам се што на њеним тако солидним и 
тако чврстим темељима није изграђено 
ништа узвишеније.” 

      (Расправа о методи) 



ДЕКАРТОВА ФИЛОЗОФИЈА ЧУЛНОГ ОПАЖАЊА 

 Методска сумња је основна полазна тачка 
Декартове филозофије. 

 Прихвата теорију о урођеним, априорним 
истинама. 

 Оне су независне од чулног искуства и 
опажања. 

 Априорне истине нису индуктивна 
уопштавања из искуства, па им не треба 
емпиријски доказ. 

 Производ су чистог мишљења. 



 Ако основ знања постане сумњив, све што се 

темељи на том знању се руши. 

 Информације добијене путем чула нису 

поуздане, изазивају сумњу. 

 Стога су сва сазнања добијена путем чула 

непоуздана. 

 



 То можемо представити путем силогизма: 

    

  * Никада се не треба у потпуности 
поуздати у изворе сазнања који су нас макар 
и једном довели у заблуду. 

  * Чула нас некада доводе у заблуду. 
______________________________________________________________________________________________ 

  *Дакле, некада се не треба поузудати у 
податке добијене путем чула. 

(Ferio) 



 Према Декарту, квалитативне особине 
предмета су само нешто субјективно, што 
реално не припада објекту. 

 Све чулно и квалитативно је хаотично, мутно 
и нејасно. 

 Чулни опажаји су привид, заблуда и производ 
наше маште. 

 Путем разума и чистог мишљења је могуће 
ослободити се непоузданости чулних 
информација. 



 Декартова метода научног сазнања: 

  1) Треба прихватити само оне истине које 

сазнајемо потпуно јасно и разговетно. 

  2) Сложеније проблеме треба разложити 

на једноставне и лакше схватљиве проблеме. 

  3) Оно што остане необјашњено треба 

објаснити помоћу ових простијих ствари.  

  4) На крају треба још једном прећи цео 

процес, да би се избегле могуће грешке. 



ДЕКАРТОВИ ЦИТАТИ: 

 „Ако желите да тражите истину, потребно је да 
макар једному животу у нешто сумњате; по 
могућности у све.” 

 

 

 

 

 

 „Разум је једина ствар која нас чини људима, и 
разликује од звери. Желео бих да верујем да 
постоји у свим људима.” 

 

 



 „Није довољно само имати здрав разум 

треба га знати и применити.” 

 „Ништа на свету није тако добро 

расподељено као здрав разум. Свако мисли 

да га има довољно.” 

 „Само истина је лепа.” 

 „Сумња је извор мудрости.” 

 „Не можеш бити сигуран да ствари око тебе 

постоје као такве када их не опажаш. Можеш 

само веровати у то.” 
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