
ТЕОРИЈЕ О ПОЈМУ



Уводна питања

• Шта је предмет изучавања логике као филозофске дисциплине, по
Аристотелу?

Логика проучава исправно и истинито мишљење.

• За какво мишљење кажемо да је исправно?
Исправно је оно мишљење које се одвија уз поштовање логичких
правила.

• За какво мишљење кажемо да је истинито?
За мишљење чији садржај одговара стварности.

• Како Брана Петронијевић дефинише логику?
По Брани Петронијевићу, логика се бави формама мишљења и методама
сазнања.

• Које су основне форме мишљења?
То су појам, суд и закључак.



Формалистичка теорија појма

Према овој теорији, појам се дефинише као
скуп ознака и као елеменат суда. Такође, ова
теорија суд дефинише као везу појмова, а
закључак као везу судова.

•Добра страна ове теорије је то што сазнајемо
у каквом су односу појам, суд и закључак.



Формалистичка теорија
приговор

•Недостатак теорије је то што се вртимо у круг.
Иако знамо у каквом су односу појам, суд и
закључак, ми још увек не знамо шта су они.
Појам јесте елеменат суда, али му то не може
бити дефиниција, већ му само одређује место.
Зато је потребно да се бар један од њих
дефинише на други начин.



Номиналистичка теорија појма

Према овој теорији појам је реч, термин (terminus –
завршетак, крај, граница), или име (nomen) којим
означавамо једну или више ствари. Може се рећи
да по овој теорији појам у ствари не постоји.
Постоје само „појединачна” имена, којима
означавамо појединачне ствари и „општа” имена,
којима означавамо групу или класу истоврсних
појединачних ствари. Појам, као нешто што
посредује између ствари и имена не постоји.



Номиналистичка теорија појма
приговори
• Да бисмо неку класу ствари назвали истим именом, ми већ морамо

имати појам о томе по ком критеријуму оне спадају у исту класу.

• Појам се не може изједначити са термином или именом, јер је појам
мисао, а реч је средство за изражавање те мисли (језички израз
појма).

• Појам је одређен карактером предмета на који се односи, док је
језички знак произвољан. Садржај није произвољан и може се
мењати само услед промене нашег знања о предмету.

• Један исти појам може бити повезан са различитим терминима (на
разним језицима, у разним епохама).

• Често један исти језички термин служи за изражавање различитих
појмова.

• Неки појмови захтевају употребу већег броја језичких термина.



Психологистичка теорија појма

Ова теорија дефинише појам преко представе.
На пример, по Канту, појам је „општа
представа” о ономе што је заједничко већем
броју предмета.

Појединачне представе односе се на
појединачне предмете, а опште представе на
већи број сличних појмова или предмета. У
општим представама индивидуална обележја
бледе, а заједничка јаче долазе до изражаја.



Психологистичка теорија
приговори
• Било да је општа или појединачна, она и даље има чулно-

сликовити карактер и представља нешто чулно доживљено. Због
тога, општа представа још увек није појам. Она је реалан психички
доживљај, а појам је идеална логичка творевина. На пример,
општа представа човека је замишљена слика једног бића са две
ноге, две руке, трупом, главом, усправног хода... у којој се својства
не замишљају сасвим одређено. Појам је, међутим, несликовита
мисао о оном што човека чини човеком.

• Људи најчешће имају различите представе о истој ствари (кућа,
мајка исл), а појам мора бити исти за све. Појам није субјективна
представа која зависи од наше личне историје или наше моћи
представљања.

• Можемо имати појам о нечему о чему не можемо имати општу
представу, на пример о праведности.



Дефиниција појма

Појам је (несликовита) мисао о суштини предмета.

или опширније:

Појам је интерсубјективно-важећа (дакле, не само лична,
приватна) замисао о битним особинама или односима,
замисао која служи као критеријум идентификације
објеката (били они стварни или само замишљени), као
инструмент објашњавања или предвиђања искуства и као
критеријум за смислену употребу термина којима се тај
појам изражава у неком језику.



Питања

1. Да ли је формалистичка теорија нетачна или
непотпуна?

2. Ако смо неки предмет само именовали, да ли смо
тиме одредили и његов појам?

3. Акo смо неки појмљени предмет назвали оловком,
да ли га увек морамо звати истим именом?

4. Да ли је представа увек сликовита?


