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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ

ОБУЧАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА ПРИМЕНУ
ИСТОРИЈСКОГ МЕТОДА У НАСТАВИ
И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
САЖЕТАК. Савремена настава друштвених наука има задатак да ученицима пренесе одабрана знања уз што више њиховог активног учешћа у наставном процесу, пре свега, кроз активност ученика у раду са документима
и изворима знања. Да би ученици знали како да размишљају о изворним документима, потребно је да им се кроз наставу омогући минимум
методолошке обуке. Наставник методолошки обучава ученике кроз рад
са одабраним примерима, а за то треба да има основна знања о историјском методу и критици извора. Претпоставка је да стечена знања
користе у каснијем усавршавању и самообразовању. Да би могли да одговоре овим потребама, наставнике историје и других друштвено-хуманистичких наука треба обучавати у примени историјског метода и
критици извора – писаних докумената. Аутори излажу основна питања
рада са писаним изворима. Рад је писан на основу изучавања литературе и сумирања искустава у настави и истраживању историје.
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1

zdeletic@yahoo.com ; vladan.virijevic@pr.ac.rs
Ра7 је :римљен 13. маја 2017, а :рихваћен за оIјављивање на сасLанку Ре7акције ЗIорника о7ржаном 22. јуна 2017.

149

ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (2)/2017
У 7рушLвеним и хуманисLичким наукама корисно је 7а ученици
сLичу знања анализом и Lумачењем изворних 7окуменаLа различиLо_ :орекла и сLаросLи. Ра7 са 7окуменLима оIавља се :рименом исLоријско_ меLо7а. Ученике је Lеоријски и :ракLичним
ра7ом са изворима у насLави :оLреIно меLо7олошки :ри:ремиLи 7а Lоком школовања и касније мо_у сами оцениLи у:оLреIљивосL 7окуменLа, извора или научно_ (:уIлицисLичко_) ра7а, :ре:ознаLи у њему вре7не информације и уLвр7иLи чињенице, на
основу више чињеница осмислиLи оIјашњење и 7онеLи закључак о са7ржају и значају са7ржаја који уче (анализирају). При Lоме се не LреIа :лашиLи 7а ученици неће ус:еLи, 7а чесLо и :о_реше. Tо насLавник LреIа 7а оLклања информацијама и 7искусијом, разменом ар_уменаLа и мишљења, најмање ауLориLеLом и
намеLањем оIјашњења. Наиме, за ученика је чесLо важније 7а
сLварно и акLивно :окуша 7а реши :роIлем, 7а уложи 7осLу:ни
умни на:ор, не_о 7а увек нађе :равилан или :оL:ун о7_овор. О7_овори се мо_у наћи у лиLераLури, чиме ученик може 7а :ровери
исхо7 своје акLивносLи. За ње_ов развој, вешLине и с:осоIносLи
учења и :римене знања важније је како 7олази 7о знања и шLа са
њим може 7а ура7и не_о знање само :о сеIи. НасLавник не LреIа
7а се :лаши 7а ће у акLивном ра7у ученика на 7елу _ра7ива из_уIиLи време :оLреIно 7а он изложи (чесLо само :ре:рича) насLавну је7иницу. Ако су ученици ос:осоIљени 7а Lра_ају и сами
уче, 7а умеју ра7иLи са изворима знања, они ће ус:ешно из уџIеника и :риручника научиLи и онај 7ео који насLавник није „:ре7авао“. У Lоме ће им :омоћи самосLални ра7 са 7окуменLима који се о7носе на 7ео насLавно_ _ра7ива. Ко зна како Lра_аLи и учиLи, увек ће знаLи како 7а усвоји или :росLо за:амLи са7ржај из
уџIеника.
Да Iи насLавници мо_ли ус:ешно 7а оIаве овај за7аLак мо7ерне насLаве, :оLреIно је 7а имају основна знања о исLоријском меLо7у, криLици извора и улози исLраживача (ДелеLић, 2012, 2013).
СLу7енLе је кроз насLаву МеLо7ике насLаве исLорије :оLреIно и
меLо7олошки ос:осоIљаваLи (школоваLи) у 7омену исLоријско_
меLо7а и ра7а са изворима. Корисно је :овремено кроз сLручно
усавршавање :о7сећаLи насLавнике на Lе са7ржаје и моLивисаLи
их 7а :освеLе 7ео :ажње и меLо7олошкој оIуци ученика. Прошла
су времена ка7 је насLавник Iио ауLориLеL и о7лучујући извор
знања. На инLернеLу је 7осLу:на нео_раничена количина информација и са7ржаја о :рошлосLи, :а и о онима који су 7ео насLавних :ро_рама. Ту је 7о7аLна оIавеза насLавника 7а меLо7олошки
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:о7учавају ученике како 7а :ри ра7у са елекLронским (7и_иLалним) 7окуменLима :ромишљају њихову ваљаносL и како 7а Iирају и :реузимају информације и чињенице. Корисно је моLивисаLи ученике 7а на часу :осLављају :иLања и 7искуLују о са7ржајима које су у ваннасLавном времену „:ронашли“ и о којима
имају неко мишљење. То 7аје мо_ућносL насLавнику 7а ис:равља
не7осLаLке у знањима ученика или их информише како 7а ра7е
са 7осLу:ним 7окуменLима.
Ра7ом са 7окуменLима ко7 ученика развија се „криLичко мишљење нео:хо7но за разумевање начина на који исLоричари, :исци, :олиLичари, новинари и мас-ме7ији уо:шLе Lумаче не7авну :рошлосL“ (СLра7лин_, 2003, сLр. 21). У ери ком:јуLера веће су
мо_ућносLи и :оLреIе 7а насLава :ружи ученицима мо_ућносL
7а исLоријски мисле, анализирају и Lумаче :о7аLке (7окуменLа),
насLава мора :ружаLи већи изIор извора знања и меLо7а креаLивно_ сLицања знања (СLра7лин_, 2005).
ИЗУЧАВАЊЕ ПРОШЛОСТИ И НАСТАВА
Сва 7рушLва за која знамо Lоком исLорије осLавила су Lра_ове :осLојања, Lумачила су, :амLила или за:исивала своје :ре7сLаве о
савременосLи и :рошлосLи, о свом :осLојању и Lрајању. ИсLорија је наука која :роучава :рошлосL љу7ско_ 7рушLва: оLкрива узроке 7о_ађаја, :ојава и :роцеса, оIјашњава њихов насLанак, Lок и
сушLину, указује на :овезаносL и :осле7ице исLоријских зIивања. ИсLоријска наука има за7аLак 7а уLвр7и чињенице 7а их разуме и оIјасни у конLексLу изучавано_ времена, 7а о7_овори како
су љу7и нека7 живели, зашLо су живели Lако а не 7ру_ачије, шLа
су ра7или и зашLо Iаш Lако, али и како су на Lо реа_овали (шLа су
о Lоме мислили). ИсLоријску науку схваLамо као о:шLу науку о
Lрајању и :осLи_нућима човека (7рушLва) у :росLору и времену
(:олиLика, 7и:ломаLија, економија, кулLура, умеLносL, :росвеLа и сл.) (ДелеLић, 2013).
Писање исLорије :очива на вишесLрукој селекцији. ИсLоричар
из исLоријске сLварносLи Iира оно шLо је IиLно, с оIзиром на ње_ова мерила значаја, исLине и смисла, исLражује :роIлем (Lему)
који _а инLересује (Шушњић, 1999, сLр. 163). ИсLраживач врши изIор све7очансLава (извора) и чињеница у њима, ње_ов изIор је
начин осмишљавања (оIјашњења) и сао:шLавања резулLаLа. СушLина је у Lоме 7а :исац хоће 7а сао:шLи 7рушLву и :оје7инцима чињенице, оIјашњења и научне исказе о нечему шLо смаLра
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важним за време и 7рушLво у којем живи и сLвара. При Lоме, значења не :оLичу из 7о_ађаја; исLоричар :ри7аје значај и значење
:рошлосLи изIором :роIлема и ње_овим осмишљавањем (Lумачењем).
Проучавање :рошлосLи и са7ашњосL функционишу у с:ецифичном је7инсLву. Савремено исLраживачко :иLање уоIличава
:ре7меL исLраживања, :ланира изIор све7очансLава, усмерава
:о_ле7 на изворе, 7аје им значење, наше значење јер ми о :рошлосLи мислимо из :оLреIе наше сLварносLи (Furet/Фире, 1994).
Свака е:оха оLвара нова исLоријска :иLања или ранијим :иLањима 7аје нова значења. Важно је имаLи у ви7у 7а 7анашње _енерације :осмаLрају исLоријски :роцес знајући ње_ов исхо7, шLо у
мно_оме уLиче на њихово мишљење о исLорији (ДелеLић, 2013,
сLр. 62).
Нове _енерације изнова :ишу исLорију, заLо шLо се разликују
њихова инLересовања за :рошлосL или :иLања која :осLављају
:рошлосLи, а не заLо шLо она :ре на:исана није ваљала (Kocka/
Кока, 1994, сLр. 139). Не мора 7а значи 7а ми оIјекLивније :ромишљамо :рошлосL, али 7ру_ачије мислимо или нам се наша :рича чини уверљивијом. Научна исLина о7_овара 7осLи_нуLом сLању исLраживања, :оL:уније или 7ру_ачије :рове7ено исLраживање може резулLаLе 7о:униLи или измениLи.
С:ецифичносL исLоријске науке је шLо се она Iави 7о_ађајима,
:ојавама и :роцесима који су :рошли (завршени су). Начелно је
Lако, али :рошлосL Lраје :осре7сLвом :ро7ужено_ :осLојања
својих са7ржаја и замисли. Тешкоћа у оIјекLивном и целовиLом
сазнавању :рошлосLи је шLо осLаци :рошлих зIивања носе Iројна о_раничења сазнавању исLоријске исLине у време њихово_
:роучавања. ПрошлосL није мо_уће у:ознаLи не:осре7ним о:ажањем, ви7еLи или чуLи, :оновиLи, симулираLи, екс:ерименLално изво7иLи уз :ромену чинилаца. Она :осLоји у осLацима
(маLеријални, 7уховни, :олиLички), али Iез љу7и и ра7ње :рошлосL :осLоји на симIоличан начин, кроз слике (:ре7сLаве) које
исLорио_рафија :роизво7и, за које верујемо 7а о7_оварају са7ржајима :рошлосLи.
Писање о :рошлосLи је реконсLрукција и инLер:реLација која
зависи о7 исLраживача (Heller/Хелер, 1984, сLр. 71). РеконсLруисање, разумевање и Lумачење (оIјашњење) :рошлосLи као минуле сLварносLи је у моћи (и немоћи) исLраживача који је у мно_о
чему оIјекLивно несавршен и о_раничен, уз мо_ућносL 7а Iу7е и
намерно ан_ажован или инсLруменLализован.
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ИсLорија је наука о Lрајању љу7ско_ 7рушLва, фун7аменLална
7рушLвена наука, која :роучава исLоријски развој љу7ско_ 7рушLва о7 насLанка 7о савремених 7ана, оLкрива, реконсLруише и
оIјашњава :рошлосL. Знања сLечена исLоријским исLраживањима налазе :римену у формирању исLоријске свесLи е:охе, нарочиLо у насLави исLорије, мо_у :ослужиLи и за савремену :олиLичку ар_уменLацију или :ре7виђања Iлиже Iу7ућносLи.
НасLава исLорије врши селекцију са7ржаја из научне лиLераLуре. Селекција школске исLорије заснована је на :реL:осLављеним вас:иLним вре7носLима са7ржаја („исLорија је учиLељица
живоLа“) и :олиLичким криLеријумима вре7новања које :римењује власL на о7_оварајућем :росLору и у :олиLичком времену у
којем се насLава :ро_рамира и изво7и. Ра7икалне :ромене у :олиLици о7ражавају се на насLаву Lако шLо се врши изIор и :резенLација у насLави и уџIеницима нече_а ново_, умесLо Lо_а шLо
је 7о Lа7а важило као :рихваLљив изIор и осмишљавање.
Увек се исLиче, :иLање је колико сLварно жели и како се осLварује, намера 7а се ученицима :ренесу „научни резулLаLи“ на начин и са ар_уменLацијом која о7_овара узрасLу ученика и врсLи
(за7ацима) школе. МеђуLим, у насLави је :реношење знања у
функцији :реношења :оука и :орука. При Lоме, у сушLини су Lо
:оруке које Lекућа :олиLика учиLава у :рошлосL :уLем изIора
са7ржаја и начина осмишљавања (оIјашњења).
У :лановима, :ро_рамима и школским акLима исLиче се 7а се
7ржи 7о универзалних вре7носLи: хришћанске и хуманисLичке
вре7носLи, ослоIо7илачка, национална и кулLурна IашLина и
Lра7иција, 7емокраLске и7еје. По :равилу се на_лашава мисаона
акLивносL ученика, креаLивно сLицање знања :рименом криLичко_ мишљења (Kjeldstali/ЋелсLали, 2001, сLр. 299–343). ЗаLо се
:ре:оручује шLо више ра7а ученика са изворима знања (7окуменLима), умесLо 7а уче из осмишљених школских књи_а, :ре:оручује се сLицање умесLо усвајања и ре:ро7уковања знања. То
:о7разумева и 7а ученици мо_у чиLаLи више различиLих :риказа исLо_ зIивања, 7а мо_у сLицаLи различиLа знања и сLавове о
исLим 7о_ађајима, :ојавама и :роцесима (о мулLи:ерс:екLивносLи, СLра7лин_, 2005).
ИСТОРИЈСКИ МЕТОД
За7аLак исLраживача је 7а оLкрије меро7авна све7очансLва и
уLвр7и чињенице о којима све7оче, 7а их вре7нује и :овеже и на
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основу :о7аLака из њих 7а реконсLруише и оIјасни 7о_ађај (:ојаву, :роцес) о7 узрока, :реко Lока (и учесника) 7о :осле7ица.
СушLина ра7а исLоричара може 7а се све7е на уLврђивање, сисLемаLизацију и инLер:реLацију (оIјашњење) чињеница у конLексLу исLоријско_ времена и :росLора (ДелеLић, 2013, сLр. 23–
50). ЦенLрално месLо класично_ исLоријско_ меLо7а је ра7 са
исLоријским изворима, научна оIра7а – криLика извора.
ИсLраживање :очиње формирањем :роIлема исLраживања.
Тек ка7 знамо шLа исLражујемо, можемо :ланираLи како ћемо Lо
ура7иLи. ИзIор и формулација Lеме (ра7но_ наслова), изра7а
:лана исLраживања и :рику:љања :о7аLака о лиLераLури и
изворима (ра7на IиIлио_рафија) :очеLне су ра7ње у исLраживачком ра7у. Планом се :ре7виђају меLо7е и Lехнике :рику:љања и оIра7е маLеријала; :о7разумева се :ре7виђање рокова, месLа исLраживања (архиви, IиIлиоLеке) и финансија. Ра7 са сара7ницима на :ројекLу и начин сао:шLавања резулLаLа 7ео су
ваљано_ :лана ра7а.
Сле7е акLивносLи на у:ознавању и :рику:љању извора, исLоријско_ и научно_ маLеријала који се у њима налази. По7разумева се знање о Lоме који су извори релеванLни за о7аIрану :роIлемаLику, у којим архивима и фон7овима се очекује 7а :осLоје,
:ознавање зIирки и е7иција оIјављених извора, лиLераLуре у којој се _овори о :роIлему који се исLражује, нарочиLо о _рађи на
основу које је на:исана. Прику:љање :о7разумева Lра_ање за
изворима, налажење, снимање или :ре:исивање, :рављење изво7а, речју, саку:љање маLеријала у формалном смислу. Виши
ниво оIра7е је уLврђивање, оIјашњење и 7оказивање чињеница.
УLвр7иLи чињеницу значи 7оказаLи 7а нешLо шLо је означено
Iројем, :ојмом (7о_ађај, :ојава, :роцес, инсLиLуција, :оје7инац)
или сLавом јесLе, 7а :осLоји, у случају исLорије 7а је Iило – :осLојало. УLвр7иLи чињеницу и оIјасниLи чињеницу није исLо, 7а Iи
чињеница 7оIила значење, научник мора 7а искаже неки сLав о
чињеници. „ИсLоријска чињеница је инLелекLуални изIор који
разликује исLорију о7 оIјављивања неиз7иференциране исLоријске _рађе“ (Фире, 1994, сLр. 28). Тек ка7 се чињеници о7ре7и
са7ржај и значење или се :овеже са 7ру_им чињеницама, она 7оIија смисао и укључује се у исLоријску :ричу (оIјашњење).
ИсLраживачи корисLе исLоријске и научне чињенице. ИсLоријска чињеница (Lра_ о њој у извору) је мо_ућносL, :осLаје
сLварносL ка7 исLраживач исLу уLвр7и и оIјасни. УLврђивање
чињеница није циљ ра7а исLраживача, Lо је еLа:а решавања :ро154
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Iлема. Чињенице је :оLреIно вре7новаLи и оIјасниLи, на основу
значења и веза чињеница 7оћи 7о сазнања о :ре7меLу исLраживања, извесLи закључке.
Научна чињеница је научни исказ о сLварној или исLоријској
чињеници, на који мо_у 7а уLичу 7ру_е чињенице и њихово уо:шLавање. ИсLоријска и научна чињеница не морају 7а се :о7у7арају, научна чињеница може имаLи шири са7ржај и значење,
може IиLи и Lеоријска. Мишљење научника о чињеници сLварносLи не уLиче на њу саму, она и 7аље :осLоји у неизмењеном
оIлику и :о7ложна је Lумачењима.
КриLика извора оIавља се у фази њихове оIра7е, :ре све_а у
формалном смислу (с:ољашња криLика извора). То није целовиLа криLика (:ровера и оцена) исказа извора. Током ра7а у архиву
или IиIлиоLеци исLраживач је у:ућен на извор који оIрађује;
нема сазнања која ће му :ружиLи каснија исLраживања, :ромишљање и :овезивање :рику:љене _рађе, ова еLа:а ра7а више је
саку:љачка.
У фази :рику:љања _рађе исLраживач ра7и са :оје7иначним
изворима. У :осLу:ку сређивања :оLреIно је сав маLеријал криLички размоLриLи, у:оре7иLи, :ревре7новаLи, коначно уLвр7иLи чињенице, класификоваLи и :овезаLи их, формираLи научне
чињенице, извршиLи рас:оре7 :рику:љено_ маLеријала :рема
:лану изла_ања и оIавиLи научну синLезу (:исања LексLа), инLер:реLацију и оIјашњавање чињеница, њихових веза и :осле7ица.
У :роцесу оIра7е _рађе исLраживач :ише и 7елове LексLа, али
не Lежи 7а Lо Iу7е коначан исказ. Тек у фази синLезе има :ре7 соIом целину :роIлема којим се Iави, има јасан уви7 у све 7елове
:роIлема и _рађу с којом рас:олаже. У фази оцене и криLичко_
сређивања научне _рађе исLраживач оIавља коначну (научну)
синLезу. То је еLа:а ра7а у којој исLраживач :роIлемски и ло_ички оIје7ињава, :овезује :рику:љени маLеријал, :о7вр_нуL :реLхо7но свесLраној криLичкој анализи, на основу уLврђених веза
оIјашњава чињенице, о7носе, 7о_ађаје, :ојаве, :роцесе; 7аје нови
смисао :рику:љеном маLеријалу; реконсLруише и оIјашњава –
Lумачи :рошлосL; сLвара научно 7ело – закључак (исLоријску
:ричу) (ДелеLић, 2011).
У исLоријском исLраживању :рику:љање и изучавање чињеница не завршава се о:исом 7о_ађаја и :ојава које се изучавају.
Значајан 7ео исLраживања осLао Iи не7овршен ако се не изврши
и о7_оварајуће Lеоријско уо:шLавање, којим се чињенице :овеЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН A. ВИРИЈЕВИЋ
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зују у сисLем знања. СинLеза :ре7сLавља уо:шLавање :о7аLака
7оIијених анализом, али Lо није зIир :о7аLака уLврђених анализом, већ оLкривање веза и значења међу њима; синLеза 7аје
значење уLврђеним :о7ацима, кроз Lеоријско :овезивање и уо:шLавање сLвара закључак као нов квалиLеL (научно оIјашњење).
При Lоме, исLраживач корисLи :ојмове, хи:оLезе, Lеорије и мо7еле који су формирани у оквиру исLоријских наука и оне из 7омена 7ру_их 7рушLвених и хуманисLичких наука.
Завршна еLа:а у ра7у исLраживача је сао:шLавање резулLаLа,
екс:озиција, извешLај о исLраживању. Све 7ок ра7 не Iу7е учињен 7осLу:ним јавносLи, :ре све_а научној, он не осLварује
функцију научно_ ра7а, није у у:оLреIи, није :роверљив. РезулLаLи исLраживања мо_у IиLи сао:шLени усмено, шLо се ра7и на
научним и сLручним ску:овима, или у :исаној форми, као краћи
изво7 или целовиL ра7.
КРИТИКА ИЗВОРА
ЦенLрално месLо исLоријско_ меLо7а је криLика извора (ДелеLић, 2013, сLр. 198–213). Циљ ово_ меLо7олошко_ :осLу:ка и инLелекLуалне ра7ње је оцена квалиLеLа извора: уLврђивање ауLенLичносLи извора и веро7осLојносLи исказа у циљу уLврђивања
чињеница и :реLварања исказа у у:оLреIљиву исLоријску и научну _рађу. У :осLу:ку криLике о7лучујемо 7а ли су извори са
којима ра7имо :рихваLљиви као све7очансLво, каква су значења
која са7ржи исказ извора, 7а ли је исказ исLиниL, какве :осLоје
везе и значења (оIавешLења) :омоћу којих можемо :осLићи разумевање и оIјашњење :рошлосLи.
Анализа извора у меLо7олошком смислу је 7ео криLике, о7носи се на вре7новање извора и оLкривање значења исказа, корисLи се у криLици извора као меLо7 селекције и уLврђивања чињеница. КриLика је шири :ојам, :о7разумева свесLрану анализу и
вре7новање :о7аLака о извору у циљу изIора све7очансLва, нарочиLо вре7новање исказа с намером :рихваLања. КриLиком
уLврђујемо чињенице, анализом их оIјашњавамо и 7ајемо им
значење.
Међу :рвим :иLањима у оIра7и извора јавља се уLврђивање
времена насLанка извора. Морамо знаLи ка7а је извор насLао 7а
Iисмо знали о којем времену и којем 7о_ађају _овори. Знање времена насLанка извора :оказује ње_ову у7аљеносL о7 времена 7о_ађања, шLо може 7а уLиче на начин казивања о 7о_ађају, самим
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Lим и вре7носL исказа извора за научни ра7. Пуно је разло_а 7а
време ка7а је нешLо за:исано није Iило :овољно 7а се изнесе
исLина. Познавање времена IиLно је за исLорично Lумачење исказа извора (разумевање исLоријско_ конLексLа).
Ако извор није 7аLиран, за :риIлижно о7ређивање времена
корисLимо формалне елеменLе (маLеријал, :исмо, сLил, оIлик и
врсLа слова, во7ени знакови), :о7аLке из са7ржаја (:омињање
:ознаLих имена, 7о_ађаја, смисао LексLа, _ла_олски оIлици, временске о7ре7нице). За уLврђивање времена и месLа насLанка
извора корисLи се и семанLичка анализа језика. При Lоме се
мора узеLи у оIзир 7а језик 7окуменLа може IиLи о7раз сре7ине
из које :оLиче :исац са7ржаја, а не месLа _7е је извор :исан.
За сLарије 7о_ађаје _ранице у којима 7аLирамо изворе су веће,
у неким случајевима о7ређују се 7еценијама или вековима. Уо:шLе је каракLерисLично 7а је криLика извора сложенија и значајнија за сLарије изворе. За криLику и анализу анLичких и сре7њовековних извора корисLе се :ојмови, Lехнике, меLо7е и сазнања
низа :омоћних исLоријских наука, у :рвом ре7у е:и_рафике, :алео_рафије, 7и:ломаLике, за уLврђивање времена насLанка
извора знања из хроноло_ије.
Дру_а коор7инаLа :о којој рас:оређујемо исLоријске 7о_ађаје је
:росLор, зIо_ че_а је важно знаLи месLо насLанка извора. Тај :о7аLак нам :оказује колико се Lворац извора налазио 7алеко о7 месLа 7о_ађаја, шLо је о7 значаја за ње_ову информисаносL о 7о_ађају и :оуз7аносL све7очења. МесLо насLанка извора :оказује 7а ли
је извор насLао као :роизво7 7ешавања или је на 7ру_ом месLу насLао са неким 7ру_им циљем (:исма, извешLаји, 7ојаве иL7.).
Формални елеменLи и месLо _7е је извор :ронађен нису :оказаLељи о месLу насLанка. Формални елеменLи мо_у IиLи слични
на разним :росLорима, извори се зIо_ више разло_а :реносе,
у:ућују :оје7инцима, ор_анима и усLановама. МесLо чувања
није :овезано са месLом насLанка, чесLо ни са месLом _7е је акL
у:ућен. О7 веће_ значаја су :о7аци из са7ржаја: :омињање :ознаLих оIјекаLа, месLа, Lо:онима, личносLи, :о7аци о раз7аљини и :омињање 7о_ађаја за које знамо _7е су се 7есили.
УLврђивање ауLорсLва и :ровера :оуз7аносLи Lворца све7очансLва важно је :иLање криLике извора. То је важно зIо_ оцене
квалификованосLи ауLора (сLручносL, :ознавање 7о_ађаја), ње_ово_ 7рушLвено_ :оложаја, о7носа :рема 7о_ађају (учесник, све7ок, извешLач, исLраживач) и оцене уLицаја ауLора на исказ.
И7енLиLеL и ком:еLенције ауLора извора и :рилике у којима су
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:исани и за које су :исани релеванLни су факLори у о7лучивању
7а ли се с:исима може 7аLи важносL. Посре7не :о7аLке о ауLору
мо_у 7а 7ају :о7аци о месLу и времену насLанка извора, ин7иције из са7ржаја.
За исLорично разумевање исказа значајно је усLановиLи не
само ко је, не_о и зашLо је на:равио 7окуменL, као и коме је Iио
намењен. У Lим околносLима мо_у 7а се крију моLиви који уLичу
на са7ржај (намере, инLереси, очекивања).
Ако о 7о_ађају више извора _овори слично, :осLоји вероваLноћа 7а су извори :овезани, међусоIно зависни, 7а је у :иLању :реузимање са7ржаја. У Lој сиLуацији је важно усLановиLи који је
извор :рви, а који су касније :реузимали са7ржај. Касније насLали извори мо_у IиLи :оL:унији и оIјекLивнији, јер су резулLаL
:ровере, али мо_у и :рикриваLи или 7ру_ачије о:исаLи нешLо за
шLа се накна7но оценило 7а је не:ожељно 7а се за:амLи у изворном значењу.
Важна :иLања ра7а са изворима су рецензија и инLер:реLација, уLврђивање шLа извор Lвр7и (7ру_и је :осLу:ак :ровера 7а ли
је Lвр7ња исLиниLа), разумевање језика и смисла исказа. ЧесLо је
у скло:у ове о:ерације :оLреIно вршиLи реконсLрукцију извора.
То :о7разумева :о:уњавање ошLећених 7елова LексLа, у:оређивање ко:ија (:ре:иса) 7а Iи се из 7елова оIновио руко:ис који
није сачуван у целини. У скло:у ових о:ерација оIављају се
ис:равке _решака, оIјашњавају не:ознаLе речи, разјашњавају
шифре и скраћенице. Циљ је :равилно разумевање језика и са7ржаја 7окуменLа у формалном смислу, 7а Iи се у 7аљем ра7у са7ржај мо_ао анализираLи у сазнајне сврхе.
У овој фази ра7а :оказује се информаLивна и 7окуменLарна
вре7носL извора, он :осLаје све7очансLво о 7о_ађају (извор чињеница). То :о7разумева :роналажење важних са7ржаја у извору и
њихово из7вајање ра7и научне оIра7е, разумевање извора у језичком смислу, :равилно чиLање, Lумачење значења речи, нарочиLо Lехничких Lермина, речи које имају више значења, речи
које су мењале значење Lоком времена (конзул, кнез, кмеL), разумевање алузија. У језику и _овору има :уно нео7ређених и 7восмислених речи, шLо :ре7сLавља о:асносL :о Lачно мишљење.
ПосLу:ак рецензије оIухваLа и ис:рављање _решака у руко:ису,
_решке у :исању сLварају Lешкоће у разумевању :ојмова, исказа
и значења.
У свако7невном _овору чесLо се чује синLа_ма „чиLаLи између
ре7ова“. У ра7у са изворима (Lумачењу исказа) ово се може узеLи
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као :равило. Није 7овољно :рочиLаLи LексL, нужно је усLановиLи „шLа је :исац хLео 7а каже“, нека7 је важније схваLиLи шLа
није хLео или није смео 7а каже и зашLо.
При ра7у са изворима LреIа во7иLи рачуна 7а се не :о7ле_не
у:оLреIи њихових израза који у савременом језику немају са7ржај, 7а се не:равилно не мо7ернизује исказ извора. У вези чиLања исказа извора :осLоји :роIлем :ознавања и разумевања речника и језика (значења) само_ извора, али и :роIлем усклађивања језика извора са језиком исLраживача (:ревођење), :ри чему
је чесLо нужно сLвараLи нове :ојмове, нарочиLо за :ојаве и :роцесе којих нема у време исLраживања или сLварање :ојмова за
оIјашњавање са7ржаја :рошлосLи на начин разумљив са7ашњици. Ваљана лин_висLичка оIра7а извора :ре7услов је :равилно_
разумевања исказа.
ИнLер:реLација је у сушLини :роцес :ревођење исказа извора
на исказ исLраживача. Тако насLаје значајна количина класификационих :ојмова и Lи:олошких Lермина (Lехнички Lермини)
за :осеIне са7ржаје. То су :ојмови које 7рушLвене науке формирају ра7и оIјашњења са7ржаја 7рушLвене сLварносLи (:рошлосLи), 7ају им име и савремено значење. Такви су :ојмови: класа,
класна IорIа, револуција, :оIуна, раL, роIовласнишLво, феу7ализам, хуманизам и ренесанса, им:еријализам, Iуржоазија, :ролеLаријаL, сре7ња класа, инLели_енција, социјализам и мно_и
7ру_и.
За инLер:реLацију извора значајно је :иLање у:оLреIе :ре:иса, :рево7а и ко:ија извора. Језик извора сам :о сеIи је исLоријска чињеница. Ка7 _о7 је мо_уће исLраживач LреIа 7а корисLи
изворни LексL и 7а у:оре7и :рево7, мо_уће је 7а је :ре:исивач –
:рево7илац нешLо :о_решно разумео, у:оLреIио неа7екваLну
реч, изменио смисао LексLа зIо_ сLила, незнања језика или :роIлемаLике, мож7а и намерно.
О:исане ра7ње имају за циљ 7а исLраживачу омо_уће уLврђивање чињеница из извора, Lо се врши у :осLу:ку криLике исказа.
ТексL извора није 7овољно :рочиLаLи, LреIа разумеLи исказ
(смисао и значење), уLвр7иLи како се исказ о7носи :рема исLоријској сLварносLи, колико је исLиниL, 7ешифроваLи шLа сLварно _овори, уLвр7иLи чињенице, схваLиLи смисао и значај чињеница и :орука које ну7е, како ви7љивих Lако и оних које исLраживач LреIа 7а схваLи својим инLелекLуалним на:ором и
:овезивањем извора са 7ру_има.
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КриLика исказа 7аје о7_оворе на :иLања: Да ли је извор мо_ао
7а каже исLину? Да ли је хLео 7а каже исLину? и, на крају, Да ли је
исLиниLо Lо шLо сLоји у исказу?
У оквиру :рво_ :иLања LреIа усLановиLи 7а ли је Lворац извора сLварно знао и разумео оно о чему :ише: шLа је ви7ео или као
учесник 7оживео, а шLа чуо :реко :осре7ника или касније 7ознао, 7а ли је :исао Lоком ра7ње или касније :о сећању, каква је
ње_ова сLварна уло_а у 7о_ађају, рас:олаже ли :оLреIним знањима и информацијама за разумевање 7о_ађаја, које су о7лике
ње_ове личносLи, у каквом је :сихичком сLању Iио (сLрах, раLна
:сихоза, исLра_а) како је сре7ина (месLо, време, љу7и) мо_ла на
ње_а уLицаLи и 7ру_о. Разне околносLи мо_ле су 7а уLичу на све7ока 7а све7очансLво које је осLавио Iу7е не:оL:уно, 7а ње_ове
оцене Iу7у неLачне, несLручне, а 7а се :ри Lоме не :осLави :иLање 7оIре намере сLвараоца извора. Љу7и различиLо за:ажају
сLвари око сеIе, :ри7ају им различиL значај, 7ру_ачије се о исLом изражавају.
О7_овор на 7ру_о :иLање Lиче се :рисLрасносLи ауLора. АуLор
може 7а _овори неисLину зIо_ сLицања корисLи, из сLраха (7а Iи
изIе_ао о7_оворносL или 7а Iи неко_ 7ру_о_ сачувао), :о7 :риLиском, :о за7аLку, у циљу сLицања :ривиле_ија, из LашLине (исLицање заслу_а и сLицање :ризнања), из сим:аLија или анLи:аLија
:рема некоме, 7а Iи о:Lужио :роLивника, из :аLриоLизма и
мно_их 7ру_их разло_а. Поре7 Lо_а шLо се љу7и мо_у руково7иLи
разним инLересима (не оIавезно и не:рихваLљивим), извор неисLиниLосLи или не:рецизносLи у исказу може IиLи и ненамерни
суIјекLивизам у за:ажању и вре7новању.
У вези са криLиком извора у:оLреIљава се неколико :ојмова
које ваља оIјасниLи. Је7но о7 основних :иLања криLике је уLврђивање ауLенLичносLи извора. Извор је ауLенLичан ако је сачуван у оIлику у којем је насLао, ако није вршена никаква ра7ња којом Iи касније Iио измењен у формалном и са7ржинском ас:екLу. При Lоме, ауLенLичан извор не мора IиLи у са7ржају исLиниL.
Изворе који су накна7но мењани у исказу, као и изворе који се
из7ају за нешLо шLо нису, називамо фалсификаLом. Извор може
IиLи фалсификован у :оје7иносLима, ка7а су мењани неки 7елови или у целини, ако се из7аје за извор који није :осLојао. Исказ
се може мењаLи Iрисањем, :ре:рављањем и 7о7авањем речи
(Iројева).
АуLенLичан извор не мора IиLи и ори_инал. Ори_иналом називамо :рви :римерак извора, на основу које_ се мо_у ра7иLи
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:ре:иси и ко:ије. Пре:ис насLаје :ре:исивањем руком или :исаћом машином, ко:ија :осLу:ком :ресликавања (:реко ин7и_о
:а:ира, :омоћу маLрица, фоLоко:ирањем) и ре:ро7уковања у
више :римерака. Пре:ис и ко:ија имају своју ауLенLичносL. Веран :ре:ис или ко:ија није ори_инал, али је ауLенLичан у исказу
(има неизмењен са7ржај изворника).
У ра7у са :ре:исима и ко:ијама :осLавља се :иLање ауLенLичносLи :ре:иса (ко:ије) и ауLенLичносLи исказа. Пре:ис је ауLенLичан ако је ори_инал :осLојао и ако :ре:ис није касније мењан
(ко:ија може IиLи ори_инал, :ре:ис или ко:ија ко:ије). Исказ је
ауLенLичан ако :риликом :ре:исивања (ко:ирања) није нарушен исказ ори_инала, а фалсификаL ако је у :осLу:ку умножавања 7ошло 7о измене са7ржаја извора, ако се :ре7сLавља за :ре:ис не:осLојеће_ ори_инала или ако је :осле :ре:исивања (ко:ирања) 7ошло 7о :ромене исказа. Приликом :ре:исивања мо_у
IиLи учињене _решке, шLо LреIа анализом вре7новаLи различиLо о7 намере 7а се измени исказ. Са7ржај 7окуменLа се може :ри
:ре:исивању измениLи намерно или _решком, :ри ко:ирању су
мо_уће монLаже, :рекривања 7елова LексLа, с:ајање 7окуменаLа
и слично, о чему исLраживач мора 7а во7и рачуна.
АуLенLичан или ори_иналан извор не мора IиLи веро7осLојан,
исLиниL у свом исказу. Веро7осLојан је извор који има исLиниL
са7ржај, са7ржи :о7аLке, исказе који о7_оварају исLоријској
исLини, верно :риказује сLварносL, исказ се може 7оказаLи 7ру_им изворима. ТреIа знаLи 7а и у ауLенLичним и ори_иналним
изворима може IиLи неисLиниL са7ржај. На 7ру_ој сLрани, фалсификовани извор може са7ржајем или 7елом IиLи исLиниL
(умесLо исLине коју Lражимо ну7и 7ру_у), али је у смислу ауLенLичносLи фалсификован или анLе7аLиран 7окуменL.
ОLкривањем фалсификаLа у науци се елиминишу лажни извори или 7елови извора. Дру_о, :о усLановљењу фалсификаLа Lра_а се за Lим ко је, ка7а и зашLо на:равио фалсификаL. О7_овори
на ова :иLања мо_у 7аLи занимљива сазнања. Фалсификовани
7окуменL :оказује :оLреIу, намеру и начин кривоLворења.
У вези са :ојмом фалсификаLа сLоје :ојмови инLер:олације и
_лосе. ИнLер:олације су умеLања 7елова LексLа, Lо је начин
ис:рављања и 7о:уњавања конце:Lа 7окуменLа. КорисLе се и
као начин фалсификовања LексLа, :ри чему су мо_ућа умеLања
речи или Iројева Iез уклањања LексLа и умеLања ново_ LексLа на
месLу :реLхо7но изIрисано_ (замена).
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Глосе су на:омене које су за:исане на Iелинама, мар_инама
LексLа, које :риликом :ре:исивања мо_у IиLи унеLе у основни
LексL. ИнLер:олације и _лосе уLичу на :рвоIиLни са7ржај извора. Важно је усLановиLи ко их је, ка7а и зашLо за:исао и како уLичу на исказ у целини. Оне се на ори_иналу рас:ознају и мо_у се
:осеIно LумачиLи, ако :риликом :ре:исивања са7ржај који није
за:исао ауLор Iу7е унеL у LексL мења се ње_ов исказ и значење.
Нека7 се 7о:уне LексLа врше Iез намере 7а се фалсификује исказ. ЧесLо Lворац 7окуменLа врши ре7и_овање и ис:равке LексLа
:ре :оL:исивања или екс:е7иције. ОIично се Lакав LексL :ре:исује, али је мо_уће 7а се као ко:ија у архиви за7ржи ре7и_овани
:римерак. При ра7у са Lаквим 7окуменLом LреIа оIраLиLи :ажњу и на :рекрижане 7елове или речи, оне _оворе о :ромени намере Lоком :исања 7окуменLа, значајно је оLкриLи шLа је и зашLо :рецрLано, како је Lо изменило исказ. До:уне мо_у IиLи
исLиниLе, мо_у :рошириLи или :ојасниLи раније на:исано, :овећаLи информаLивну вре7носL извора, али осLаје чињеница 7а
су накна7но унеLе и Lо LреIа криLички :реис:иLаLи и 7аLи :рави значај накна7но унеLом и уку:ном са7ржају.
Фалсификовање се може на:равиLи и заменом LексLа, умеLањем или изосLављањем 7елова :риликом оIјављивања извора у
научном ра7у или у зIиркама 7окуменаLа. ЗаLо LреIа IиLи о:резан :ри :реузимању исказа из оIјављених 7окуменаLа.
УЛОГА ИСТРАЖИВАЧА – ИСТОРИЧАРА
НасLавник у :о_о7ном моменLу LреIа ученицима 7а :ону7и информације о научном меLо7у, начину како исLоричар :роучава
:рошлосL и како формира своја сазнања о :рошлосLи, како исLа
ар_уменLује. При Lоме, није с:орно 7а је исLоричар (:исац исLорије) 7ео 7рушLва и :о7 уLицајем 7рушLвене свесLи, нереLко и
вла7ајуће :олиLике времена у којем исLражује :рошлосL. НасLавник LреIа ученицима 7а скрене :ажњу на Lе околносLи 7а Iи
они мо_ли квалиLеLније 7а вре7нују чланке и књи_е о исLорији,
7а знају шLа све може 7а уLиче на исLоричара и ње_ово 7ело.
ИсLоријска наука је каракLерисLична :о Lоме шLо у изучавању
:рошлосLи исLраживач (:исац исLорије) има 7оминанLну уло_у
(ДелеLић, 2013, сLр. 115–138). У:оLреIа осLаLака :рошлосLи
(извора) и :римена исLраживачко_ меLо7а :оL:уно су у моћи исLраживача који је несавршен, може IиLи не7овољно сLручан, не:оуз7ан, суIјекLивно може IиLи с различиLим моLивима ан_а162
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жован. И :оре7 Lо_а, он је суIјекL научно_ сазнања, он научносL и
сазнање сLвара и сао:шLава. О7 ње_ове о:шLе кулLуре и знања
(меLо7олошких и исLоријских), :о_ле7а на :рошлосL и са7ашњосL, савесносLи, у:орносLи, ан_ажованосLи, 7оIрих намера и
7ру_их о7лика зависи квалиLеL научно_ резулLаLа као инLелекLуално_ :роизво7а (МиLровић, 1991).
На ра7 исLраживача уLичу: :ре7меL исLраживања, ње_ове инLелекLуалне и сLручне мо_ућносLи и 7рушLвена околина. Пре7меL исLраживања :роIлемаLичан је својом сложеношћу, више
Lиме шLо није не:осре7но :рисуLан (мерљив), није 7осLу:ан у
моменLу исLраживања. О :ре7меLу исLраживања имамо не:оL:уне изворе (Lра_ове зIивања) које научник и у најIољим условима не може :роучиLи и разумеLи у сLварним (исLоричним)
околносLима. ПрошлосL :осLоји у свесLи са7ашњих љу7и, који о
њој мисле из различиLих :оIу7а, са неје7наким фон7ом чињеница или меLо7ом сазнавања и оIјашњавања, са различиLим
очекивањима и сLрасLима.
Већ :ри изIору :роIлема исLраживања (Lеме) 7олази 7о изражаја оL:орносL исLраживача на уLицаје 7рушLвене сре7ине (7рушLвене свесLи) или акLуелне :олиLике. Време у којем научник
живи заинLересовано је за о7ређена знања и Lумачења. ЧесLо исLраживач :ри изIору за7аLка во7и рачуна о инLересу конкреLно_ 7рушLва 7а неки :роIлем Iу7е решен, лоше је ако :ође и о7
:ројекLа како 7а Iу7е решен. ИсLинска наука и научници налазе
излазе (МиLровић, 1991).
ИсLоријске изворе исLраживач Lумачи у равни своје исLоријске и 7рушLвене свесLи (вре7нује исLраживану 7рушLвену сLварносL својим сисLемом вре7носLи), исLоријске и 7рушLвене свесLи времена у којем живи, шLо носи ризик о7 не:оL:уно_ или неLачно_ разумевања исказа извора, самим Lим и сLварања
неоIјекLивних закључака. О уLицају :олиLике и и7еоло_ије или
лошим намерама ауLора са сLановишLа научносLи сувишно је рас:рављаLи, у Lом случају Lежи се :раксом за7аLом циљу и резулLаLу, а не научном сазнавању исLоријске исLине.
ПиLање мо7ернизације :рошлосLи сLално је акLуелно, Lо је
је7на о7 замки Iављења :рошлим и неви7љивим. ПрошлосL у
коју нема не:осре7ан уви7 исLоричар Lумачи :ојмовима и конце:Lима сво_ времена, он нема ваљаних :ојмовних и конце:Lуалних оквира ван сво_ времена. ИсLоричар оLкрива :рошлосL са
сLановишLа са7ашњосLи, не само заLо шLо је исLоричар са7ашњосL већ и заLо шLо су ње_ови конце:Lи и :ојмови којима IараЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН A. ВИРИЈЕВИЋ
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Lа са7ашњосL, Lо су и корисници ње_ово_ „:роизво7а“. ИсLоријски ра7ови :ишу се 7а Iу7у разумљиви и корисни чиLаоцу, а не
ра7и неке замишљене универзалне :оLреIе 7а :рошлосL Iу7е
кроз :ричу оIновљена ра7и ње саме.
ИсLоријска чињеница коју са7ржи неко све7очансLво независна је о7 исLраживача, за нас :осLоји Lек ако исLу научник уLвр7и, али све7очансLво за7ржава неизмењену мо_ућносL уLврђивања чињенице. Дру_и исLраживач може исLа све7очансLва :роLумачиLи у 7ру_ом конLексLу, :осLављањем 7ру_их :иLања или
7ру_ачијим :овезивањем све7очансLава.
СасLавни 7ео меLо7олошко_ :осLу:ка је ви7но :оље – „сLајна
Lачка“ исLоричара (МиLровић, 1996, сLр. 76). ЗаLо :ри оцени меLо7олошке сLране ин7иви7уално_ ра7а LреIа ис:иLиваLи 7рушLвене услове у којима научник ра7и, ваља са_ле7аLи околносLи
које :о7сLичу и оне које омеLају научносL.
РезулLаL научно_ ра7а зависи о7 инLелекLуалних и сLваралачких с:осоIносLи исLраживача, ње_ових о:шLих, сLручних и меLо7олошких знања и вешLина, осеLљивосLи за :роIлеме, криLичко_ о7носа :рема _рађи и :рема свом ра7у, у:орносLи у ра7у,
7исци:лине, лично_ и научно_ :ошLења. ИсLраживач (као и Lворац 7окуменLа) може :исаLи неоIјекLивно или :рисLрасно намерно и ненамерно. Намерно Lо ра7и ка7а свесно засLу:а личне,
:арLијске, верске, националне или неке 7ру_е инLересе и износи
Lвр7ње за које нема :о7ло_у у коришћеној _рађи. Он зна 7а оно
шLо :ише није уLемељено у све7очансLвима, али хоће 7а сао:шLи нешLо 7ру_о. Ненамерно Lо чини ка7а :осLу:а :рема уIеђењима, ка7 мисли у скла7у са :олиLичком, верском или националном :ри:а7ношћу. Научник може IиLи неоIјекLиван и усле7
не7овољно_ знања или :овршно_ ра7а, ако мисли 7а у изворима
налази оно шLо је сLварно 7ру_ачије.
ИсLраживач може IиLи неоIјекLиван ако се, умесLо инLересима науке, руково7и инLересима сво_ времена, ка7 се :о_решно
зIлижи с :ре7меLом исLраживања, ако 7ове7е сеIе у :озицију 7а
:о:равља или Iрани :рошлосL. Разлике у оIјашњењу, :а и неоIјекLивносL, мо_у насLаLи и заLо шLо мислећи о :рошлосLи ми
вршимо вре7новања: оIјашњавамо, каракLеришемо, ран_ирамо.
Вре7новање на о7ређени начин са7ржи и морални су7, :ри
чему можемо _овориLи о моралном су7у исLоричара и моралном су7у учесника, о7носно ауLора све7очансLва које нам :реноси морални су7 из минуло_ времена. Све љу7ске заје7нице имале
су (имају) неке норме :онашања. Те норме и осећања која насLају
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ко7 љу7и у њиховом ис:уњавању (неис:уњавању), :осле7ице :онашања условљено_ моралним нормама (оIичаји, веровања) 7ео
су исLорије и LреIа их схваLиLи заLо шLо 7елују као моLиви :онашања. Значај моралних норми :ојачан је у кризним сиLуацијама,
у којима љу7и чесLо реа_ују :роLив своје воље.
ИсLоричар, ка7а LреIа 7а се Iави моралом, 7олази у искушење
7а морална начела сво_ времена :ројекLује на :рошлосL. У изворима се реLко налазе :о7аци о моралној основи љу7ско_ :онашања и сисLему вре7носLи у изучаваном времену. Највећи 7ео
исLоријске _рађе не насLаје с намером 7а вре7нује, извори (осLаци) су не:ланирани :роизво7 7о_ађаја. Чак и ка7 у извору нађемо вре7носне су7ове, немамо :оуз7аних :оказаLеља о њиховој
оIјекLивносLи. ТреIа IиLи о:резан у :осLу:ању са моралним
вре7носLима и су7овима из :рошлосLи, :ри:а7ају :оL:уно 7ру_ачијем времену, љу7има и околносLима о којима мало знамо и
само мислимо 7а их можемо разумеLи. То су 7ру_и љу7и, 7ру_а
времена, мо_ућносLи, :оLреIе, о_раничења.
СисLеми вре7новања IремениLи су не7осле7носLима и :роLивуречносLима, али о7_оворан исLоричар насLоји 7а у Lумачење
:рошлосLи не унесе не:оLреIну количину својих вре7носLи, :о_ле7а на свеL, :ре7расу7а, нека7 и инLереса, мора се Lру7иLи 7а
не вре7нује с намером. То Iи се мо_ло назваLи :сихолошка 7исLанца, која омо_ућава 7а се :осLи_не 7а :ре7меL исLраживања
Iу7е зашLићен о7 мерила или ан_ажованосLи исLраживача, као и
о7 7еловања 7рушLвене реалносLи у којој се исLраживање оIавља (МиLровић, 1991).
Посао исLоричара LреIа узимаLи као не7овршен, исLраживање
LреIа :осмаLраLи као еLа:у у нео_раниченом :роцесу сазнавања
:рошлосLи. „Само 7уховно :росL човек може 7а мисли и живи
си_уран у своје :росLачко начело које не захLева 7о:уну“
(Шушњић, 1999, сLр. 29). Увек ће се наћи неки нови исLраживач
с:реман 7а :оново завири у неки :роIлем, не само заLо шLо о са7ржајима исLорије и најIоље исLраживање, зIо_ меLо7а или коришћене _рађе, мож7а није 7ало :оL:ун о7_овор (шLо :онуђени
о7_овор не за7овољава нови инLерес), већ и заLо шLо су увек мо_уће нове :осле7ице минулих 7о_ађаја.
Полазећи о7 :оLреIе 7а у насLави 7рушLвено-хуманисLичких
наука ученике ос:осоIи за ра7 са изворним 7окуменLима, насLавник Lоком насLаве кроз оIра7у 7окуменаLа и 7авањем оIјашњења о изворима ос:осоIљава ученике за ра7 са изворним маLеријалом. Да Iи Lо мо_ао ваљано 7а ра7и, :оLреIно је 7а има
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основна меLо7олошка знања и вешLине ра7а са 7окуменLима.
Изла_ање има за циљ 7а насLавницима :ону7и основна знања о
исLоријским исLраживањима, исLоријском меLо7у као широко
:римењеном у 7рушLвеним наукама, о ра7у са изворима и зависносLи резулLаLа о7 личносLи, знања и намера исLраживача –
:исца исLорије или Lумача савремене :раксе.
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SUMMARY

TEACHER TRAINING ON APPLICATION OF HISTORICAL METHOD
IN TEACHING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Contemporary teaching of social sciences has a goal of transferring selected knowledge to students with as much of their active
participation in the process of teaching as possible, primarily,
through student activity while working with documents and sources
of knowledge. It is necessary to provide students with minimal methodological training so that they would know how to critically assess
original documents. A teacher trains students methodologically
through work with selected examples, which requires basic knowledge of historical method and source criticism. It is assumed that
students use acquired knowledge for later continuous professional
development and self-education. With the aim of satisfying these
needs, teachers of history and of other socio-humanistic sciences
should be trained to apply the historical method and source criticism
– written documents – to their teaching practice. The authors present main challenges of working with written sources. The paper
rooted in the literature survey and the summary of experiences in
teaching and researching history.

KEYWORDS: historical method, historical sources, source criticism, a history
teacher.
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