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ЗДРАВКО M. ДЕЛЕТИЋ1

ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋУНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТСАЖЕТАК. Савременост изучава и објашњава прошлост према својим мерилима и
очекивањима. Историчари припадају истраживачима чији резултати
су под присмотром савремене националне идеологије, актуелне поли-
тике, институција и грађана. Сви хоће да надзиру и вреднују, али
искрено не помажу истраживачима и не цене научност на прави начин.
Специфичност прошлости, њена недоступност непосредном истражи-
вању, недостатак и непотпуност остатака и извора за многе области ис-
траживања објективна су сметња историјским изучавањима. Неспорно
је да на исходе истраживања утиче личност, знање и способност истра-
живача, нарочито могућа ангажованост. Утицаји идеологија, политике,
моћних група и појединаца не смеју се занемарити. Аутори, на основу
референтне литературе, научних искустава и промишљања настоје да
нагласе нека од ових питања.КЉУЧНЕ РЕЧИ: историчар, истраживање, савременост, идеологија, објективност.У мно;им наукама уло;а исPраживача условљена је AрименомPехничких уређаја и исPраживачким меPо:ама, у исPорио;рафи-ји целокуAни исPраживачки и инPелекPуални Aроцес мора :аоLави исPоричар. У исPоријским исPраживањима нема уређаја,Pехнолошко; Aроцеса или комAјуPерско; Aро;рама који исPра-живача може :а сAречи :а не Aо;реши незнањем или не з;решинамером.1 zdeletic@yahoo.com; virijevicvladan01@gmail.comРа: је Aримљен 18. окPоLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорникао:ржаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/201746 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋИсPоричар – Aисац исPорије има Aресу:ну уло;у у исPражива-њу и Aисању извешPаја о исPраженом. ИзLор и уAоPреLа осPаPакаи Pра;ова AрошлосPи (извора) и Aримена исPраживачких меPо:аAоPAуно су у ње;овој (не)моћи. ИсPраживач није савршен и Lез-;решан, може LиPи не:овољно сPручан, неAоуз:ан, с различи-Pим моPивима ан;ажован. Да Lи мо;ао :а се оAире о;раничењи-ма и условљавањима времена у којем ра:и, исPоричар мора LиPисвесPан своје :рушPвене о:ређеносPи. О: ње;ове оAшPе кулPуре,меPо:олошких и исPоријских знања, савесносPи, уAорносPи, :о-Lрих намера, Aо;ле:а на AрошлосP и са:ашњосP, очекивања, ан-;ажованосPи зависи квалиPеP научно; резулPаPа као инPелекPу-ално; Aроизво:а. И Aоре: Pо;а, Aоје:инац је суLјекP научно; са-знања, он научносP и сазнање сPвара и саоAшPава (МиPровић,1991, сPр. 169).Пре:меP исPоријских исPраживања AроLлемаPичан је својомсложеношћу, али више Pиме шPо није неAосре:но AрисуPан(мерљив) у моменPу исPраживања. ПрошлосP реконсPруишемо(или научно консPруишемо) на основу :осPуAних осPаPака и Pра-:иције (ЋелсPали, 2004, сPр. 231). Они нам омо;ућавају :а кон-сPруишемо мо;ућу или вероваPну слику AрошлосPи, али немаваљаних :оказа :а је Pо и несAорно оLјекPивна и целовиPа Aро-шлосP. Временски и AросPорни, као и :рушPвени конPексP вре-мена које исPражује веома се разликује о: времена ка: су насPа-ла све:очансPва која нас оLавешPавају о са:ржајима AрошлосPи иоAшPе; исPоријско; конPексPа исPраживано; времена, Pо уPичена оLјекPивносP (исPоричносP) разумевања и научно; оLјашње-ња. При Pоме, немамо несумњивих :оказа ни :а су све:оци (уче-сници) разумели своју савременосP и :а су хPели AошPено :аосPаве све:очансPво.ПрошлосP у савременосPи AосPоји као реконсPрукција илиосмишљена Aрича, мање или више заснована на Pра;овима иосPацима и оLрађена Aрименом научних меPо:а, али може LиPиAо:ешена или измишљена Aрема AоPреLама и очекивањима су-LјекPа који Pумачи AрошлосP или :рушPва којем је Aрича намење-на. О свему мо;у AосPојаPи Pумачења и оLјашњења колико AосPоји:рушPвених ;руAа или и:еоло;ија којима о:ређено осмишљава-ње о:;овара. Поје:инци, као суLјекPи који се Lаве исPоријом, :еосу исPе Aриче, они Aроизво:е различиPе верзије исPорије и изно-се ар;уменPе као Aо:ршку (:оказ) оLјашњења која ну:е. На ра: исPоричара уPичу, Aракса све:очи AреPежно као о;ра-ничавајући факPор: Aре:меP исPраживања, сачувани и :осPуAни



ИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ 47Pра;ови и осPаци AрошлосPи, квалиPеP научно; знања у о:;ова-рајућој оLласPи, оAшPа и AосеLна знања исPраживача, ње;ове ин-PелекPуалне и сPручне мо;ућносPи и :рушPвена околина, којаможе :еловаPи Aо:сPицајно кроз Aовећано инPересовање за на-учни резулPаP или о;раничавајуће, кроз исказане AолиPичкеуPицаје и ненаучне инPересе. Увек је мо;ућа AрисPрасносP и ан-;ажованосP.Бављење науком је суLјекPивни инPелекPуални чин (изLор иреализација), на разне начине увек је Aресу:ан исPоричар. „Цео AроLлем се Aрелама у исPоричару. Он осPварује сазнање ио:лучујући је чинилац. То је увек конкреPан, Pиме неAоновљив, :а-кле осоLиP и су;есPиван носилац AоPхваPа, са свим :оLрим (мо;ућеврхунским) и лошим сAосоLносPима, с развијеним или закржља-лим исPинољуLљем. Ње;а AросвећеносP – сPручњак је, исPоричар –на;они :а не служи AолиPици и не Aо:леже сPрасPима, али он жи-ви, мисли, осећа, исPражује и ;ра:и знања у оквирима о:ређено;времена и месPа, шPо значи увек у :аPом :рушPву, које има својазнања, ;ле:ишPа и AрисPрасносPи, вре:носPи, инPересе, васAиPа-ње и школсPво, исPоријску свесP, о:ређене мреже усPанова, маPе-ријална сре:сPва и :уховна Lо;аPсPва, слоLо:е и неслоLо:е […] Pа-кође науке с њиховом развијеношћу. Сазнање се о:вија у сложеномо:носу суLјекPа и сPварносPи која ;а окружује. О:ређен је умно;о-ме, али иAак не и сасвим, ;ео;рафским и хронолошким месPом накоме насPаје. ИAак, сPручно се учи и не;ује, о:ређено је васAиPа-њем и сPечено оLученошћу, зна се :а се може унаAређиваPи“ (Ми-Pровић, 1996, сPр. 164–5)Већ Aри изLору AроLлема исPраживања (Pеме) :олази :о изра-жаја оPAорносP исPоричара на AоPреLе и уPицаје :рушPвене сре-:ине (:рушPвене свесPи) или акPуелне AолиPике. ДрушPво укоме исPоричар живи и сPвара заинPересовано је за о:ређенаисPоријска знања и Pумачења, исPоричар је у сиPуацији :а ње;о-ва сазнања AрошлосPи Lу:у Aо: AриPиском и оAPерећењима ње-;ово; времена. Ту је разло; :а се Aри изLору исPраживачко; за-:аPка чесPо во:и рачуна о инPересу :рушPва :а неки AроLлемLу:е решен, лоше је ако се Aође и о: AројекPа како :а Lу:е решен.ИсPоричар је изложен уPицају емоција из савременосPи и Aро-шлосPи, AоPреLама и Aројекцијама Lу:ућносPи. РезулPаP науч-но; ра:а зависи о: инPелекPуалних и сPваралачких сAосоLносPиисPраживача, ње;ових оAшPих, сPручних и меPо:олошких знањаи вешPина, осеPљивосPи за AроLлеме, криPичко; о:носа Aрема;рађи и Aрема свом ра:у, уAорносPи у ра:у, :исциAлине, лично;



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/201748 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋи научно; AошPења. „Ми се ника: не можемо ослоLо:иPи намеранаше$ со(с�вено$ :оLа и наше со(с�вене личносPи, и ово је мож:авећи неAријаPељ сазнања“ (БуркхарP, 1996, сPр. 16). ОAре:еље-носP у изLору Pеме и Pоком исPраживања не може осPаPи Lезо:раза на оLјекPивносP резулPаPа.ИсPоричар је :ео исPорије, он Aроизво:и (Aише) исPорију, ис-Pовремено је и сам Aроизво: исPорије, оLликован је у исPориј-ским околносPима, сPвара у исPоријским околносPима, можеLиPи и учесник исPорије о којој Aише. У Pим оквирима ан;ажова-носP исPоричара може LиPи свесPан изLор (намера) или о:разње;ових уLеђења, несвесно; AоисPовећивања с Aре:меPом ис-Pраживања, AознаPим или AреPAосPављеним очекивањима :ру-шPва у којем ра:и.ИсPоричар је исPоричан, јер је: Aроизво: :рушPвених о:носа,свесPи и кулPуре времена у којем је формиран, у којем живи и ра-:и; јер је :елом учесник у сPварању :рушPвене свесPи и кулPуре;као жиPељ неко; времена Aре: искушењем је :а ли може :а сео:уAре захPевима времена и :рушPва, расPрзан је између жеље иAоPреLе :а осPвари научно начело хPења за налажењем исPине иLројних савремених Aо:сPицаја :а Lу:е корисPан, ан;ажован;може LиPи зароLљеник времена у којем живи (МиPровић, 1991;ПеPрановић, 1997). ОLавезују ;а или усмеравају: :рушPвени о:но-си, кулPура, :рушPвена свесP, инсPиPуције, AолиPички суLјекPи,моралне норме, и:еје, емоције, инPереси. КонPролишу ;а: Aосло-:авац, уре:ници, рецензенPи, инPересне ;руAе. Научник „као:еPе сво; времена, о:ражава и:еолошке и :ру;е Aре:расу:е сво;миљеа и исPоријски или социјално сAецифичних искусPава иинPереса“ (ХоLсLаум, 2003, сPр. 140).2СасPавни :ео меPо:олошко; AосPуAка је сPајна Pачка исPори-чара,3 она је уAоришPе оLјекPивносPи или извор AрисPрасносPи.Такво уAоришPе може се AреAознаPи ко: исPоричара, али и Pво-рац исPоријско; све:очансPва има неко о:ре:ишPе (сPајну Pач-ку), Aозицију са које учесPвује у :о;ађајима или их вре:нује. УAосPуAку криPике извора узима се у оLзир „сPајна Pачка“ Pворцаизвора, ње;ов сPаPус и о:нос Aрема са:ржају о којем све:очи.„Сваки исPоричар има свој живоPни Aерио:, AриваPну осмаPрач-ницу с које AосмаPра свеP“ (ХоLсLаум, 2003, сPр. 245). ЗаPо Aри2 О AрисPрасносPи ви:и више: Hobsbaum, E., (2003). O istoriji. Beograd: Otkrove-nje, сPр. 139–155.3 Термин с�ајна �ачка корисPи А. МиPровић (1991, сPр. 76).



ИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ 49оцени меPо:олошке сPране ин:иви:уално; ра:а PреLа исAиPи-ваPи :рушPвене услове у којима исPоричар ра:и, укуAносP окол-носPи које уPичу на исPоричара. ТреLа са;ле:аPи околносPи којеAо:сPичу и оне које омеPају научносP.ИсPоричар је исPоричан не само у смислу :а му се из околинехоће, Aа и може, намеPаPи шPа PреLа, а шPа не PреLа :а чини, чесPои како Pо PреLа :а изве:е. Има разло;а и у самој сPруци. „ИсPоричносP исPоричара о:ређена је о: више чинилаца. Први чи-нилац је сPање сPруке. Ту је најAре важна целина (сPеAен) AосPи;ну-Pо; сазнања, јер је Pо основа с које се може Aоћи и на коју се можеослониPи. ЗаPим :олази развијеносP меPо:а, Pеоријска самосвесP исPеAен схваPања исPоријске сPварносPи. Своје значајно месPо имамрежа и каквоћа научних усPанова, Aрофесионалних у:ружења,сPалносP и :у;овечносP ;ласила (часоAиса), он:а и целине сPручно;живоPа заје:но с Pехничком оAремљеношћу, сPручном усAешно-шћу и укљученошћу у :оAринос научном :уху и вре:носPима нау-ке :аPо; :рушPва и сл.“ (МиPровић, 1991, сPр. 183–4)Важан факPор исPоричносPи исPоричара су AолиPичке Aрили-ке и и:еолошко сPање, :емокраPичносP :ржаве и :рушPва, шPосе сво:и на AиPање слоLо:е сPваралашPва и на врсPе, сPеAен и на-чин :еловања AолиPичких AриPисака и и:еолошких сPереоPиAана науку и сPваралашPво. На исPраживања исPорије уPичу мно;о-Lројни чиниоци: ;руAни инPереси, жеља или AоPреLа :а се из;ра-ђује или о:ржава Aожељни национални и:енPиPеP, AреPAосPа-вљени или Aрокламовани национални инPереси, личне иколекPивне сPрасPи, AриAа:носP колекPиву или AолиPици, раз-новрсне Aре:расу:е, је:носPраносPи, и:еолошке о;раниченосPи.Не:овољна или неквалиPеPна знања (незнања) Aоје:инца и нау-ке у ширем значењу мо;у имаPи уPицаја.ИсPоричносP исPоричара може LиPи и у њему самом, LиPи ње-;ов изLор. НајAросPији о:раз Pо;а је изLор Pеме, исPоричар LираAроLлем, изворе и лиPераPуру у скла:у са својим афиниPеPима иинPересима. При Pоме се у AринциAу руково:и инPересима нау-ке, али чесPо и инPересима :рушPва или уPицајних ;руAација иинсPиPуција :а нешPо Lу:е исPраживано. Мо;ућносP изLораможе :а резулPира и заLоравом, AрећуPкивањем и искључива-њем оно;а шPо већ знамо (занемаривањем извора или резулPаPа:ру;их исPраживања).ИсPраживач може о:аLраPи :а се Aонаша као AриAа:ник исPо-рије, чиме ње;ова научносP Lива Aо:ређена сврсPавању. То може:овесPи исPоричара у искушење :а се оLрачунава са Aрошлошћу,



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/201750 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ:а AоAравља или Lрани AрошлосP (:а Lу:е свесно ан;ажован).О:уAирањем сврсPавању исPраживач за:ржава мо;ућносP :аLу:е самосPалан и, у зависносPи о: знања и сAосоLносPи, научан.Он о:лучује :а ли ће LиPи ан;ажован на осPваривању ваннауч-них циљева или ра:иPи (уз све изазове и о:рицања) у служLи на-учносPи. ПрисPрасносP и AолиPичка оAре:ељеносP су суAроPанPок о: оLјекPивносPи и научносPи, ови се Aравци искључују.У свим еAохама мо;у се наћи исPоричари и :ела која су Aо:е-шена Aрема AолиPичким Aриликама, али су Lројни и исPоричарикоји Pоме нису Aо:ле;ли; исPинска наука и научници налазе из-лазе. ИсPоријска наука насPоји :а сеLи нађе месPо изван Aоли-Pичке Aраксе, :а не Lу:е учесник Aроучаване исPорије. НаучникPреLа :а се искључи из Aроучавано; времена и AроLлема и :а сеAонаша као суLјекP који жели :а зна. То није увек је:носPавно,:рушPво чесPо о: исPоричара очекује :а Aише Aоучно и AракPич-но, :а Lу:е чувар универзалних вре:носPи, нека: и AоAрављаисPорију. ДрушPво у сушPини не AрихваPа Pумачење које не о:-;овара савременим очекивањима и :рушPвеној свесPи, Lез оLзи-ра на које се изворе и ар;уменPацију Pумачење ослања или Aози-ва. ДрушPво, ;руAације и инсPиPуције имају очекивања о: знањао AрошлосPи, желе :а Aреко њих уре:е нешPо у са:ашњици илизаснују нешPо у Lу:ућносPи. Ло;ика и AринциAи научносPи (ме-Pо:оло;ија) очекују нешPо :ру;о.ИсPоричар има AроLлем са изворима и чињеницама, са својимсхваPањима и AоPреLама, са сPереоPиAима времена у којем сPва-ра, али и са очекивањима како ће ње;ов резулPаP LиPи Aрихва-ћен. Деловање и Pрајање научно; резулPаPа зависи о: Pо;а како;а вре:нује и AрихваPа време у којем се корисPи (са:ашње и Lу-:уће). „ИсPраживач и сам, Aо Aравилу, AриAа:а некој :рушPвеној ;руAи иPешко може :а се ослоLо:и вла:ајућих Aре:расу:а и вре:носPи:рушPвене ;руAе: у већини случајева ни сам није свесPан уPицајакоје ;руAа има на ње;а и ње;ов научни ра:. ОслоLо:иPи се моћнихсила своје нације, класе, расе, сPранке иP:., које намећу своје сисPе-ме вре:носPи и ;руAне инPересе, Pо мо;у само изузеPно јаке науч-не личносPи. Јер за све :ру;е ;руAе исPина се не о:ређује као сла;а-ње и:еја са чињеницама, већ као сла;ање и:еја са ;руAним инPере-сима“ (Шушњић, 1999, сPр. 184).ИсPоричар је AриAа:ник сво; :рушPва и времена, Pо уPиче нање;ову свесP и мишљење о AрошлосPи, као и мишљење о значајузнања које сPвара. Наука у целини AриAа:а неком :рушPву и не-



ИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ 51ком времену, научносP се осPварује у :аPим околносPима и имасврху за време у којем се осPварује. ИсPоријске изворе исPражи-вач Pумачи у скла:у са својом исPоријском и :рушPвеном све-шћу, вре:нује исPраживану исPоријску сPварносP својим сисPе-мом вре:носPи, као и мерилима исPоријске и :рушPвене свесPивремена у којем живи. То носи ризик о: неAоPAуно; или неPач-но; разумевања исказа извора, самим Pим и сPварања неоLјек-Pивних закључака, о: мо:ернизације AрошлосPи.Сврха може :а уPиче на резулPаP, везана је за о:ређену Aраксу иочекивања. „Генеза научних исказа је најPешње Aовезана с њиховим важењем.ИсPоријско знање се корисPи у различиPе ваннаучне, Aа и AолиPич-ке сврхе. ИсPоријски конPексP сазнања и ње;ови резулPаPи не :е-Pерминишу :овољно циљ и сврху ње;ове уAоPреLе и искоришћава-ња“ (Кока, 1994, сPр. 257). Научни искази и ар;уменPације на више начина мо;у LиPи зави-сни о: ваннаучне Aраксе, инPереса и оцена вре:носPи. Знања оисPорији корисPе се за ваннаучне и AолиPичке AоPреLе. Ти разло-зи мо;у уPицаPи на изLор Pеме, Aриликом изLора хиAоPеза, Pео-рија и Aојмова, изLору узорка оLјашњења Aриликом о:лучивањао Pоме шPа важи као AрихваPљив о:;овор. ПроLлем за науку је PошPо научно сазнање не о:ређује сврху и начин ње;ове уAоPреLе(Кока, 1994, сPр. 256–7).ТреLа разликоваPи учинак исPоричара у :рушPву и учинак ње-;ово; :ела. ИсPоричарев резулPаP може и;раPи уло;у у савреме-ној Aракси али исхо: и уAоPреLљивосP не смеју LиPи унаAре:AреPAосPављени. ИсPински научник не исPражује са унаAре: за-мишљеним исхо:ом и очекивањима учинка сво; Aроизво:а.ИсPоричар који није намерно ан;ажован насPоји :а осPвари ис-Pраживачку и ауPорску самосPалносP. То о: ње;а захPевају исPо-ричносP и научносP као AринциAи.Професионални исPоричари јесу најо:;оворнији за сPањеисPорио;рафије, али нису је:ини који Aишу о AрошлосPи и чијиучинак :елује у Aракси. ПуLлицисPи и љуLиPељи AрошлосPи савеликим амLицијама и очекивањима Aроизво:е Lројна „:ела“ изоLласPи за чије разумевање се нису школовали. Иза већине Pа-квих „:ела“ не сPоји ваљан меPо: и сисPемаPско исPраживање.„Ме:ији формирају исPоријску кулPуру нарочиPо у AреломнимAерио:има, ка:а AоPреLа за сPварањем смисла Aосре:сPвомисPоријске Aриче AосPаје акуPна. У Pим сиPуацијама исPоријаслужи као миP који хомо;енизује и:енPиPеP, Aа се лако заLора-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/201752 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋвља :а је исPорио;рафија Aонајвише наука ка:а је неу;о:на икриPичка“ (Куљић, 2006, сPр. 136). Произво: исPоричара :елује иизазива Aосле:ице Lез оLзира :а ли је исPиниP или неисPиниP, :али је Pо о чему ;овори Aојавно или измишљено. НереPко, :елоима учинке о којима ауPор није размишљао, мо;ућносPи уAоPре-Lе :ела нису временски о;раничене.ЗLо; уPицаја :о;ађаја на свесP исPоричара, као и уPицаја акPив-них или живих учесника, нарочиP је AроLлем Pумачење савреме-не исPорије и не:овршених Aроцеса. Прошло и са:ашње се неми-новно Aреламају кроз мисао исPоричара. ИсPоричар сво;а време-на је у врPло;у исPорије, може LиPи Aресу:но руковођен својим:оживљајем исPраживано; времена и AроLлема (LиPи AрисPра-сPан). „Виђења ;ра:е уверења о: којих зависи намера“ (МиPро-вић, 1996, сPр. 11). У :о;ађајима из Lлиске AрошлосPи има Aунонејасно; у узроцима и неса;ле:ано; у Aосле:ицама, савремениса:ржаји :елују и не може се AреPAосPавиPи исхо: (Aосле:ица).Ако Aокуша ;овориPи о Aосле:ицама Lлиске AрошлосPи исPори-чар може :а Aреурани са исказом, исPорија као наука не Aре:ви-ђа Lу:ућносP. ПосеLан AроLлем је AриAа:ање и AоPреLа или оLа-веза :а се мисли у скла:у са AарPијском AолиPиком. ИсPоричарса уло;ом AолиPичара у сушPини се AреAушPа реAро:уковању иAрав:ању и:еоло;ије.ИсPовремено, сPручан и о:;оворан исPоричар може из савре-мених :о;ађања AреAознаPи ваљане ар;уменPе и Aону:иPисPручно Pумачење колекPивно; искусPва. То Pумачење не мораLиPи о:рживо на :у;и рок, али може LиPи својеврсPан сPручносачињен извор за касније ;енерације исPоричара (ПеPрановић,1997, сPр. 29–30). Тумачење савремене исPорије је у :омену Aу-LлицисPике, али Pако насPају свје:очансPва савременика, којамо;у касније AоказаPи како је :о;ађања Pумачио савременик икако је :рушPво на њих реа;овало. Тако насPаје Aисана Pра:ицијакао исPоријски извор (:еPаљније ДелеPић, 2013, сPр. 185–197).„ИсPорија сPвара љу:е и оLликује њихове су:Lине“ (Бро:ел, 1992,сPр. 57). ИсPоричари мо;у о савременосPи осPавиPи AрикуAљенечињенице и оLјашњења, шPо не мо;у акPери савременосPи илишPо не:осPаје сPереоPиAној служLеној :окуменPацији.ИсPоријски ра:ови Aишу се :а Lу:у разумљиви чиPаоцу, а нера:и неке замишљене, универзалне AоPреLе :а AрошлосP Lу:екроз Aричу оLновљена. За ко;а оLновљена, ако не за савремено;чиPаоца? Осим Pо;а, исPоричар Aроучава AрошлосP знајући :о;а-ђај и Aосле:ице, шPо учесницима и онима који су осPавили све-



ИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ 53:очансPва није Lило :осPуAно. ПознаPи исхо:и мо;у :а уPичу наконачну оцену :о;ађаја, заPо шPо :о;ађаје вре:нујемо Aо Aосле-:ицама, које мо;у насPаPи касније, Lез у:ела учесника исPорије.МеђуPим, чесPо су:имо исPорији на основу Pо;а шPо се касније:есило Pражимо кривце за Aосле:ице.Нема :овољно разло;а за сумњу у мо;ућносP исPраживањаAрошлосPи. О;раничења и AроLлеми AосPоје, али AрошлосP је мо-;уће оLновиPи и сазнаPи на начин који за:овољава Pакву жељувремена које исPражује. Нека :ру;а времена или AоPреLе :аће:ру;а оLјашњења, са којима ће LиPи за:овољни. У PумачењимаисPорија може :а се Aонавља, свака ;енерација Aише исPорију Aосвојој мери исPиниPо; или AрихваPљиво;.ПосеLно AиPање у исPорио;рафији је осPваривање начелаоLјекPивносPи, у смислу AрисPрасно; Pумачења извора и Aри-сPрасно; Aисања. Највећим :елом и Pо је у моћи (и немоћи) исPо-ричара, он уPврђује, Lира и Pумачи чињенице. При Pоме, исPори-чар је нужно селекPиван у смислу :а не може наћи све чињеницекоје се о:носе на Aре:меP исPраживања. СелекPивносP можеLиPи и Aосле:ица намере. Ако је заинPересован за исхо: ауPор ћенаћи чињенице које жели, занемариPи оне које му не о:;оварају,осмислиће значења у скла:у са намером; Aо:есиће изLор и Pума-чење маPеријала Aрема свом AројекPу. Ту нема мно;о научносPии исPоричносPи, али Pаквих „резулPаPа“ има у свим временимаи свим кулPурама.ИсPоричар (као и Pворац извора) може све:очиPи и AисаPи не-оLјекPивно (AрисPрасно, ан;ажовано) намерно и ненамерно.ПрисPрасносP је сAремносP или AрисPајање Aисца исPорије :аAо:ре:и AосPуAак или резулPаPе исPраживања и:еолошким, Aо-лиPичким (и :ру;им) уLеђењима или захPевима ауPориPеPа (Aо-је:инци, сPранке, ор;ани). АуPор може имаPи и својих разло;а заAрисPрасносP и ан;ажованосP; може LиPи AрисPрасPан Aремаљу:има (учесницима :о;ађаја) или Aрема чињеницама. Може PоисказаPи изLором извора и чињеница, Pумачењем (:авањем зна-чења), вре:носним су:овима, исPицањем, али и AрећуPкивањем(и;норисањем).ПрисPрасносP је у самом исPоричару, ње;ов је вољни или не-свесни изLор. Намерно је исPоричар AрисPрасPан (ан;ажован)ка: свесно засPуAа личне, AарPијске, верске, националне илинеке :ру;е инPересе и износи Pвр:ње за које нема Aо:ло;у у ко-ришћеној ;рађи. Он зна :а оно шPо Aише није уPемељено у све:о-чансPвима, али хоће :а саоAшPи нешPо :ру;о. Ненамерно је нео-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/201754 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋLјекPиван или ан;ажован ако AосPуAа Aрема уLеђењима, ка:мисли у скла:у са AолиPичком, верском или националном Aри-Aа:ношћу. Писац исPорије може LиPи неоLјекPиван и усле: не:о-вољно; знања или Aовршно; ра:а, ако мисли :а у изворима нала-зи оно шPо је сPварно :ру;ачије, ма:а се Pо чесPо AрихваPа каозаLлу:а. НеоLјекPивносP и ан;ажованосP се разликују, ан;ажова-носP је намерна :ок неоLјекPивносP у смислу са;ласносPи са Aро-шлошћу може LиPи и о:раз не:овољне исPраженосPи или неAоP-Aуно; разумевања извора. ИсPоричар који не зна :овољно о Aре:-меPу исPраживања и исPраживаном конPексPу, или не умеваљано ра:иPи са изворима, може :а Lу:е уLеђен :а је у Aраву,није ан;ажован у смислу намере, али је ње;ов резулPаP неAоPAунили неоLјекPиван.ИсPоричар може LиPи ан;ажован ка:а се руково:и инPереси-ма сво; времена или се зLлижи са Aре:меPом исPраживања иPако :ове:е сеLе у Aозицију :а AоAравља или Lрани AрошлосP.ЗашPиPу о: зLлижавања са оLјекPом исPраживања омо;ућавасвесP о нужносPи о:вајања исPраживача и Aре:меPа исPражива-ња, јасна намера :а се AосPи;не неоAхо:на у:аљеносP и изLе;незаинPересованосP за исхо:. „Појављује се Pиме ’Aсихолошка :исPанца’, ово;а AуPа као свеснаоAре:ељеносP :а се у корисP оLјекPивно; искорисPи оно шPо Aроу-чаваоца у:аљује о: Aроучавано;. СвесP о :исPанци је важнија о: са-ме :исPанце, заPо јер се она може искорисPиPи Pек ако исPоричарзна и хоће :оисPа :а сазна. И оLрнуPо, неисPинољуLиви исPоричарможе, чак у Aресу:ној мери, умањиPи :еловање AосPојеће у:аље-носPи о: Aре:меPа“ (МиPровић, 1996, сPр. 114),може му се AриLлижиPи у циљу осPваривања намере с којом јеан;ажован (неисPинољуLивосP јесPе ан;ажованосP и није нена-мерна).У кризним сиPуацијама сPварају се услови :а се AоPреLе и оче-кивања са:ашњице Aрав:ају изаLраном Aрошлошћу: Aозива се наисPоријско Aраво, нека:ашњу вла:авину или AриAа:носP, AоLе-:е, Aоразе, ;уLиPке, неAрав:е, злочине. ИсPорија се може уса;ла-шаваPи са акPуелним AоPреLама кроз изLор AроLлема исPражи-вања, Aо:ешавањем и осмишљавањем Pумачења. Може се Pо учи-ниPи циљаним изLором извора и све:очансPава, уважавањемили и;норисањем извора у скла:у са намером Aисца исPорије(Куљић, 2006). Није ре:ак случај :а се исPи извори и лиPераPураразличиPо корисPе, Pо је о:раз акPуелизације Aрема очекивањи-ма оно;а ко корисPи исPорију. У науци Pо није :оAушPено, осPало



ИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ 55је сPвар изLора оно;а ко Aише и оно;а ко чиPа или уAоPреLљаваисPорију. МаниAулација се чесPо „Aакује“ као ар;уменPација засавремене AоPреLе и акције власPи и AолиPичке елиPе. Проме-ном инPереса мо;у се исPи са:ржаји AрошлосPи осмислиPи нанов начин; наро: Pо AрихваPа, нарочиPо ако се Aокаже ко је не-AријаPељ. О: исPоричара се у Pаквим (не)Aриликама Pражи илиочекује :а Aо:рже Aожељну Aричу, ако неће :а Aомо;ну PреLа :аћуPе. Дру;ачије мишљење није AрихваPљиво, Lез оLзира на исPи-ниPосP и ар;уменPацију.Измишљене Pра:иције, миPови, нови симLоли, :аPуми и ме-сPа сPра:ања лако се о: и:еоло;а и Aроизвођача Aожељне (кори-сне) AрошлосPи :изајнирају и „Aро:ају“ наро:у, нарочиPо ако сеAовежу са осмишљеним сPрахом или очекивањем о: Lу:ућносPикоја се ну:и (:еPаљније Куљић, 2006). Изрека каже :а исPоријуAишу AоLе:ници, исPина је :а уAоPреLу и Aисање исPорије кон-Pролишу они који имају AолиPичку и економску моћ. ПоLе:енису за сва времена, уло;е се мењају (исPорија Ју;ославије ну:ивише Pаквих Aримера). Промене у :рушPву Pраже и AроменуисPоријске Aоза:ине, увек је на зи:у слика коју :омаћин жели :а;ле:а или :ру;има Aокаже. Ако се јавносPи Aону:и Aрича којуможе :а AрихваPи у :аPом времену, мало ко се AиPа ко је ауPорPакве „исPорије“.ПиPање мо:ернизације AрошлосPи сPално је акPуелно, Pо јеје:на о: замки Lављења Aрошлим и неви:љивим. ПрошлосP семо:ернизује ка: о њој закључујемо на основу савремених иску-сPава, ка: у AрошлосP Aреносимо мо:ерни начин размишљања оакPивносPима љу:и, њиховој моPивацији, :рушPвеним о:носи-ма и :ру;им са:ржајима исPорије. ПрошлосP се свесно мо:ерни-зује ако се у Pумачење AрошлосPи учиPавају савремени Aлановии очекивања, ка: се AрошлосP Pумачи као корисна за са:ашњицуи AројекPовану Lу:ућносP, а не из жеље :а се разуме и сазна ка-ква је Lила. Таква мо:ернизација Pражи селекцију извора и осми-шљавање чињеница у скла:у с AројекPованим исхо:ом. Са:ржа-ји AрошлосPи морају се учиниPи разумљивим и Lлиским (оживе-Pи се) :а Lи њихова инсPруменPализација усAела, морају сеосмислиPи и концеAPуализоваPи на савремени начин. У овомслучају уAоPреLљивосP Aриче је важнија о: исPоричносPи. То на-зивамо и:еоло;изацијом или AолиPизацијом, јер Pакво Aисањеза:овољава и:еолошке и AолиPичке AоPреLе и AројекPе. Нису свиисPоричари о: занаPа изван Pо;а, али исPоричари који :рже :оинPе;риPеPа и научно; AошPења исPрајавају у о:Lрани науке,



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/201756 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋо:ричући се маPеријалних и AолиPичких корисPи о: ненаучнеуAоPреLе својих исPраживања.Мо:ернизација AрошлосPи није увек намерна, она може LиPиизазвана нескла:ом између мишљења времена које Aроучава исхваPања исPоријско; конPексPа Aроучаваних са:ржаја. Мо;ућ-носP за ненамерну мо:ернизацију је условљена Pиме шPо исPори-чари не расAолажу неAосре:ним AрисPуAом љу:има и акPивно-сPима из минулих времена. Везу са Aрошлошћу осPварујемо има-;инацијом и Aокушајем емAаPије, али увек AосPоји :илема уAо;ле:у оLјекPивносPи (разумевања) и а:екваPно; оLјашњења.„ИсPорија се не може AисаPи уколико исPоричар не усAе :а осPва-ри неки ви: конPакPа са начином мишљења оних о којима Aише“(Кар, 2001, сPр. 22). То је чесPо извор несAоразума AрошлосPи и са-временосPи. ПрошлосP, у коју нема неAосре:ан уви:, исPоричарPумачи Aојмовима и концеAPима сво; времена, он нема ваљанихAојмовних и концеAPуалних оквира ван сво; времена и :рушPве-не свесPи у којој је формиран или у којој сPвара. ИсPоричар оPкри-ва AрошлосP са сPановишPа са:ашњосPи, заPо шPо је исPоричар са-:ашњосP и заPо шPо су ње;ови концеAPи и Aојмови којима LараPаса:ашњосP. ИсPоричар размишља као окружење и AосPавља AиPа-ња на која са:ашњосP очекује о:;оворе (ДелеPић, 2013).Није ре:ак случај :а исPоричар или AуLлицисPа у PумачењеAрошлосPи AројекPује своја очекивања, :а AрошлосP Pумачи она-ко како он мисли :а је мо;ло или PреLало нешPо :а се :о;о:и. Ме-ђуPим, оно шPо нама :анас из;ле:а као Aо;решно или не:емо-краPско нека: је мо;ло LиPи нужно. ЧесPо сре:њи век Pумачимокао Aерио: „мрака“, заосPалосPи и :ивљашPва. При Pоме ;уLимоиз ви:а :а ли је Pо Lио наAре:ак у о:носу на време које је AреPхо-:ило; не размишљамо о Pоме :а су љу:и у некој AрошлосPи живе-ли најLоље шPо су мо;ли у свом времену. Колико ;о: :а верујемоу мо;ућносP сазнавања AрошлосPи и оLјекPивносP науке, „ника:а не можемо :а осеPимо ауPенPични :ух времена онако какосу ;а осећали љу:и који су Pа:а живели јер, за разлику о: њих, мизнамо шPа се Aосле Pо;а :о;о:ило; значај који Aри:ајемо о:ређеном:о;ађају неминовно је условљен Pим знањем“ (Тош и Лан;, 2008,сPр. 227).Неки ниво мо:ернизације неизLежан је :а Lи се Aре:меPу ис-Pраживања :ао смисао. „ДаPи смисао нечему значи уклоAиPиAојмове, искусPва и слично у наш свеP. То значи AреPвориPи не-AознаPо у AознаPо, неоLјашњиво у оLјашњиво“ (Хелер, 1984,сPр. 107). ПрошлосP можемо оLјасниPи, или разумеPи оLјашњење



ИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ 57које нам ну:и исPорио;рафија, у Aојмовима који су нама јасни,како онима који су :ео наше; искусPва Pако и Aојмовима осми-шљеним ра:и оLјашњења нече;а че;а са:а нема (фараон, ;ла:ија-Pор и :р.), ризикујући :а Aри формирању или уAоPреLи Aојмоване :осе;немо све шPо је нека:а Lило са:ржано у феномену којиозначавамо нашим Aојмовима. Дру;и исPраживач може исPа све-:очансPва AроPумачиPи на :ру;и начин, AосPављањем различи-Pих AиPања или :ру;ачијим Aовезивањем све:очансPава (Деле-Pић, 2013). СушPина је Pоме :а AоPреLе времена :ово:е :онескла:а са AосPојећом сликом о AрошлосPи. Нове AоPреLе Aо-сPављају нова AиPања и Pраже :ру;ачије о:;оворе. И сами исPра-живачи мењају AрисPуA исPраживањима, Aрила;ођавају меPо: иуво:е нова AиPања. То :аје нове о:;оворе, које савремена илинека наре:на са:ашњосP може Aоново AреисAиPиваPи.Разлике у оLјашњењу, Aа и неоLјекPивносP, мо;у насPаPи и заPошPо мислећи о AрошлосPи ми вршимо вре:новања: оLјашњава-мо, каракPеришемо, ран;ирамо. ИсPоричар вре:нује AрошлосPиз своје са:ашњосPи, која у сушPини јесPе суLјекPивносP. И ка: уизворима нађе ауPенPична вре:новања, исPраживач их AроAу-шPа кроз савремене филPере, :ајући им разумљиво значење(смисао). Ту свесно и несвесно :олази :о изражаја све оно шPочини ра:ну и сPваралачку личносP и сAосоLносP исPоричара.Неминовно је :а исPоричар расAолаже сисPемом вре:носPисво; времена, не само заPо шPо је сам :ео савременосPи, већ и заPошPо нема Aоуз:ано; начина :а у AоPAуносPи схваPи сисPем вре:-носPи времена и љу:и којима се Lави, нема начина :а размишљакао они. Тако чесPо насPаје AроLлем како :а се вре:носPи Aро-шлих времена, које нису :овољно AознаPе, мере сисPемом вре:-носPи времена у којем се Aроучава, које се Aо Lројним AарамеPри-ма LиPно разликује о: Aрошло; времена и ње;ових живоPнихоколносPи. Грађа насPала у Pоку :о;ађаја реPко са:ржи вре:носнукомAоненPу; она насPаје у PренуPку а :о;ађај се о:вија и :аље иње;ове се „вре:носPи“ мо;у са;ле:аPи Pек Aо завршеPку и Aрои-зве:еним Aосле:ицама. И ако се у :окуменPима нађу изразивре:новања, она о:;оварају PренуPку у којем су насPала, акPери:о;ађаја мо;ли су AромениPи мишљење или вре:носни су: у :а-љем Pоку :о;ађаја или суочени са Aосле:ицама. И сам исPоричарсPицањем нових искусPава и знања може AромениPи сисPемвре:новања и своје закључке, шPо уAућује на AреPAосPавку :а инаучне ра:ове PреLа чиPаPи у скла:у са временом у којем су на-сPали.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/201758 ЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋИ Aоре: свих замки, научник је у оLавези :а изриче вре:носнесу:ове. Ако научник изLе;ава :а :онесе вре:носни су: о чињени-цама он Pо AреAушPа неком :ру;ом, ко је мање сAосоLан и сPру-чан, мож:а и ан;ажован. Су: неуких или Aромишљених може :аLу:е Aрихваћен у јавносPи, или :а Aослужи као основа за :оно-шење значајних о:лука (Шушњић, 1999, сPр. 186). Научник којиизLе;ава :а искаже вре:носни су: Aосре:но Aреузима о:;овор-носP за не:овршен Aосао.Вре:новање на о:ређени начин са:ржи и морални су:, Aричему можемо ;овориPи о моралном су:у исPоричара и морал-ном су:у учесника, о:носно ауPора све:очансPва које нам Aрено-си морални су: из минуло; времена (ви:и Хелер, 1987, сPр. 169–182). Све љу:ске заје:нице имале су (имају) неке норме Aонаша-ња. Те норме и осећања која насPају ко: љу:и у њиховом исAуња-вању (неисAуњавању), о:носно Aосле:ице Aонашања условље-но; моралним нормама (оLичаји, веровања), :ео су исPорије иPреLа их схваPиPи заPо шPо врше уPицај на Aонашање љу:и (:е-лују као моPиви Aонашања). Значај моралних норми Aојачан је укризним сиPуацијама, у којима љу:и чесPо реа;ују AроPив својевоље или разумских криPеријума.ИсPоричар, ка: PреLа :а се Lави моралом, :олази у искушење:а морална начела сво; времена AројекPује на AрошлосP. У изво-рима се реPко налазе Aо:аци о моралној основи љу:ско; Aонаша-ња и сисPему вре:носPи у изучаваном времену. Највећи :еоисPоријске ;рађе не насPаје с намером :а вре:нује или све:очи,она је Aроизво: и осPаPак :о;ађаја, насPао из AракPичних разло-;а. Чак и ка: у извору нађемо вре:носне су:ове, немамо Aоуз:а-них AоказаPеља о њиховој основаносPи или оLјекPивносPи. ИсPо-ричару осPаје :а замишља Pе са:ржаје, али нема са чим :а ихуAоре:и. При Pоме, касније разумевање није изворно, Lез оLзирана ваљаносP, накна:на AамеP не AриAа:а :о;ађању. УчесникисPорије Lио је Aо: AриPиском норми, разло;а за и AроPив њихо-во; AошPовања, Lио је :рушPвено о:;оворан и санкционисан заAошPовање морала. ИсPоричар све Pо PреLа :а замисли, а :а AриPоме не PрAи Aосле:ице ако Aо;реши. Излаз је у оAрезу Aри изри-цању моралних су:ова, али не и у изLе;авању :а се искаже су:.Научник је :ужан :а саоAшPи свој су: у скла:у са сазнањима, уLе-ђен :а је у Aраву или :а је Pо вероваPно, Aри чему Pешко :а можеимаPи несAорне :оказе о ваљаносPи сво; исказа (ДелеPић, 2013).СисPеми вре:новања LремениPи су не:осле:носPима и AроPи-вуречносPима, али о:;оворан исPоричар насPоји :а у Pумачење



ИСТОРИЧАР И САВРЕМЕНОСТЗДРАВКО М. ДЕЛЕТИЋ, ВЛАДАН А. ВИРИЈЕВИЋ 59AрошлосPи не унесе неAоPреLну количину својих вре:носPи, Aо-;ле:а на свеP, Aре:расу:а, нека: и инPереса, мора се Pру:иPи :ане вре:нује с намером. То чини :а се свесно раз:вајају исPражи-вач (исPоријска наука) и Aре:меP исPраживања (исPорија), омо-;ућава :а се AосPи;не :а Aре:меP исPраживања Lу:е зашPићен о:ан;ажованосPи исPраживача, као и о: :еловања :рушPвене реал-носPи и времена у којем се исPраживање оLавља.Посао исPоричара PреLа узимаPи као не:овршен, исPраживањеPреLа AосмаPраPи као еPаAу у нео;раниченом Aроцесу сазнавањаAрошлосPи. „Свака ;енерација исPоричара AреисAиPује начин Aо-имања AрошлосPи и Aисања о њој“ (Блек и Макрејл:, 2007, сPр. 95).Увек ће се наћи неки нови исPраживач, сAреман :а Aоново завириу неки AроLлем, не само заPо шPо о са:ржајима исPорије и најLо-ље исPраживање, зLо; меPо:а или коришћене ;рађе, мож:а није:ало AоPAун о:;овор или шPо о:;овор не за:овољава нови инPе-рес, већ и заPо шPо су мо;уће нове Aосле:ице минулих :о;ађаја.„Само :уховно AросP човек може :а мисли и живи си;уран у својеAросPачко начело које не захPева :оAуну“ (Шушњић, 1999, сPр. 29).Са:ашњосP са:ржи AрошлосP Pако шPо AосPоје Aосле:ице илиPра;ови AрошлосPи у са:ашњосPи. До;ађаји имају Aосле:ице,значај зависи о: Aосле:ица које изазову, а не о: :о;ађаја Aо сеLи.ЗLо; Pо;а се :о;ађаји мо;у ви:еPи у свеPлосPи веза које сPварајуњихове Aосле:ице. Ако циљ исPоричара није :а Aрави рекон-сPрукцију AрошлосPи, не;о и :а је разуме, ње;ов Aосао није завр-шен :окле ;о: :о;ађаји имају Aосле:ице. ДрушPвене AроменеоPварају нова AиPања, јављају се нове AоPреLе оLра:е AрошлосPи,Pражи се њихово месPо у акPуелним очекивањима. СPара AиPањане за:овољавају нове AоPреLе и AосPављају се нова (не значи иLлижа исPоријској исPини).На крају, исPорија је озLиљна и о:;оворна наука. „Усеви којео:;ајамо на својим Aољима мо;у :а заврше као нека врсPа оAију-ма за наро:. […] Лоша исPорија није LезоAасна исPорија. Она јеоAасна“ (ХоLсLаум, 2003, сPр. 293–4). ИсPоричар може насPојаPи:а Lу:е неан;ажован, међуPим, ње;ово :ело се корисPи мимо ње-;ове воље и намере, Aроизво:и учинак зависно о: начина како ;аAоје:инци и ;руAе уAоPреLљавају. ИсPоричар не може уPицаPина Pо како ће ње;ов резулPаP LиPи коришћен у AроAа;ан:и илиAроизво:њи нових миPова у Lлиској или :аљој Lу:ућносPи.ИAак, чесPо за начин уAоPреLе оAPужују ауPора, а не оно;а ко ма-ниAулише ње;овим :елом.
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