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ПРИЛОГМЕТОДОЛОГИЈИ 
НАУЧНОГИСТРАЖИВАЊА

Сажетак:Мјерљивостистинеунауциодвијасеуоквиримаме
тодологије, коју дефинишемо и као науку о науци.Често се за
борављаданаука,каодјелатностдуха,почиванафилозофским
претпоставкамада јеистинапостојана,дасеможеспознати,
идајеонавриједностсамапосеби.Узаобилажењуовихпреми
са, односно узимањем науке као датости, неријетко долази до
цикличнихпојавауњенимсферама,укојиманесамоданемано
вогсазнања,већсеистареспознајенепрестанорециклирају,ис
пуњавајући ступце редовима лишеним суштине иформе.Поред
освртанаосновнепринципепровјерљивстинаучнемисли,уовом
радупокушаћемодадамоодговоринанеколикоопштихпитања:
штанаукајесте,којесуњенегранице,којасуочекивањанаучног
позиваикојајењеговаулогаусавременомсвијету.

Кључнеријечи:Методологија,наука,истина,логика

Не заборави да је ђаво стар, постани дакле и ти стар да би
могаодагасхватиш

ФаустII,6817/18

Вријемеукомживимокарактеришебукамасовности,вла
давинамјерљивостиитиранијавидљивог.1Маличовјек је
најизраженијаособеностдухаовогвремена.Уњемунема
великихидеала,нитидубокевјере.2Кадаговоримоохума
нистичкимнаукаманеможемо анепримијетитиодступа
њаодпредмета,називаипозиваоведуховнедисциплине.У
таквим околностима, научници радије исказују спремност

1 Вукчевић, Д. К. (2015) Уводна ријеч, Хуманистичке студије бр. 1,
Подгорица:УниверзитетДоњаГорица,стр.5.

2 Вукчевић,Д.К.(2003)Изанорми:социолошкииправниесеји,Подгори
ца:ЦИД,стр.212.
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да истина буде на њиховој страни, него они на страни
истине.

Уовомраду,поредутврђивањамјерилаистинеунауци,по
средноћемопоставитипитањекојејепријетачноједногви
јекапоставиоМаксВебер,држећипредавањенатему„На
укакаопозив”:„Штаустваризначипозивнаучникаукон
кретном смислу ријечи?”3Конкретније питање гласи:шта
тајпозивзначиданас?

Чинисекаодасемноготоганијепромијенило.„Међуомла
диномје”,кажеВебер,„распрострањеносхватањедајена
укапосталанекаврстарачунскеоперацијекојасеулабора
торијамаилистатистичкимуредимаможеобављатиједино
узпомоћхладногразумаанечитавомдушом,тојестдаје
наукасличнарадууфабрици”.4Отудтоликомногосувопра
нихтекстова,лишенихсуштинскогисмисленогисходишта,
истанчаног осјећаја за стил и структуру реченице, ориги
налнихииновативнихзакључакаизапажања.

ИдејекаодасуподложнетрошењуизнепрегледногПлато
новогбалона.Великајезаблудадасуидејеунауцирезултат
сировогумовања.Доњихнеможемодоћисамомнашомво
љом;неможемопружититехникудостизањаоногштоКиш
назива „милошћу уобличења”.5 Страственим и марљивим
радомможемостворитиповољнијеусловезањенојављање,
алинеичрвстугаранцију.Онасенајчешћејављаондакада
јенајмањеочекујемо,честоуоколностимакојенисувезане
зањеном активном потрагом.У томе лежи природањене
независности.

Secundumscientiam

Каоштостварностнијемогућедокучитинаначиннезави
саноднашихчула,таконинаукакаодисциплинанеможе
постојатибезпретпоставкидањенадјелатностимаутеме
љењеудоказивостиистине.Тристубанакојимапочивана
ука,премаЂ.Шушњићу, јесу трипретпоставкенакојима
сеонатемељи.Прваподразумијевавјеруупостојањеисти
не,друга–вјерууњенусазнајноститрећа–вјерууври
једност сазнања самог по себи.Све три вјере, чине свето
тројствосветепремисенакојимапочиванаука.Изражено

3 Вебер, М. (1998) Духовни рад као позив, Нови Сад: Издавачка књи
жарницаЗоранаСтојановића,стр.55.

4 Исто,стр.65.
5 Киш,Д.(1962)Мансарда;Псалам44,Београд:Космос,стр.85.
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филозофским речником, тројство почива и на три врсте
претпоставки:онтолошкој,гносеолошкојиаксиолошкој.6

Овдје долазимодопарадокса: наукапочивананенаучним
основама. Који критеријум узети за утврђивање стварно
сти?Декартовоcogito,готоводајепосталоcredoемпири
зма.Далијеизједначавањемишљењасабивствовањемдо
вољно?Недолазилитимеидоизједначавањаидентитета
самишљењем?Умјетничкипанданcogitoбиобиsentio,који
су уXIX вијеку присвојили романтичари као одговор не
славномкрајупросветитељства.Акоподстварношћупод
разумијевамоцјелину,нечинилизбирмишљењаиосјећања
приближавањецјеловитијемпоимањустварности?

ПремаКанту,миникаданеможемознатикаквесустварипо
себи(dasDingansich).Измеђусубјектаиобјектаспознаје
постоји цијела лепеза посредника помоћу којих просуђу
јемообјекат.Тусучула,осјећања,искуства,жеље,потре
бе,појмови...УтомесенаизвјестанначиночитаваКантов
песимизам:миникаданеможемознатикаквесустварипо
себи,већсамокаквенамсе„показују”(dasDingfurmich).
Разумјеунауцијединирелевантан,алиразум,сампосеби,
посједујејаснеграницеусазнањукојесењиместиче.7

Опасност се јавља у постављању знака једнакости. Жид
јеуДекартовомergoвидиођаволовоумовање:„Онзнада
имадушакојенећеосвојитинапрепадидаихваљаубије
дити”.8Ђаво је отјелотворење интелигенције, далеко веће
одчовјекове,којасекријеподплаштомразума.Гетенамје
јошзнатнораније,уФаусту,показаодасеспознањедоби
јаусуочавањусастрахом.Одбијањемдапаничнобјежимо
предликомМефистофела,миподобноиспитијемоњегову
величину,начинедјеловањаиграницењеговихмогућности.

Науканеподносихаос.Она јеперсонификацијаапологиј
ског типа личности: спроводитеља реда и закона. У мору
неистраженезбиље,моглибисмојепредставитикаоархе
типАнимусакојиусебиносипринциплогоса:могућност
сазнања,судаиразума.Утомејенајевидентнијињенраци
оналанкарактер.Спрамтога,Анимапливауморимаира
ционалног, одакле црпи надахнуће, опслужена богатством
идејаикреативности.Њенапримарнавокацијајеумјетност.

6 Шушњић, Ђ. (2007) Методологија: критика науке, Београд: Чигоја
штампа,стр.2122.

7 Kant,I.(2004)ProlegomenatoAnyFutureMetaphysics:ThatWillBeAble
toComeForwardasScience:WithSelectionsfromtheCritiqueofPureRea
son,Cambridge:CambridgeUniversityPress,pp.66.

8 GideA. (2000)Journals: 1914–1927,Urbana andChicago:University of
IllinoisPress,pp.189.
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Наука нема толеранције за магловите предјеле висоравни
којаинспиришупјеснике.Утомејењенаособеност.

Паскал је на једном парчету папира, касније са осталим
фрагментимаспојеноудјелоМисли,написаодаје„човје
коваглавнаболестнеспокојнарадозналостзастварикојене
можедасазна,тезањеганијетоликозлодабудеузаблуди
коликоуизлишнојрадозналости”.9Ништасезанаукуније
показалопогубнијеодовоггледишта.Истинајенатајначин
приказанакаопривременакатегорија,којасвојувалидност
посједуједодоласканове,смјењујућеистине.Позитивизам
јенаклоњеновомгледиштујермупружалажаносјећајси
гурностиукојемненалазистрахаоднепознатог.Узточини
дасеосјећадобро–аковећниједокучиошируистину,ма
карјенадобромпутудатооствари.Врховноначелоовог
правцагласидајелажибесмисаосвеоноштосенеможе
утврдити као позитивна чињеница.У потрази за истином
позитивистисесвјесносврставајууредовеједностраности.

Quidfaciam?

Наука не пружа одговор на вјечно, руско питање „Что
делать?”.УтомејеТолстој,својевремено,видиоњенусла
бост.Питаосекојијењендоприносусвакодневномживоту,
упогледуисправностиживљења,вриједностимаиморалу;
накојиначинпомажељудимададанасбудубољинегошто
субилијучеикакоиходвестикпрогресукојинећепочива
тисамонапредносиматехнолошкеприроде?10Већинасо
циологаXIXвијекапоставилајејасанзидраздвајањаизме
ђуемпиријскогсазнањаивриједности.Веберјетоилустра
тивнопоказаопримјеромукојеммедициналијечичовјека
алинерешаваморалнудилемуопримјениеутаназије.11

Разликујући природе од друштвених наука примјећујемо
дајеуприроднимнаукамамноголакшеиизвјеснијепред
видјетинаредникорак, нарочито збогцикличнихпојава у
природи.Удруштвенимнаукаматојеготовонемогуће.Дру
гиоблициљудскогдуха,каоштосурелигијаиумјетност,у
томесепоказујумногоуспјешније.

Малијебројвеликихименаунауцикојисуималидовољно
сензибилитетазаметафизичко.МеђуњимасуПаскал,Њутн
иТесла.Њутноватеоријаокосмичкомуређењу,заснованом
на математичким принципима, није искључивала појаву

9 Паскал,Б.(1965)Мисли,Београд:Култура,стр.12.
10Tolstoy,L.(1921)AConfessionAndWhatIBelieve,London:OxfordUniver

sityPress,p.32.
11Вебер,М.нав.дело,стр.80.
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чуда,штоћерећифактораслучајности,којегсуфилозофи
XVIIIвијекагорљивооспораваликаонемогућност.Паскал
јенаглашаваоутицајбожанскемилостикојасечовјекудаје
независноодњеговеспремностиилинапорадазавриједиту
награду.Тесла јеговориоопостојањуцентралног језграу
васиониизкогпотичусванашазнањаинадахнућа,чијесу
моћиивриједностиосјетљивеикојенаспривлачиксеби.
Такавсензибилитетданаснијенавриједностиунауци.Не
ријеткосеперципиракаонедостатакзбогнаводненедовољ
не лојалности начелу строге рационалности.Ајнштајн, са
другестране,нијемогаозамислитиистинскогнаучникакоји
јепрожетдубокомвјером.„Стањебисе”,додајеон,„могло
изразитисликом:наукабезвјерешепава,вјерабезнаукеје
слијепа”.12

Principiisscientiae

Мјерљивост истине у науци обавља се у оквирима мето
дологије.Збогтогаометодологијиговоримокаоонауцио
науци.Она јенадзиратељица,чуваркакодексакојипочива
назаконимаолегитимностинаучногисказа.Дабиједанна
учанисказоправдаосвојпрефикс,онморабитиуврштену
сазнајнисистем.ПремаЂ.Шушњићу,критеријумизаутвр
ђивање истинитог у науци подразумијевају објективност,
логичност, систематичност, провјерљивост, мјерљивост и
складностнаучнемисли.13

Објективностнаучнемислиподразумијеваистинукојане
заузимастранеинакојусенијемогућепретплатити.Уједно
онајенајтежазадоказати.Штасе,узсваограничењачула
којепосједујемо,украјњемможепрогласитиобјективним?
Узимајућифилозофскепретпоставкена којимапочивана
укаможемо бити сигурни само у условну сигурност.Она
постојиуконтекстуукојојсефилозофскепретпоставкекао
темељинаукеузимајукаорелевантни.Нашевриједностии
ставовинесмијудаутичунаобјектсазнања.Научникпрема
њемутребаприступатиснајвећимстепеномнеутралностии
непристрасности.Натајначинсезнање,каорезултатистра
живања,показујекаовриједностпосеби,неодносупрема
субјекту,илињеговомсуду.Објективностсеперципиракао
огледалостварности.

Логичност јеклопкаукојусе,смањкомопрезности,лако
упада.Многестварикојенамсечинелогичнимусебине

12Einstein,A. (1961) Albert Einstein in His Own Words in Two Complete
Books,NewYork:PortlandHouse,p.212.

13Шушњић, Ђ. (2007) Методологија: критика науке, Београд: Чигоја
штампа,стр.140.
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носеистину.Шушњићпосјећадајесвакаистиналогична,
алидасвакалогиканијеистинита.14Примјераради,дјела
ТомеАквинскогготовосусавршенологичнаалионанису
научно доказива.Њихова валидност врши се кроз призму
вјере. Такође, сваки закључак који није логички доказив
незначииданијеистинит.Суматеологијенеможепроћи
тест науке или одобравање материјалистичке филозофије,
алитимепоказујесвојуидеалистичкуконцепцијукојапот
падаподпољеметафизике.Оноштојеунауцинепојмиво,
утеологијиналазисвојпунисмисао.Стоганечудиповик
апостолаПавладаје„премудростовогсвијеталудостпред
Богом”(1Кор3:19).

Налогицисенајлакшеразвијаманипулација.Тоталитарни
режими и харизматске вође знале су како је искористити,
разумијевајућиначиннакојиљудивреднујуидеје(теорије,
ставове, симболе,информације...)несамоуодносунаса
држај,већинафункцијукојучинеуколективномживоту.
Заведенамасачестонијекадрауочитиразликеизмеђуисти
неисмисла,исвеоношто јојуобличеноу једанпрограм
изгледа смислено она прихвата као чињеницу.15 Историја
показуједалекосежнепоследицетаквиходлука.

Систематичностнаучнемислиподразумијеваповезивање
добијених резултата и појмова линијом логике. Добијени
резултатиулазеусистемипроналазесвојемјестоусистему.
Томепретходии презентација резултата у јавности, прије
свеганаучнојзаједници,којаметодомпровјерљивостимо
жепотврдитиобјективностдобијеног.Каоиулогичкомми
шљењуиовдјесејављаопасностзаводљивогубјеђења.Си
стематичностне значинужноиистинитост.Изпретходно
изведенепретпоставкелогичнимконструисањем,узсисте
матскоповезивањеелемената,неистинасеможеприказати
врло претенциозно, посебно када се усклађује са ранијим
(не)истинамакакобисебипружилалегитимитет.

Проверљивостнаучнемислипрагматичанјепринципураз
ликовањунаукеодосталихдуховнихдјелатности.Нарочито
истичемопрагматичанјерпружанајвећепоуздање.Уначе
лу,објективностбисеналазиланапрвоммјестудаприрода
ријечиобјективностнијеусковезанасакрајњомобјектив
ношћунакојемстварностпочива–dasDingansich.Стога
провјерљивосткаопринципунауциоправдавасвојназиву
контекстуукојемјепримијењен.

14Исто,стр.266.
15Шушњић,Ђ.(1995)Рибариљудскихдуша:идејаманипулацијеимани
пулацијаидејама,Београд:Чигојаштампа,стр.4850.
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Сазнањекојесенеможедоказатинемасвојуепистемоло
шкувриједностикаотаквонемазначајазанауку.Провјер
љивостсевршиуоквириманауке,штозначидасазнањедо
којегједошаонаучникАможебитипровјереноодстране
научника Б или Ц. Томе претходи објављивање резултата
истраживањаујавности,какобиуоквирунаучнезаједни
цеисказбиоподвргнуткритициинаосновуметодолошког
приступаоњемубиоизнесенсуд.

Мјерљивостнаучнемислирелевантна јеуоквируграница
мјерљивости.Одвеликејепомоћиудефинисањупојава,из
оштравањупојмова,приближавањукаштопрецизнијојхи
потези,алинеиодзначајауподручјимакојасенемогуиз
разитиквантитативно.Удруштвенимнаукамачестосезна
јавитикомплексбројчанеинфериорностиуколикосеиска
зижелепредставитинаначинкарактеристичанприродним
наукама.Каоштосуштинувјере,љубавиилимораланије
могућеизмјерити,такониквалитативнеивредноснесадр
жајеудруштвенимнаукаманијемогућеподредитикванти
тавнојметоди.Умодерномдобу,гдјејебројпостаосимбол
вриједности,нечудиопсједнутостмјерењем.Шушњићто
сликовитоприказујесценомизМалогПринцаукојојседје
чак ишчуђава окупираношћу одраслих особа бројевима и
начиномнакојипроцјењујуособеипредмете.16 Вајлдби
подсјетио даљуди данас знају цијену свему а вриједност
ничему.17

Складностнаучнемислиевидентнајеуједноставностиње
ног исказа, као и његовој недвосмилености. Умберто Еко
подсјећада једвосмисленостунауцинедостатак,док јеу
умјетностионовриједност.18Тимесенаучникнеобесхра
бруједасвојумисаоизразиистанчанијимстилом,сведок
на јасаниконцизанначинизражаварезултате свогистра
живања. Сувопарношћу исказа можда се остаје доследан
садржају,алисегубинаоблику.Истанчанстилунауцидар
јекојипосједујуријетки.Умодернојјугословенскојистори
ографијиваљалобипоменутиименаРадованаСамарџићаи
ГеоргијаОстрогорског,којисунаврлооригиналанипријем
чивначинсвојумисаодоводилидодвострукевриједности:
научнеправовјерностииестетицизмаформе.

16Шушњић,Ђ.нав.дело,стр.115.
17Wilde,O.(2006)PictureofDorianGray,Oxford:OxfordUniversityPress,

p.42.
18Eco,U.(1990)TheLimitsofInterpretation,BloomingtonandIndianapolis:

IndianaUniversityPress,pp.5861.
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Infinem

Наука,иако својимпринципимаметодолошкидотичедог
матизам,непосједујесвојбревијар.Првазаповијесткојаби
сеодносиланасубјектсазнања,утомслучају,односилаби
сенанаучнопоштење.Даотклонимосекундарно,спољно
разумијевањеовогпојма:овдјенемислимонапоштовање
интелектуалне својине једног аутора. Оно спада у домен
друштвеногуговоракојимсештитеправанаучногдјелатни
ка.Научнопоштење,упримарномзначењу,извиреизкате
горичкогимперативанаучниковогпозива:чинитисвештоје
уњеговојмоћи,дасеуоткривањуистине–водиистином–
безкомпромиса.

Наизвјестан,веберовскиначин,уразумијевањуоногашто
наука јесте, требаразумјетиионоштаонаније.Онаније
дјелатносткојаможепружитицијелину:рјешењевјечнеза
гонеткеотајничовјекаиприроде.Нажалостилисрећу,то
неспадауњендомен.Алинапутуцјеловитијегодговорана
овапитањаонаморачуватинеповредивострационалнеми
сликојапружалегитимитетњенојдјелатности.Овдјележи
јошједнаопасност–уколиконаучникусвојипретпоставку
дајесвазбиљадоступнасазнању,дасеможеоткрити,увр
ститиусистемипојмовнодефинисати.Дефинисати,према
Вајду,значиограничити.19Известисвествари,уколикобии
биломогуће,предсвјетлостСунца,значилобивулгаризаци
јусамогобјектаспознаје.Кључеви,највећимдијелом,леже
ускривеном,тамномидубоком.Отуддругиоблицичовјеко
вогдухавукусвојумоћинамјену.

УЈунговојпсихологијиморскедубинесусинонимизаисти
ну.Онесу„поправилустециштеиисходиштецјелокупног
душевногживота,такозваноколективнонесвјесно”.20Нечу
дидајеЊутн,непосреднопредсмрт,рекаодасебевидикао
дјечака„којисеигранаморскојплажиитуитаморадујесе
каданаиђепокојигладаккаменчићилишкољкуљепшуод
осталих”докпредњим„великиокеанистинележисавнео
ткривен”.21Понизностпредистинамакојетребаоткритии,
у одређеном смислу, смјелостпредонимкрупнимрибама
удубинамаокеана,чиненаучникадостојнимовомпозиву.

19Wilde,O.нав.дело,стр.165.
20Харк,Х.(1998)Лексиконосновнихјунговскихпојмова,Београд:Дерета,

стр.85.
21Christianson,G.(1996)IsaacNewton:AndtheScientificRevolution,Oxford:

OxfordUniversityPress,p.144
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Abstract

Measurability of truth in science occurs within the framework of
methodology, which we also define as the science of science. It is
often forgotten that science, as an activity of the spirit, rests on the
philosophicalassumptions that the truthexists, that itcanbeknown,
andthatitisavalueinitself.Bypassingthesepremises,thatis,taking
scienceasathingthatisgiven,ofteninvokescyclicphenomenainits
spheres,inwhichnotonlythereisnonewknowledge,butoldcognitions
areconstantlyrecycled,fillingcolumnswithrowsdevoidofsubstance
andform.Inadditiontofocusingonthebasicprinciplesofverifiability
ofscientificthought,inthispaperwewilltrytoanswerseveralgeneral
questions:Whatisscience?Whatarethelimitsofscience?Whatare
theexpectationsofthescientificcallanditsroleinthemodernworld?
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