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Сажетак: Овим радом подсећамо на херменеутички проблем у
херитологији који егзистира од разумевања до интерпретације
баштине.Разматрасепитањеперцепцијепојавногсвета,апо
томмогућностдијалогаразнороднихнаукаубављењубаштином,
арадиостваривања„дијалога”баштинесасавременимчовеком.
Упознавањем садржаја структуре културног добра постаје ја
снијиитеоријскимоделкоји јој јеаналоган.Посебнапажњасе
придаје моделу Мебијусове траке, преузетом из математичког
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„страни”предметабаштине,којасеостварујетокомтрајања
(кретњи), кроз време.Овиммоделоммогуће јебољеразуметии
интерпретиратипојавнустварност,теинаслеђекаоакумули
ранупрошлост.
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Проблемразумевањаиинтерпретације уметности заузима
значајноместоутеоријскимрасправамаоуметности.1Како
сеодуметникадопубликепреносипорукаикојимјезиком,
бавесехерменеутичари,алиисамиисторичариуметности
иуметници.Заједничкасуимпитања:кометожеледапро
следепоруку,скривенуусамомделу,изашто,тј.коликаје
њена важност и којим „средствима” се користити када се
нешто (уметност) жели разумети и интерпретирати. Иста
питањазадржавамоикадајеречодругимкултурнимфено
менима,норазликенастајууметодолошкомприступуова
квомпроблему.Одређенемеханизмемишљења,наметнуте
илиопштеприхваћенеисамиусвајамокадасмоудискурсу
уком је тоочекивано, алиизмештати„механизме”унека
друга поља истраживања није увек применљиво или пак
прихватљиво.Ипак,херменеутиканеможебитиопштавећ
увекспецифичназапредметистраживањаодређененаучне
дисциплине. Притом, приликом тумачења предмета треба
узетиуобзирсвењеговеспецифичности,пасмостогавећ
изазвани,ачинисеиусловљени,даградимонеједнутеори
јуипраксуинтерпретацијевећвишењих.2

Опотребизакултурнимделима,приступуистимаиразми
шљањимакојадаљеодњихводе,акојаопет,обликујуде
лосамо,пишеБурдије(PierreBourdieu)1969.године.То,да
„сесвакоделоуизвесномсмислудвапутаствара,једномга
стварасамстваралац,адругипутпосматрач,илитачнијере
ченодруштвокомепосматрачприпада”3звучноје,чинисе
тачно,асасвимсигурнонамјепознато.Такосмоинтуитив
ноивиделиделакултуре,aнајпреуметност,каонештошто
је,коликодеоједногкултурногсистемаилицивилизације,
толикоинас.Личнидоживљајкојимуприписујемо,постаје
интегралнавредностдела.ИодЂакометија(AlbertoGiaco
metti)сазнајемодајесличностоноштогаусвимуметно
стимаинтересујеипривлачиитосличностзањега/сањим
којага,заправо,наводидаоткриваспољнисвет.4Овајлични
однос (ја/он/ми) којипосматрачуспоставља сапредметом
културе,тегаипосваја,уједнопредстављаиинтегрисање
сопственогидентитетаиидентитетадругог (предмета,од

1 Овајрад јенастаоуоквирупројектаМинистарствапросвете,наукеи
технолошкогразвојаРепубликеСрбије(бр.47019)Традицијаитран
сформације:историјсконаслеђеиколективниидентитетуСрбији у
20.веку.

2 Bätschmann,O.(2004)Uvodupovijesnoumetničkuhermeneutiku,Zagreb:
Scarabeus,str.1120.

3 Burdije,P.(1978)Umetničkadelairazvijanjeukusa,Kulturabr.41,Beograd:
Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.12.

4 Merlo – Ponti,M. (1968)Oko i duh, Beograd:VukKaradžić, Bibliotekа
Zodijak,str.11.
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носно, ствараоцакрозпредмет).Дакле, слика–идентитет
предметасечуваупосматрачуикрозњеговидентитеткоји
јепретходниминадограђен.Уовомсплетуодноса,важноје
ипојаснитидапосматрачнијесамопосматрач,јернигле
дањенијеникадсамогледање,већувеккретање.Најпреје
онофизичкојерседешавапокретомокаалиуодређенојна
меријерсегледасамооноштосежеливидети.Oтудјетои
мисаонокретањекојејеустваринужноиусловљенопрожи
мањемвидљивог света исвета (мојиx)намеракретања.5
Томисаонокретањејепокретачкииреакциониапаратгле
дања,арезултиравиђењемкаопромишљенимгледањем.На
одређениначинонојеифилтерзаапсорпцијуспољашњег
света(културногдела)којисеуграђујеунашидентитет.

Kаковидимостварииколикосунамразвијени„апаратиза
филтрирање”, те апсорпцију другог питамо се увек, па и
сада.Коначно,какосевиђењемформираичуваидентитет
културногпредмета?

Тако нас, говорећи о естетској рецепцији, Хајдегер (Mar
tinHeidegger)подсећанаидејучувањакрозчинпосвајања:
„каоштоделонеможебити,аданебудестворено,пасу
штинскизахтеваонекојистварају,таконисамоствореноне
можепостојатибезонихкојигачувају”.Ондаљекажедасе
делоувекиодносинаонекојигачувају,чакикадатаквине
постоје,односнокадасенатакве„чека”.Оникојиделочу
вајусуоникојигаспознају,оникојигавиде.Очувањезна
чиактивногледањедела,„стајањеуотвореностипостојећег
којасезбивауделу”,алијеизаборавделанекоочување,а
непуконишта,јерсеионхраниделом,казујеоактивности
гледањавиђењу.6Натајначинпостојањеједногостварења
препознајемоусвакојинтеракцијисадруштвом–уодно
симакојеуспоставља.Човекјетајкојипрепознајевредно
сти неког дела, модификује их и чува у складу са својим
склоностима.Тексањимкултурноделопостаједокумент
времена и искуства.Уњему се интегришуматеријал, об
ликизначењепредмета,читајупоруке,тествараидентитет.
Човекје,наиме,тумачикомуникаторвредностипредмета.7
Смисаонисадржајпредметасепотврђујеуодносусачове
ком,акултурневредностиделаиакопостојекаовредности
засебеморајусепотврдитиуживојсвести.Овдеваљарећи

5 Исто,стр.822.
6 Хајдегер,М.(1996)Изворуметничкогдела,Београд:Слово,стр.76.
7 Maroević, I. (1993)Uvodumuzeologiju, Zagreb:Zavod za informаcijske

studije,str.151.
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дасвестукрајњојлинијијестесазнање.8Ауправоочување
(ове)свестипредстављаочувањекултурногдела,односно
чувањеидентитетапредметајестеузнању.Знање,пак,овде
није„пукопознавањеипредстављање”већ„онајкозаиста
знапостојеће,тајзнаиштахоћеусредпостојећег”,опоми
њеХајдегер.9Ту, већ,препознајемонамеру: свестижељу
за спознајом и очувањем исте. У узајамном односу исти
не(која јеважећазасебе)инашегстварногчинасазнања
једужност поступаккоји јеиндивидуаланиподразуме
ва поред спознаје истинитостии одговоранпоступак.Он,
пак,произилазиизсамогсубјекта,човека.Овајчинпостоји
уконтекстуједногстварногживотасубјектаипредставља
чинкреирањаиочувањасопственогидентитетакрозиден
титетиуидентитетукултурногпредмета.Истовременова
жииобратнипроцескреирањаиочувањаидентитетапред
мета.Јер,уосталом,мисмотикојипроизводимосинтезу.

Дужностнаначиннакојипостојиупојединцунијеприсут
наиутеорији.Такавчиндужностинијеосноватеоријске
поставке.Али,свештоиманекизначајтимзначајемфун
дираразличитеспецијалистичкедисциплине.Oдносно,са
знајнимчиномуком јесадржанасуштинапредметaодре
ђенјеитеоријскиразвојнекенауке.Дакле,предметпостаје
предметомтеоријскогсазнањаунастојањудасепредстави
уцелини,не самокаоапстрактнобићевећкаоконкретно
бићеусвојмогућојцелокупности.10Такосеуодносучовека
премапредмету,исветууцелини,нужностваратеоријски
оквирса задаткоманализеисистематизације, тестварања
целовитесликеопредмету.11

Умузеологијису,тако, јошседамдесетихгодинапрошлог
векаучињенинапорикатумачењуикомуницирањубаштин
скецеловитостикрозпраксуекомузејаитеоријскиискорак
новемузеологије.Терминновемузеологијејебиоувекувези
сапроменомулогемузејауедукацијииудруштвууопште.12

8 Bahtin, M. (2010) Ka filosofiji postupka, Beograd: Službeni glasniк,
str.4345.

9 Хајдегер,М.(1996)Изворуметничкогдела,стр.76.
10Упор.Bahtin,M.(2010)Kafilosofijipostupka,str.1120.
11Упоредити: Maroević, I. (1984) Predmet muzeologije u okviru teorijske

jezgre informacijskih znanosti, Informatica Museologica br. 13 (6769),
Zagreb,str.35.

12Самтерминсеуразличитимпериодимаинаразличитимместимајавља
као1)допунаранијегпојма,2)изнезадовољстваметодаматрадицио
налнемузеологијеили3)каоисходновихтежњизаусмерењеммузео
лошкихциљевакаразвојузаједницечимебимузејдобионовисмисао
иулогу.Вишеопојависамогтерминау:Towardsamethodologyofmu
seology,PhDthesis,VanMensch,P.(1992)Zagreb:UniversityofZagreb,
p.3132.
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Изазовмузејскекомуникацијеидругачијепотребедруштва
за вредностима прошлости условили су појавуновемузе
ологије,којајесаслухомзановеспознајемогладарефор
мишеипраксу.Оваје,пак,зависилаувекодспецифичних
условаукојимасеостварује,алитеоријскеидејеновемузе
ологијеусвојојеволуцији,уздигнутесунанивоопштег.Њи
мајеотвореноновопоглављеумузеологији,укомоснов
нипредметизучавањанијемузејилимузејскипредмет,већ
свеобухватниконцептбаштине.Овимјеитрасиранпутно
ве,интердисциплинарненауке,наукеобаштини.13Затонас
уовомрадузаниманакојиначинхеритологијакаоопшта
наукаонаслеђуиумећунаслеђивањаствараиразвијасвоју
теорију,aрадиоптималнекомуникацијеиупотреберазли
читихвредностииидентитетапредметабаштињења.Који
се апстрактносазнајнипроцесиодвијајууциљустварања
структуретеоријскисазнајногсвета,односносаметеориј
скепоставке?Којисупринципифункционисањатакве(их)
структуре(а)?Примеркојинасподстиченаразмишљањео
погодним моделима за разумевање и интерпретацију кул
турногнаслеђа је културноисторијски споменику ком су
испреплетенекултуреиискуства,односноисторијеипро
стори.Културноисторијскиспоменикједеоцелиненасле
ђа, те у том смислу у тексту ће се неретко користити оба
термина,астогаштоћесемодел,иакозаснованнадéлу,јед
накоодноситинацелинупатримониума. Заправо,музеал
ност,какоподсећаИвоМароевић,каоособинапредметада
у једнојреалностибудедокументомнекедругереалности
којајеодређенадругимпростором,временомидруштвомје
особинанесамомузејскогпредмета,већионих„фиксира
нихупростору”.Овакавпредметсведокјевременанастан
каионихкрозкојајетрајао,каоидруштва,тедруштвених
статусакојејеимао.14Дакле,ширећипојаммузеалностина
целокупнубаштину,схватамоданаммузејнијенеопходан
за комуникацију предмета, те да музеологију посматрамо
као део науке о баштини,15 чијим утемељењеми развојем
смоустањудаделујемонареверзибиланпроцес,повратак
камузеју,овогпута,заистановом.

13Babić,D.Omuzeologiji,novojmuzeologijiiznanostiobaštiniu:IviMaroe
vićubaštiniciuspomen,urediliVujić,Ţ.iŠpikić,M.(2009),Zagreb:Zavod
zainformacijskestudijeOdsjekazainformacijskeznanostiFilozofskogfa
kultetaSveučilištauZagrebu,str.43.

14Maroević,I.(1993)Uvodumuzeologiju,str.96.
15Исто,стр.96.
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„Сва се наша линеарна и акумулативна култура руши, ако не
можемодаускладиштимопрошлоступуномсветлудана.”

ЖанБодријар16

Вредностиуспоменикусудатекаоцелинаискустава,ане
као јединичнасвојства.Онесведочеопотребамадруштва
иначинимарецепцијенекогвремена, асадржанесуума
терији.Иакосупоправилуистинитеинеутралне,њихова
значењасемењајуускладусадруштвомкојеихкористии
формамакомуникацијекојесетадаодвијају.Такосепреко
порука,црпљенихизкултурногпредмета,вредностидоводе
дообликаструктурнеинформације.17Јаснојевећдадомен
материјенијеидоменстварног.Стварностиједодатаједна
надстварност,онајнематеријалнидео,услучајуспоменика,
сакојимсмоунепрекидномдијалогу.Материјајеовдено
силацтенадстварности,преплављенепорукамакојетреба
исчитати,тј.онепостајупорукекадаостваредијалогсадру
штвомиизазовуреакцију.18Дотадасуизворизначењских
могућности.Препознавањемовихизвора, културнодобро
стиче статус сведочанствености, те говори о делатности
мачовека,материјалнимидуховним.Овосазнањесвојим
открићемпозиванадаљеочувањеспознатог,патакобашти
њење,каопроцес,подразумевацеловитоочувањесазнања
путемпрепознавања,чувањаиупотребепредметаисистема
односазабележенихуњему,тј.бићасведочанствености.Ка
ко је споменик сведок способандапретраје време,19 а ба
штинскасврховитостјеуправоњеговопретрајавање,јасно
једакадаговоримооспоменикукрозвремемислимо,уства
ри,нањегову сведочанственостиодносекојеуспоставља
крозсвовремесвогпостојања.Тимевећ,просторкултурног
добраизмештамованстварногивидимогапрекрозњегове
елементеимрежуњиховиходноса.

Тако нам садржаји структуре културног предмета као
предметабаштињењапостају јаснији, a самимтими те
оријскимоделкојијојјеаналоган.Наиме,доњегадолази
мо у покушају да протумачимо како долази до трансфор
мисања значењског потенцијала предмета од извора, пре
ко сведочанства, до поруке и информације у једном току
времена (а непрекидним припадањем истом споменику),
јерсутосвеелементикојичинесамспоменик.Онисуме

16Bodrijar,Ž.(1991)Simulakrumiisimulacija,NoviSad:IPSvetovi,str.13.
17Tuđman,M.(1983)Strukturakulturneinformacije,Zagreb:Zavodzakulturu

Hrvatske,str.92.
18Упор:исто.
19Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању, Крушевачки
зборникбр.11,Крушевац:Народнимузеј,стр.1114.
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ђусобноуразличитимодносима,поредоногувременској
везаности.Зависноодтогакојеелементедруштвобираипо
комкритеријуму,формирајусеразличитимеђуодносиових
елемената који чине садржај културноисторијског споме
ника.20Њимасепратипроменазначењапредметакоје,како
смовећрекли,нијеконстантновећпроменљивоинестабил
но.Овимпроменамазначења,анужноипроменамаиденти
тетапредмета,херитологијасебавирадипрепознавањапо
љасведочанственостиупредмету,асациљемоптималног
комуницирањавредностибаштине.

Једна од расправа Питера ван Менша (Peter van Mensch,
1989), као заговорника интегралног приступа баштини, о
идентитетима музејских предмета упућује на потребу за
интердисциплинарношћууоваквомприступу.Наиме,про
меномсвојставабаштинетокомвременамењасеииденти
тетсамогпредметабаштињења,одидејног,прекостварног/
опредмећеног(factualidentity)досавременог(actualidentity),
чимеонпостајепредметомистраживања(барем)двејуна
учнихдисциплина:историјеуметности(археологије,антро
пологије, етнологије...), која се углавном бави примарним
контекстомтј.идејнимистварнимидентитетомихеритоло
гије,којаинсистиранаинтегралномприступуиразумевању
процеса трансформација идентитета предмета, што значи
дасенужнослужидоприносимадругих,темељнихнаучних
дисциплина.Идејниидентитетпретходиматеријализаци
јипредметаичестобивазанемаренупроучавању,замењен
ипотиснутстварнимидентитетомтј.идентитетомпред
метаутренуткуњеговогнастанка.Савремениидентитет
карактеришебаштину у тренуткунашег контакта сањом,
аураспонуилиразлициовадвапоследњаформулишесе
идентитет трајања тј. историјски идентитет, форми
ранизмеђунастанкапредметаинашегконтактасањим.Он
се очитава кроз све промене предмета. ТакоМенш уводи

20Tuđman,M.(1983)Strukturakulturneinformacije,str.3739.

Слика1.Прегледидентитетапредмета,
премаПитеруванМеншу
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категоријеструктуралногифункционалногидентитетако
јима се прате променематерије и намене предмета.Саму
схему(Слика1),прегледидентитетапредмета,Меншдаје
пресвегазамузејскипредмет21,алиистаодговаракултурној
илиприроднојбаштиникоја„живи”ванмузеја.

Сходнодругачијимусловимаукојимапостојиикомуници
ра,схемабибиламодификованатј.сложенија.Главна„по
дела”остајеипакиста.Онауказујенаинтегралниприступ
предмету.Многозначностбаштинетоиподстиче.Односно,
из слојевитостибаштинекрозпроменеконтекстаи збива
њапроистичепотребазаприступомухеритологијикојисе
манифестује, с једне стране проширењем интереса за све
облике појавности предмета, а с друге за све могућности
тумачењаиисказивањањеговогзначења.22

Једностраниминтерпретацијаманаслеђаињеговихелеме
ната,искуставаразличитихпериодакојеакумулира,губисе
целина,асампојамнаслеђанарушава.Онајважнизадатак
накојинасобавезује–чувањеипреношењебудућимгене
рацијама, остаје неиспуњен.Дијалог разнороднихнаука у
бављењубаштиномрадидијалогабаштинесасавременим
човекомјенеопходан.Спојемсавременихискуставаумето
дамаистраживањаможеморазуметиспојонихдавнихсачу
ванихукултурномдобру.Овимбиослабиострах,какокаже
Бењамин,одоногачегасмосеплашили,„данамјеодузе
таспособносткојанамсечиниланеотуђивом,најсигурнија
међусигурнима.Наиме,способностразменеискустава23.”

Унајширемсмислукаданештоонечемуказујемо,миин
терпретирамо,тумачимо.Страдиционалнетачкегледишта
постоји само једна права интерпретација. Она појашњава
предмет о ком се казује и поједностављује и приближава
његовеосновнеидеје.Такосвакипредметимаједнуисти
нитуинтерпретацију,асвеосталесулажне.Међутим,како
у постмодернизму интерпретација добија једно другачије
значење,постојинаметанивоуиизмиче„оригиналу”који
интерпретира–онаникаднијеодраз„оригинала”,пресеу
њојодражавасавременодобаплурализма.Непристајесена
једнусликусвета,већјеприсутномноштвотеоријакојима
сенинетрудидаседâсавршена,коначнасликасветакао
јединаистинастварности.

21VanMensch,P.MuseologyasaScientificBasisfortheMuseumProfession
in: Professionalising the Muses, ed. VanMensch, P. (1989),Amsterdam:
AHABooks,p.90.Схемајепреузетаизистогизвора.

22Maroević,I.(1993)Uvodumuzeologiju,str.116118.
23Видети:Benjamin,W.(1986)Estetičkiogledi,Zagreb:Školskaknjiga.



100

ЈЕЛЕНА ПАВЛИЧИЋ

Тусмо,дакле,суоченисапроблемомједнозначностииви
шезначностикоје„избијају”илисе„извлаче”изпредмета,
о чему је и било речи. Та могућност различитих читања
предмета казује нам нешто и о нарави баштине. Јер, ако
уопште говоримо о истини стварности у одређеној врсти
интерпретације, онда то неминовно указује на постојање
лажнестварности.Дакле,баштинабиусебимораладаса
држимогућностобаспоменутаначинарецепције.Другачи
јеречено,стварностбаштинејенултаинстанца,нипози
тивнанинегативна, али јекадрасамомсобомодредитии
лажностиистинитостперцепције,аутомеијестењенамоћ
–наравразумскинепојмива.

Тусмо,онда,усфериимагинације,гдетребаидаостане
мо.Тасферачинидругустрану,видљивеичулимадоступ
нестварности.Онанијеобележјеиреалностипредметавећ
управо сведочанство о могућности преласка предмета у
другустварност.Можемоихназватииспољашњомиуну
трашњомсфером,азаправосудеоједногистогсвета,уком
судвестранеистогпредмета.„Пријелазодстварнеповрши
непремаимагинарнојповршинимогућјесамоломљењем
простораиизвртањемтијелакрозсебесамо24”,односноса
мокадаједнанадругуупућујеиизњепроизилазимогућеје
остварењетоталитетабићапредмета.

Овуподвојеностпредметастогаисхватамокаорелативну.
Азнамолидајеимагинарнасфераудуховномисимболич
ком,онапосебијевиђенакаоистинскастварностпредмета
ионасазнајнаграницазакојомсетежи.Тајимагинарнислој
сеуједноитемељиуспознаји,тј.настајеизжељезасазна
њем.Уовојсферипостојесвеонесхеметумачењакојимасе

24Флоренски П. (1922) Имагинарности у геометрији, из: Užarević, J.
(2011)Möbiusovavrpca.Knjigaoprostorima,Beograd:Službeniglasnik,
str.110.

Слика2.Мебијусоватрака
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служимоупроцесуоткривањазначењапредметаиодњих
тајпроцесзависи.25

Каопогоданмоделкојиосликавауправопредстављенуосо
беностпредметакрозњеговупојавнуиимагинарнусферу
датуутоталномјединствуможемосепослужитигеометриј
скимтермином–Мебијусовомтраком(Слика2)26.

Чиниседакаоштојеприсутнопреклапањепојавнеиима
гинарнестварностиупредмету,гдеједнадругутвори,тако
неизостајепотребазаовомсимбиозомутеоријииинтер
претативнимформама.Односно,стварасепотребазаизми
цањемиз устаљенихмеханизама, за разумевањепредмета
из одређене научне дисциплине и позајмицом других из
(не)сроднихдисциплинакојеувекјесу,илинамсечинеап
страктним.Овимизмештањемсхематумачењаипресвега
променомначинапосматрања,некадсеможејаснијеице
ловитијесагледатипредметинтересовања,овдепредметба
штињења.Лакоћаскојомсеједанмоделзаинтерпретацију
посвајаисажимасдругимбудикреативнуснагутумачаи
производијаснијусликуопредметустављајућигаушири
контексткомиприпадакаонаслеђепрошлости.

„Дабисечуонекичистишум,морамосеудаљитиодства
ри,одвратитисвојеувоодњих,тј.слушатиапстрактно”–
Хајдегернасизазива.27

ТакоМебијусова трака силази из математичког речника у
филозофскихеритолошкидискурс.Својимзачуднимгео
метријскимсвојствимаинтригираиуспостављасекаооп
штимодел перцепције.Оношто је одликује је једностра
ност и неоријентабилност – неразликовање унутрашње и
спољашњестране,односнолевогидесног.Њуправимола
ко:папирна (иликојадруга)тракасе заокренеподужини
за180°,ањеникрајевисеспојетакодасенаправиколут.
Акосеоловкомисцртаванепрекидналинијапоовојтраци,
„обестране”папираћебитиисцртане,безподизањаолов
ке,штопотврђујењену једностраност.АкосеМебијусова
тракапресеченаполаподужини,паралелносањеномиви
цом, уместодобијањадвеодвојене траке, добиће се једна
дужатракасадваполузавојаусеби,аакосеовановодоби
јенатракапоновопресечепосредини,добијајуседветраке
везанеједназадругу.

25Burdije,P.(1978)Umetničkadelairazvijanjeukusa,str.15.
26Слика је преузета са сајта http://alas.matf.bg.ac.rs/~mm09158/moebius.

html;приступљено11.06.2014.
27Хајдегер,М.(1996)Изворуметничкогдела,стр.21.
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Постоји још читав низ могућности за поигравање саМе
бијусовомтракомистварањеновихједнакоинтригантних.
Мисеипакзадржавамонаовимособинамајернампотвр
ђујупретходноизнетуособеностпредмета(баштине),њену
вишеслојност,а,опет,целовитост.Дакле,потенцијалпред
метаињеговихвредностидапрелазеипостојеу„другим
стварностима”.Превлачењеоловком,кретањепотраци, је
заправокретањеувремену,трагкојијеостављенусимбо
личкомсмислупредстављапроменузначења(истих)вред
ностипредмета.Мебијусоватраканамјеовде,стога,модел
погодан за исчитавање перцептивних релација.Симбол је
или метафора, заправо, просторних односа датих у пред
мету.Њомечитамопросторкакоуописуилиобјашњавању
односаспољашњегиунутрашњегсвета(сфера)тј.удоме
нуперцепцијетакоиустварањуитумачењуимагинарних
просторапредметабаштине.28

Праћењемпотенцијаланаслеђаупроменамарецепцијекул
турногдобракрозсвовреметрајања,даклеодизворасведо
чанственостидоструктурне(их)информације(а),дефиниса
најеструктура–моделзаинтерпретацијукултурногдобра.
Оноштојеважноказатијеидатаструктуранијезатворен
систем.Она је пре једномнемотехничко средство – беле
жисвапретходначитањапредметаисабираихуједнунову
интерпретацију,чимевршиновуактивностсећања,аисто
временоипридајеновинивопамћења.Памћењасавременог
појединца(истраживача)идруштва.

Ово формирање структуре ињена појавност испољава се
крозтехничкесистемепамћења.Крозистесе,увремену,до
њеидолази.Структурнеинформацијепредметазабележене
суупосредницимапамћења,којисепружајуодкласичних
техникапамћењадосавременихрачунараиинтернеттехно
логија.Дакле,уусменомпреношењупорука,прекоштампа
нихкњига,фотографија,...доданашњихелектронскихме
дијаорганизованојепамћењедруштва.Сачуванисуначини
на које друштво (и појединац) опажа властиту прошлост.
Заправо,тосуидејнецелинеукојимасепредстављазнање
одатојпрошлости.Свакиодовихпосредникапамћењачува
прошлостодзаборава,алиуједнопредстављаиоквир,један
одмогућих, зањенотумачење.29Онисудокументиствар
ностибаштине, анастајуизразличитихпотреба.Некиод
њихдеосуинтерпретацијетемељнихнаучнихдисциплина,
адатисууформидокументације (писанеифотографске),
научнихпубликацијаимонографија,интернетпортала.Ове

28Užarević,J.(2011)Möbiusovavrpca.Knjigaoprostorima,str.78.
29Kuljić,T.(2006)Kulturasećanjа,Beograd:Čigoja,str.1731.
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дисциплине,заразликуодмузеологијеихеритологије,баве
сеуглавномсамостварнимидентитетомпредметакојисе
препознајекакоблизакидејном.Односно,темебављењасу
везане за предмет у тренутку настанка. Резултати ових (а
таквајеиисторијауметности)научнихдисциплинакорисне
сууиспитивањубаштинскогпредметаиисшчитавањуње
говеструктуре.

Мебијусову траку користи и Оскар Бечман (Oskar
Bätschmann) као погодан модел за интерпретацију
уметничкогдела(Слика3).30Мебијусоватракајеутомслу
чајузанимљивајерјетраканакојојсетокомвременасме
њујупоступцизаистраживањедела,алинакојесеистра
живачи заједницаувекможедавратиипоновипоступак
уциљуодгонетањасамогпредмета.Појединачнипоступци
приказанисуу„кућицама“којесенижунатраци.Онепра
знесведочеоотвореностиструктуреиновим,очекиваним
слојевимапамћења,самимтимиувекновојинтерпретацији.

Овај модел за интерпретацију, дакле, модел Мебијусове
траке, једобарначин зачитањеличнеисторијепредмета.
Непосредноизвештаваотрајањупредметау„временимаи
просторима”,опроменамакојесусезбилеи,пресвега,о
друштвукојега јестворило,употребљавалога,чувало,те
утицало на његове промене значења. Процес емитовања
информацијаудијалогусабаштиномникаднепрестаје,јер
се у предмету налази потентни извор сведочанствености

30Упоредити: Bätschmann, O. Upute za interpretaciju: Povijesnoumetnič
kahermeneutikau:Uvodupovijestumjetnosti,priredioBelting,H.(2007),
Zagreb,Fraktura.

Сл.3.Фигураинтерпретацијесапојединачним
приступима,поОскаруБечману
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којићетекпобуђиватисавременегенерације,пасупроцеси
грађењаструктурекултурногдобра,тебиографијепредме
та,неминовни.Новесликепрошлостиидоживљајивреме
на,тепростора,бићенастављененаонунаслеђенуизпро
шлости.Нањихирачунановимузеј.
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HERITAGEANDTHEORETICALCOMPREHENSION
MODELS:THEWEALTHOFACCUMULATION–

THEPOWEROFIMAGINATION

Abstract

Thispaper is a reminderof thehermeneuticalproblem inheritology
which spans from comprehension to interpretation of heritage. The
question of perception of themanifestational world, and further the
possibilityofadialogueofdiversesciencesincontemplatingheritage
leads to creating a “dialogue” of themodernmanwith the heritage.
Bylearningaboutthecontentofthestructureofaculturalasset, the
analoguetheoreticalmodelisclarified.Aspecialattentionisgivento
themodeloftheMoebiusstrip,takenfromthemathematicaldiscourse.
With its characteristics, unorientability and onesidedness that is
testedbyimprintsona“single”sideofthestrip,itrespondsastable,
materialandchangeablesemanticsoftheitemofheritage,realisedin
motion through time.Thismodel can offer better understanding and
interpretation of the manifestational reality and of the heritage as

accumulatedpast.

Keywords:heritage,culturalassetstructure,Moebiusstrip,
heritology,newmuseology


