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ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И ЗАШТИТА
УМЕТНИЧКОГ НАСЛЕЋА
Историја уметности се својом дисциплинарном дефиницијом, будући да je више историја но оно друго, најприближније бави оним што се,
договорно, назива ш слеђем те joj ова тема, на мета нивоу и најпре
припада. Са друге стране, заштита културних добара јесте комплексна
делатност чија доктрина, требало би бар, почива на обједињавању
многих na и исгоријско уметничких научних сазнања. Уже посматрано,
историја уметности у пракси има једну границу; врло je рањива у смислу
позитивне науке, na je једна широка дисциплина, каква je заштита
културних добара, брзо достиже. Ту где, наиме, стаје историчар уметности-истраживач са публиковањем материјала, ако само привремено
сузимо спектар његовог рада, када се објекти или корпуси дескриптивно
појаве, у том тренутку мора да делује заш тита. Из њеног аспекта, само
сужавање предмета расправе на уметничку продукдију доноси, заправо
много сложенију проблематику за чије решавање, већ много пута je
показано, модел сусретања две дисциплине није више довољан. Није,
дакле, упитно колико je заш тита обухватнија делатност од историје
уметности. Извесно je да запгтита припада оним најширим хуманистичким системима какав je, на пример, образовање, те да joj je обухватност
изворно припадајућа одлика. У том смислу сви учесници у тој делатности су no дефиницији посленици. Посматрана и институционално-као
систем друштвене запггите добара, и доктринарно - као међудисциплинарни систем знања, ова обухватност постаје у оба случаја обавезујућа.
У домену институције ова обавезност упућује на обједињен и до краја
изведен радни процес (од испитивања до очувања и употребе откривених
и заштићених сведочанствених вредности). У домену научне дисциплине
- заш тите културних добара, одлику доктринарне обухватности обећава,
али исто тако и условљава. обавеза јасног и тачног разумевања смисла
ове дисциплине и, у наставку обећања, његово доследно спровођење као
темељног принципа сваке праксе. Чини се да овој доктрини, мимо њене
заштитничке, што се лако може тумачити и као скривајуће - институционалне - примене, никада није била страна хеуристичка - дисцишганарна пракса (археолошка, етнографска, биолошка, историјскоуметничка, геолошка, физичка и друга), a да joj свакако припада, чак je темељно
одликује, херменеутичка. Ако се, углавном, заштитничком и хеуристич24
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другој, те и себи самој, херменеутичка je, могуће она прака која joj може
вратити, им анентну joj целовитост.
Ha овом месту обавезујућег додира две дисцшшине - запггите и
исторгје уметности, постаје видљива варљивост приоритета који се даје
институдији заш тите над доктрином комплексне делатности очувања
сведочанства. Са друге, прагматичније стране, тек на нивоу доктрине,
заш тита и историја уметности су (као научне дисциплине) стављене у
међузависан однос који предодређује све друге аспекте њихових односа,
до последњег облика непосредне праксе. Следеђи тај траг не чини нам се
залудним да наново разм отрим о како су рашчлањени један и други
систем. П ри том би се, са мало ризика, за систем запггите пре могло
питати: како би могао да буде рашчлањен?
У П О РЕД Н А СТРУКТУРА Н А У Ч Н И Х ОБЛАСТИ
област стварности за
коју постоји научни
интерес:
именовање ентитета
који у овим областима окупљају научне
ингересе ових
дисциплина:
циљ

дисциплине заштите
културна добра
сведочанственост добара (Индивидуализација
докуменгарности)
бапггањење (стварање
стања и односа деловања) сведочанствености

историЈе уметности
уметничко наслеђе историчност умегничког
(временовање уметничког стваралаштва)
историЈско-уметничко
сазнање

A ko je, дакле, баштињење, заправо, разумевање сведочанственог
процеса у који улазе поједини (или одабрани), тзв, знаковити објекти и
појаве, који припадају, превасходно, области систематског човековог
деловања и стварања, тзв. добара, a историјско-уметничко сазнање
заправо, разумевање дијахроничног опстајања естетске, историјске и
документарне изузетности једне производње, било да je у питању превасходно, занатско-уметнички рад (високо канонизованог социјалног
контекста - карактеристичног за старије друштвене епохе), било да je у
питању сложенији систем, превасходно високе професионалне и социјалне одређености и захтевности (каракгеристичне за епохе Новог и Савременог доба), онда je и једна и друга, на нивоу доктрине, активност на
очувању оног што се добија, ш то нас затиче као наслеђе.
Није, стога противно логици научног дефинисања закључити да се
око појма наслеђа могу окупити различити интереси и оних научних
дисциплина које су већ примерно систематизоване, као и оних чија
систематизација тек треба са се прецизира из темељних одређења области, предмета и циља делатности.
П римарна систематизација историје уметности као историјске науке
у којој je дисциплина темељног одређења феномена уметности, (превасходно гзв. сгилских категорија) - теорија историје уметности, заправо
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помоћла, a дисциплине историјско-стилских периода главне, дозвољава
да друге тумачеће дисциплине у својству помоћних (изузетно) исгоријских
наука моћно улазе у исту категорију са (ненегованом) општом науком
историје уметности. У таквом, као уобичајеном сгатусу, није немогуће
уочити да се већ у самом занемаривању феноменолошког читања ентитета око ког се формирао извесни новус историје уметности међу другим
наукама, који се замењује синтагмом »историјско уметничко« отвара
недостатак који производи исто оно хтење ка темељном циљу који je пред
себе ставила наука историје уметности, a то je разумевање историзовања
феномена уметничког (сгтварања, рецепције, документовања). Дакако, временовање оног nrro се вазда (у различитим производима вештака) идентификује као уметничко, дискурс je који почива на разумевању оног
сталног процеса осгављања трагова у идеално замишљеном општем
корпусу, свог или макрокосмоса. Осећање себе као дела тог тела, природно je код сваког ко осгавља траг, a осећање корупуса као свог изванприродно je - производ je метапроцеса, слика je која настаје накнадном
спознајом свог наслеђа. Ово накнадно само je структурална, a не и
временска одредница јер овде стоји на месту културе - културе разумевања, рецепције прошлог и наслеђеног, која није увек, најмање то, иста.
Разумевање тог метапроцеса, као нови, сасвим дискурзивни, мета ниво
припада оном процесу изградње научне слике корпуса у коме се и историја уметности бави, чим другим до баштињењем.
Артикулшпући се и методолошки, дисциплина заштите из процеса
идентификације сведочанствених својстава улази у поступак индивидуализације документарности у неком конкретном носиоцу система значењских корелација. Дакако, тај систем постоји идеално, na ту танану мрежу
коју плете научна имагинација, треба примерено претворити најпре у
научно проверљиву форму - одређени документ, a потом и одговарајуће
понудити (презентирати). Онако како je лако са етичког аспекта прихватити обавезу да се наслеђено мора не само очувати као целина доспелих
вредности, већ и посвојити као ововремено и лично благо, тако 5и било
обавезно и у, no природи крутом, научном и стручно делатном третману
културних добара увек чинити целовиту, интерпретативно отворену,
појавно примерену понуду.
Како би, онда, ваљало дисциплинарно систематизовати заштиту
културних добара?
Тешко je не закључити да je садашњи дисциплинарни фундус заправо конгломерат знања, вештина које се примењују, збирке важећих
прописа, методика посебних вештина које се примењују у делатности
заштите, исгориографија подухвата који се тичу заштите и...филозофија
добра, доктрина заштите и општа теорија баштињења.
У овој последњој области, која једина од свег наведеног има услова да
се спецификује као дисциплинарни novus, ваља уочити макар основне
процесе којим се у овој комплексној научној и социјалној пракси означавају
сигурни путеви ка наведеном циљу. Потом, свакако неодвојиво од претходног, у анализи текућих дискурса у конгломерату праксе заштите културних
добара, неопходно je издвојити оне појмове који су носиоци посебности
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овог сазнања које открива односе сведочанствености и ствара стања и
услове њиховог бештињења.
Аналитички, дакле, већина појмова који промичу кроз праксу заштите различитим путањама научних интереса, дакако пожељних и
сродних, не може се без велике условљености и тежих компромиса
приписати фонду темељних појмова дисциплине заштите. Већ само
екстензивно именовање дисциплине, као и све раличите синтагме којима
се испомажемо у појмовном лоцирању посебности њеног предмета и
смисла њеног постојања, довољно указују на важност захтева. Дуго
присуство овог стања (запазимо, за ову расправу мање важну чињеницу)
указује на две ствари. Једно je очигледно мала заинтересованост посебних научних дисциплина које учествују у комплексу заштите да се
учествује у дефинисању посебне доктрине заштите, a друго je да се сваки
искрен напор у том смеру суочава са ограниченим пољем научног и
појмовног спецификума.
И забраћемо, за ову прилику, кратко разматрањ е о потреби утврђивања једног темељног појма. Наравно, наша одлучност може се видети и
као неумерена само ако се сматра да заш тита није неопходно и доктрина, те да из основног назива: заштита споменика културе произилазе
само неважне терминолошке нејасноће. М огло би се помислити онда да
проблем постоји само на мета нивоу, тј. у теоретисању о делатности
заштите, те историографски, тј. из разумљивих разлога развоја дисциплине. Међутим, површна анализа развоја кључних области заштите
(правне - конвенције, закони, прогшси, препоруке; институционалне установљавање, програмирање, стандардизација; научне - општа номенклатура делатности) показује да минималан број термина који су у
оптицају у говору заштите није у потребној мери појмовно одређен нити
стручно дефииисан. Лако би се пристало на тврдњу да није сва срећа
уопште, na ни заштите у пуној регулацији (законској) делатности, na и
на флексибилну номенклатуру, за рачун једног ефикасног система стручне и / или друштвене заштите, само ако се заборави да je успешност неке
праксе увек мера остваривости неке доктрине од које се пошло. М огло
би се, дакле само условно пристати на ситуацију да je и мали степен
конвенционализације у једној делатности довољан за праксу, те да се
систематски проблеми препуштају без превише условљавања. Дакако да
и историографска анализа најпре указује на чињеницу да није постојао
онај потребни критични минимум научног заједништва којим би се
освојила доктрина комплексног третмана заштите културних добара.
Но, било како било, проблем темељних појмова дисциплине препуштен
je, осим историографских панорама, само теоретисању.
У том смислу, покушаћемо да термину баштина пронађемо погодну
и непогодну знаковитост темељног објашнјењења делатности заштите.
Постојећи термин у прогресивној употреби - културно добро je
мало срећнији термин од споменика културе, али je једнако осамљен
удаљен од предмета дисциплине заштите, која се, дакако бави феноменом сведочанства у метафизичком, производном (значењском) заштитном, рецепцијском и употребном смислу. Процесе које она разликује, и
покушава да им утврди законитости одвијања, не може да заступа у
довољно обухватној и значењски пуној форми термин који обележава
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једно статично стање, стање обављеног, завршеног процеса, стање заштите ауторитетом и сл.
Са друге стране, баштина je име институције {patrimonium), етичког
обележја, друштвене конвенције, меморијског потенцијала и животног
ритма. Институционално и данас функционише као неопходан услов
етички je преточен у кошзенције и кодексе, меморијски je изазов, али и
искушење, a животни ритам му. кад на жалост, кад на срећу, не прате
друштвене конвенције.
М огуће га je развити ка основним процесима који се одигравају
делатношћу препознавања сведочанствености, издвајања њених носилаца, произвођења докумената и коришћења сведочанствених својстава и
значења.
A ko je област делетности културно наслеђе, читав процес, који иде
од поља широке неодређености природне и друштвене средине до потпуно артифшдијелне стварности у којој се одвија рецепција сведочанствених својстава предмета, био би баштињење.
У систематизацији доктрине заштите поред сведочанствености као
примарног својства, кулгурних добара- као имена за њихове носиоце,
културног наслеђа - као ознаке области збивања, баштина би могао да
буде термин који би појмовно обухватао ментални и физички склоп
сведочанствености добара у модусу наслеђа {patrimonium) као имањ а и
обавезе меморијског и животно делатног третмана као очувања и продужења живота.
A процес који, аналитички посматрано, систематски подржава хтење сведочења (остављања трагова) и остварује документа разабрате
поруке и преузете обавезе очувања спознатог и посвојеног, терминолошки доследно могао би бити: баштињење.
Појмовно поистовећење patrim oniuma са српском речи старина досада није теоријски образложено нити je дисциплинарно стандардизовано. Ми га не предлажемо с разлога које je у вези са развојем употребе
речи споменик изнео већ С. Томић (1983:31-33). С.тарина се односи,
етимолошки и семантички (прктичном и колоквијалном употребом), на
»споменике древности« (Наредба... 1844), дакле, на синтагму: сведочанства прошлости. Са друге, не само историографске стране, старина je
само једно од могућих својстава, поред документарности, материјалности и других одлика, који се налази у основном захтеву критериологије
културних добара. Адекватно тој историографској синтагми (споменици
древности) имамо ововремену синтагму споменичко наслеђе. Баштина,
као технички мање потрошен, иако са добром дозом метафоричког
призвука, уместо наслеђа, изгледа нешто срећније решење да би, према
предложеној систематизацији, могли да изведемо име за процес: баштиibeibe, јер исти није могуће предложити као спомениковање.
Дакако, ради се о предлогу који je настао на трагу инспиративног
коментара социјално-научне расцепљености између субјекатско објекатског значења добара, K oia je начинио Андре Шастел (1986.) Савремено
разликовање баштина (културних, еколошких, генетичких) најпре видимо као последицу потребе да се различити социјални интереси (у њеној
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научној сфери колико и свакодневној пракси) изводе из потребе разумевања и осећања припадности истом, заједничком и једном једином
домицилу, планети Земљи, те да су само сегменти ове целине индивидуализовани (до нпр. генетичког) док je сам процес увек у истом модусу-баштињења.
Дакако, и актуелно примењено, доктрина заиггите je, у настојању да
отклони превелику детерминисаност значења старине од времена у коме
се тумачи, проширила круг себи помоћних дисциплина на социологију,
антропологију, актуелне филозофске системе, правце и методолош ка
поспешења. Тако je у ову дисциплину коначно ушао појам релативности
као научно проверљив и поуздан ивдикатор времена и субјекта тумачења. Заштита културних добара као дисциплина о произвођењу докумената за сва времена, није никако и никада смела да дозволи прикључење
непроверљивим актуелним тумачењима значења. Ако се та дисциплина
држи темељног задатка да сачува целовитост сведочанства и сва могућа
значења која потенцијално постоје у једном објекту који je проглашен
(верификован) културним добром, у том случају се неће дешавати неспоразуми, недоумице, нејасноће са каквим се можемо суочити сада у
најновијим захватима заштите у цркви манастира Жиче. Сведочанственост je одлика неког предмета, али сведочанство je нешто што се
дојављује као производ тумачења, a оно je подложно развоју и променама које треба и разумети и поштовати. Није никакав грех ако се једно
време залагало више за једну ствар, a мање за другу. Просто неке ствари
ne зависе од тих накнадних историјских анализа одређених чворишта.
Нека тумачења су пресудно деловала на стварање слике неког времена,
али се, наравно, код доношења одлуке о одређеној акцији, одређеном
куративном подухвату, не сме јављ ати недоумица тог типа неуважавања
релативности тумачења, без обзира каква ће одлука бити, коме ће се
доктринарно, практицистички или актуелно уметничко критички приклонити и шта ће у одређеном тренутку изгледати мање компромисно.
Помињана лнтсратура:
Томић, С. (1983), Спомсшвди културс - њихова својства и врсдностн, Бсоград 1983.
Chastcl, A. (1986), Лсс лисуџ дсс мсмоирсс, Парис 1986.

29

