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Књига др Предрага Драгојевића, професора на Одељењу
заисторијууметностиФилозофскогфакултетауБеограду,
представљавредандоприноспроучавањуисторијеуметно
стикаонаучнедисциплинеувременукојечестопроглаша
вањенкрај,утемељујућијојпочетакипратећињенразвој
током ког је нужно откривала слојеве значења, смисла и
функцијеуметности.

У уводу насловљеном Три почетка историје уметности,
аутор је уочио да се у самом зачетку проучавања истори
је уметности као науке јављају суштинске теме и пробле
мидисциплине,којисеодражавајууметодолошкимнедо
следностима,кризиструкеиличнимнезадовољствима, те
сумњама у научност тумачења уметности, што оправдава
иауторовуосновнутезуоконстантномнаучномутемељи
вањудисцилине.Иакосунареднапоглављаовекњигекон
ципиранакао(неопходно)хронолошкипреглед,онасадрже
иниздефиницијаразличитихметодолошкихприступакоје
судиктиралеличнеиопштедруштвенеприлике,предмети
интересовања, образовање истраживача, национална при
падност, лична трагања, каои нови општенаучнипогледи
иразвојметодологије.Свеовосеодражавауоткривањуи
заснивањунаучностидисциплинеисторијеуметности.

УпоглављуВинкелмановоразмишљањепроф.Драгојевићсе
бавинастанкомисторијеуметности,којисмештаусредину
18.векакадајеЈоханЈоакимВинкелман,примењујућизна
њаиметодедругихнаука,пренеомодернунаучнумисаоу
писањеоуметностииуметничкојпрошлости,примећујући
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дасењеговараднабиографијапреклапасаовимпроцесом.
Аутор указује на Винкелманова интер и мултидисципли
нарна интересовања током студија теологије на универзи
тетууХалеу,кадајепривученфилозофскиминаучнимпо
имањемстварности,слушаоисторијуфилозофије,логикеи
метафизикекодтворцаестетикеБаумгартена,критичкисе
осврнувшинањеговприступкаоненаучнизбогсистемати
зацијеуметностипремаунапредсмишљенимшемама,ане
на основу анализе самих дела. Тежећи упознавању самих
појаваизакључивањунаосновучињеница,окренуосепри
роднимнаукама(медицини,математици,физици),арадећи
каобиблиотекаруслужбиканцелараЛудевика,упознао је
методеистраживањадруштвенихиисторијскихнаукаина
учиокакосеизпотребасавременогтренуткарађазанимање
запојединетеме,каоиметодеутврђивањааутентичности
докумената,анализуиинтерпретацијуписанихизвора,теда
сагледавапрошлосткаоизвородговоранаактуелнапитања.
ВратившисестудијаманауниверзитетууЈени,посветиосе
природнимнаукама,примењујућињиховеметоденепосред
ног посматрања и анализе појава, препознавања њихових
основних елемената, трагања за правилностима, слично
стима,разликама,њиховогпоређења,ислично.Познавање
језика(латинског,грчког,хебрејског,енглеског,француског
и италијанског), му је омогућило да проучава интегрална
издањаантичкекњижевности,упознавшисеисаметодоло
гијомисторијекаонауке(историјакаоприча,сведочанство,
аналогија,илискупподатака).Овевештинеинаучносазре
вањеотворилесумујошједноместобиблиотекара,садакод
грофаХајнрихафонБинауа.Радећинаизрадикаталога,и
помагавшимууписањуисторије,Винкелман јеурадуса
документимапрвогреда,развиокритичкиодноспремаиз
ворима.Консултујући литературуиз свихисторијскихпе
риода,правиојебелешке,међукојимаизанимљивекомпа
рацијекојећекориститиутекстовима,дошаојеудодирса
мислиоцима чијим је идејама могао не само да заокружи
својпогледнасветинанаукунегоида,послеБаумгарте
нових предавања, постави основу своје естетике. Можда
најзначајнијиутицајнаВинкелмановопоимањеуметности
каодокументанекестварностиималесуВолтеровекњигео
францускојисторијиукојимасесреосасхватањемкултуре,
заправоисторије,каоисториједуха,сједнестране,икон
центрацијомнаопштеисторијскетокове,аненаисторијске
личности, садруге.Отуд јеВинкелманузеоуразматрање
уметност,анеуметнике,наглашавапроф.Драгојевић,иси
стематски јепроучаваолитературуоуметности (Вазарија,
Белорија,Албертија,Долчеа,Фелибијена,деПила,идру
гих)итеоријеликовнихуметности,бележећиисопствена
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запажања,окренувшисеистраживањууметничкихделаиз
богатихнемачкихзбиркиинедовољнопроученојантичкој
уметности. Своја знања је употпунио студијом уметнич
кихтехникаицртања,учиооутицајуантичкетрадицијена
европскууметност,тејеразумеокаопојавузасебеикаопр
облемњемусавременогликовногживота,астекаоизнања
омогућимначинимаизлагањаделаугалеријама:груписање
пошколама,жанровима,ликовномелементу,ислично.Са
зревајућикаонаучник,подсећанаспроф.Драгојевић,Вин
келманјеикаозреочовек,почеодаградисопственисистем
уделимакојајеписаоизмеђу1755.и1764.године.

УанализиВинкелмановихсписа,проф.Драгојевићистиче
текстОподражавањугрчкихделаусликарствуиуметно
стивајања (1755)у коме су садржани сви елементинове
науке, историје уметности, али и критика њему савреме
ногрококоа,чимесеунаучномсмислузачињеиуметничка
критика (циљ је открити стариидеал уметностиина тим
основама формирати савремени укус). У овом тексту се
откриваиконцептбиолошкограстаиразвоја,теопадања,
уметности,допуњенаидејомовезиуметностиједногнаро
дасаподнебљем,схватањимаиначиномживота,тумачење
укусастарихГркаињиховопоимањелепоте,покушајдасе
уочеииздвојеопштаобележјагрчкеуметностиикњижев
ностииоткријуњиховаправила,теанализапојединихеле
мената уметничког дела (контура, драперија, перспектива,
композиција,израз,теме).

Дошавши,уРиму,унепосреднидодирсаделимаантичке
уметности,Винкелманјепокушаодасавладаначинпосма
трања и анализе дела, и писао поетичне описе античких
скулптура(Аполон,Лаокоон,Нил,Тибар,ТорзоБелведер
ски),ненаучнатумачења,установившихијерархијуњихове
лепоте.Будућида јеликовноделотумачиокао„литерату
ру”,он јефилолошкуиисторијскукритикуизворапревео
уанализуантичкихскулптура,уводећиианализуизворног
обликаједногделаипроменекојејетрпелотокомвременау
процесимарестаурацијеиреконструкције.

Нарасласазнањаиразвијенаметодологијанашлисусвојиз
разуПодсетникузапосматрањеуметничкихдела,1759–
1760,којијенамениосвимакојезанимауметност,увевши
уобзиртритачкеослонца:уметника,делоигледаоца.По
казујућимогућностизапрепознавањелепотеууметничком
делу,Винкелман је излагао своје схватањеприроде лепог,
направиоразликуизмеђуропскогподражавањастварности
ипредстављањаидеала,акаомерилоуметниковогталента
издвојиојеуметниковуформуиначинобликовањаидеја.
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Винкелманјетодефинисањеантичкогидеала,кажеаутор,
започеоусвојимпрвимрадовимауопштавањемсвојихзна
њаокњижевности,филозофијииуметностимастарогвека,
азатимјепошаоодуметничкихдела.Првојеидеалпрепо
знаваоууметничкомостварењукаоцелини,азатимпосма
трајућипојединеделовенекогделаилиликовнеелементе.
Сматраоједапостојивезаизмеђуидеалногиуметничког,
тејеувеоновпојам,грацију,уОграцијиууметничкимде
лима,1759,којасеиспољаванапојединимелементима(по
крет, израз, драперија). Основа овог рашчлањивања јесте
његов студиј природних наука, који је омогућио и лакше
сагледавањеразвојапојединихелемената.

После описа античке скулптуре и уопштених разматра
ња,Винкелман јепрешаонасагледавањепојединихграна
уметностистарогвека(Оградитељствустариххрамовау
АгригентунаСицилији, 1759;Запажањао градитељству
старих,1762)припремајућитерензаокосницусвогопуса,
Историјууметностистарогвека,1764.УЗапажањимао
градитељствустарихВинкелманјекористиописанеизво
ре,репродукциједругихаутора,боравакнатерену;грађеви
нејекласификоваоповрстама,утврђујућињиховекаракте
ристикеодосновнихобликадоархитектонскихелемената
инаписа,разматраоматеријале, технике градњеиутицаје
поднебља,издвојившидекорацијукаоодразукуса.

Проф.Драгојевићпримећује да су уВинкелмановим спи
сима долазиле до изражаја две субјективне компоненте
новенауке,којеувекпотичуизвременаукомистраживач
уметностиживи:1.системестетскихвредностиилиукус,
2.начинуобличавањаиликонцептуализацијеподатака–ан
тичкатрадиција јебилаконстантноприсутнаууметности
европскогновогвека,самосемењаоодноспремањојиње
нотумачење,аВинкелмановасклоностдапроменутогод
носасагледакаоуспонипадуметностибилајеизразједног
коцептакакавјевећизвесновремевладаоунаукама,акоји
јеподразумеваодаистраживачупредмету свогпроучава
њаузимауобзирпериодичностпромена,кретање,положај,
правац,икаонајважнијиелемент,време.

У својој Историји уметности старог века, Винкелман
је разматраонајпреуметност старог века уопште, а затим
уметност у односу на спољашње околности на примеру
Грка.Уовомделусусенашлисвиелементињеговогпри
ступа уклопљени уфункционалнуцелину.Каоциљ је де
финисао утврђивање бића уметности, у чему биографије
појединихуметникаимајумалоутицаја,иутврђиваојеса
мо чињенице, ликовне изворе, да би открио правилности,
иоткриојеопштеестетскииликовнотеоријскислојсвоје
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мисли.Разликовао јечетирипериодаразвоја:почетак,на
предак, стагнацију и опадање (које је сместио у простор
изванграницауметности).

ИВинкелмановараднаиприватнабиографија,какоприме
ћујеаутор,одражавапроблемеутицајаусловазарадиоп
станак:питањедруштвеногположајаистраживачаинауке,
утицајпсихичкихчинилаца,етичкипроблеми,итд.Винкел
мановпримерговориоважностиусловазарад(материјални
положај,доступностуметничкихдела,могућностпутовања,
отвореностинституција,коришћењеискустваидокумента
цијепретходника,условимазапубликовање,итд.)сакојима
се,понекадкаосанепремостивимпрепрекама,истраживачи
сусрећуиданас.

Иакосумарно,упоређењусапажњомкојујепоклониоВин
келману, проф. Драгојевић је наставио историографијом
историјеуметности,давшипрегледразвојаметодологијеи
појмоваисторијеуметностикодједногбројаисторичараи
теоретичарауметностикоји су сеумањојиливећојмери
ослањалинаВинкелмана.Препознао је структурунаукео
уметности у којој групе елемената чине тачке у хроноло
гији развоја науке, наводећи њене елементе: дефинисање
предмета проучавања (од Лесинга до Фидлера), опис (од
исцрпног, преко каталошког, фактографског, проблемског
иконолошког),анализа(одМенгсадоВелфлина),уочавање
проблема (попут естетскотеоријских, историјских), обја
шњење и уочавање правилности настанка и развоја умет
ности,ликовнакритика(Дидро,Куглер,Раскин),културна
политика (Румор), заштита културног наслеђа (Дворжак),
предвиђањебудућегразвојауметности(Тен,Ренак).Уочио
је и методе: иконографски, културолошки (Буркхарт, Тен,
Дворжак), атрибуцију (Морели, Беренсон), фактографски
метод (Голдшмит), иконолошки (Варбург, Пановски), гру
писање по карактеристикама (Ренак), компарација (Стжи
говски),низови(Џенсон).Узметодекојиприпадајуспеци
фичноисторијиуметностикаомогућупосебнудимензију
изводи додатне, мултидисциплинарне, приступе у којима
секористезнањаиметодидругихнаука:историјски(Вин
келман,Бурхарт),техничкотехнолошки(Семпер),литерар
ни(Грим),психолошки(Фишер),математички(Шмарсов),
антрополошки (Ворингер), географски (Портер, Пипер).
Посебну димензију чине променљиви, историјски усло
вљени елементи науке који припадају времену у коме ра
ди одређени истраживач. Једно би био укус (Гете, Румор,
Ригл,Раскин,Дворжак),адругофилозофскапозицијанау
кеоуметности:идеализам(Хото),материјализам(Семпер),
позитивизам (Тен), детерминизам (Ригл),функционализам
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(Касирер),структурализам(Зедлмајер),идруги.Тусуивла
дајућиконцепти(каоуспонипад,стил,стариинови,струк
тура,развој,контекст,утицај,размена,одрживост)происте
клиизначинамишљењаодређеногвремена.

УпоглављуАкадемскоизучавање,проф.Драгојевићпрати
линијуразвојатумачењаисторијеуметностиоданализетек
стова,радаиживотаВинкелманау18.веку,прекопогледа
на струку као скуппојединаца, до сагледавањадисципли
неуцелиникрозелементерадаисторичарауметностии,на
крају,кризеовеврстеистраживањаузрокованепроменама
напреласкуу21.век.Иакосеиуовомпоглављудржихро
нолошког принципа, он указује на могућност системати
зацијеметодологијаисторијеуметностикојесусеразвиле
послеВинкелмановихнаучнихопсервацијаиметода,ииз
њих.

Почетком историје уметности се, по Драгојевићу, може
сматрати(перманентан),процесњеногразумевањаипози
ционирањамеђу осталим човековим делатностима.Аутор
дајесамоглавнулинијутумачењаисторијеуметностикао
дисциплинекојасеулитературианализирасастановишта
методологије,наменеиисторијенастанкатекстова,њихове
структуре,односапремаизворима,ставоваикључнихпој
мова, значаја задаљиразвојисторијеуметности.Аутор је
овајпрегледпоновопочеоВинкелманом,заправо,критич
кимосвртиманањегово дело кодХердера, који је анали
зомВинкелмановог метода ињегове научности, поставио
епистемологијуисторијеуметности;кодГетеа,којисеба
вио Винкелмановим животом и личношћу; и Јустија који
је контекстуализовао Винкелманов живот и рад доводећи
га у везу саширимдруштвенимприликама.Ово је прави
зачетак академског изучавања историје уметности који је
текао,какоауторнаглашава,одбиографијаиндивидуалних
аутора,досагледавањаметодолошкихприступавећегбро
јааутораповезанихпоразнимосновама–националношћу,
темом,праксом,исл.Будућидасеисторичариуметностиу
изучавањутемаипроблеманеопходноупознајусаистори
ографијом проблема, појавила се и потреба за системати
зацијомискустава,захролоношкимипроблемскимувиди
мауисторијуструке,сациљемдасеанализирајутекстови
историчарауметности,дасекласификујуиодредињихова
релевантностзаразумевањетоковаразвојадисциплине.

Проф. Драгојевић се осврнуо на хронологију критичких
анализа аутора попут Грима, Шмарсова, Фишера, Тицеа,
Зедлмајера,Ригла,Морелија,Кублера,Панофског,Шлосера,
односноауторачијаделачинеокосницутумачењаисторије
уметностикаодисциплине,којасусеграналаодпрактичних
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упутстава,методологије,критичкихидејаопостојећојимо
гућој пракси историје уметности, и слично. Ако се може
сумирати овај комплексан увид у историографију пробле
марецепцијеисторијеуметностикаонауке,ињенеметоде,
онда се може закључити да се поступак анализе текстова
оисторијиуметностисастојиодследећихкорака:разуме
тиауторовприступтумачењуисторијеуметности,наменуи
историјунастанкатекста,сагледатиструктурутекста,пре
познатиметодологију,односпремаизворима,анализирати
садржај текста, карактеристичне делове и његову целину,
битнеставовеикључнепојмове,тевредностсвакогелемен
таизначајзаразвојсаменаукеисторијеуметности.

Уочавајући потребу да се састави права историја истори
јеуметности,проф.Драгојевићуводиважаносвртнакон
струкцијупојмовнихсистемаукојимасе„појмовноитер
минолошкиразлучује”:историјауметностикаоразвојумет
ности(каоуметничкапрошлост,GeschichtederKunst,икао
историја уметности,Kunstgeschichte); наука која проучава
тајразвој,наукаоуметности(Kunstwissenschaft).Овуподе
лу, проф.Драгојевићпроблематизује делимаФраја који је
настојаодаисторијууметноститумачинаучнимконцепти
ма,Бјалостоцкогкојијесагледаваоуоквирухуманистичких
наука,иЛазаревакојијесуочаваосанаслеђеномпраксом.

Овонадасвекомплекснопоглављенастављасеосвртомна
ауторекојисудубљеанализиралиипредметбављењаисто
рије уметности, њену историју, методологију, циљеве, со
циополитичке,психолошке,антрополошке,идругеаспекте
проучавањауметности(Бауер)ињенихпојмова(Нелзони
Шиф).Затимсепримећујеизастојутумачењимаиинвента
рисањуструкекрајем20.векакојиозначаваикризуструке
којаједошладигитализацијом,каталогизацијоминеопход
ношћудасесведупојмовииисторијеуметностиинаукео
њој,ињенихметода,филозофије,системавредности,етике.

УпотпоглављимапоглављаСрпскоискуствосумиранасу,
поновохронолошки,стремљења,настанакиразвојисторије
уметностикодСрба,одсредине18.докраја19.века:путод
историједоестетике,путодестетикедотеорије,припрема
истраживачауметности,преводилитературеињиховапри
мена,процесодписањаоуметностидоразмишљањаопи
сању,развојодизвођењатеоријадоуметничкогпредмета,
теувођењеисторијеуметностикаонаукеусрпскукултуру.

Историјапроучавањаинаучавањаисторијеуметностикод
СрбасепоклапасаразвојемнаукеуЕвропи,исатражењем
одговарајућих метода, полазишта, за одговарајуће тумаче
ње појединачних периода у развоју уметности, локалних
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обележја,сазахтевимадасепронађесопственаметодоло
гија,сасвешћу,напокон,данеокласицистичкаВинкелмано
варазматрањанисуприменљиванасвеуметничкепраксе.
У српској историји уметности се преламају свипроблеми
размишљања,анализе,истраживањаиписањаоуметности.
Посебанпроблембављењаисториографијомисторијеумет
ности код Срба представља чињеница, коју истиче проф.
Драгојевић,дасрпскалитератураоуметностикојајенаста
јалатоком19.векајошувекнијесасвимистраженасаста
новиштаисторијеуметности.Онпостављапитањеотоме
колико је српској литератури о уметности помогло позна
вањеисторијеуметности,иуњојпрепознаједвапаралелна
процеса: самостално сазревање кроз погледе на културну
баштину и упознавање савремених теоријских коцепата о
уметности;једнобездругогнијеишло,аискуствојеишло
преучења,упозораваон.

Првиописинационалнихуметничкихспоменикаимоногра
фијеусрпскојкултурисусавремениВинкелмановимувиди
маприсутнивећуОрфелиновомпозивуиз1768.дасесаку
пљајуподацио„стариминовимделимаиуметницима”,ко
јипроф.Драгојевићвидикао„рефрен”усрпскојлитератури
оликовнимуметностима.ЊегаследеВукКараџић,1826,и
ГеоргијеМагарашевић,1828,паГеоргијеПетровић,1824,и
други,сведоДрагутинаМилутиновићаиМихаилаВалтро
вићакојису1884.упутилипозивзаистраживање,чување
и прикупљање уметничког блага као целовите стратегије.
Свакакодасудруштвеноисторијскеприликепредстављале
великупотешкоћузапроучавањесрпскеуметности,паиза
успостављањеметодологијеовенауке–проблемкојисевећ
уочаваиуВинкелмановојметодологији.

Доксеуевропскомконтекстуможеговоритиопутуразвоја
историјеуметностиодестетикедоисторије,засрпскусре
динусечинидајепутбиообрнут:одисториједоестетике.
Онсеможе,свакако,објаснитиспецифичнимоколностима
иисторијомнашегподнебља,тесепописиописспомени
канаметнуокаоглавниметодолошкиприступуСрбији18.
века.Иако,морасенагласити,проф.ДрагојевићуДосите
јевимнаписимаоуметностипрепознајенадахнутеидејео
естетским вредностима уметности који нису нашли своју
применљивостна савременеисторијскоуметничкеприли
ке уСрбији.Доситејев следбеник,ЛукијанМушицки, на
шаојепросторзатрагањезастаринама,аВукувеометод
дескрипцијеспоменикаисторијеикултуре,тејезапочеои
класификацијуспоменикасастановиштаестетике,дабитај
посаодаљеразвиоМагарашевићуводећидозунаучностиу
својепроучавањепојединачнихспоменика,повезујућиихса
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историјскимоколностима.Њемусубилепознатесавремене
тенденцијеуЕвропиионјеприхватиоиВинкелмановубио
лошкуинтерпретацијураста,развојаиопадањауметности,
каоидругењеговеметодолошкестратегијепопутгеографи
је,природе,политичкогидруштвеногположајаземље,вере,
обичаја,улогевладара,савременесоциоисторијскеприли
ке.Ипак, примећује аутор,механичка применаВинкелма
новеметодологије,иакојеонбиоможданајснажнијиузор
српским истраживачима, није била потпуно применљива
насрпскууметност,тесусемладиисторичариуметности
(Димитрије Давидовић, Бл.Нешић) позабавили иконогра
фијом, архитектонским елементима, просторним распоре
дом,украсом,уочавалистиловеињиховразвој,теувелии
ликовнукритикувреднујућисавременусрпскууметност.

Средином 19. века установљен је метод систематизације
материјала, налажене сз заједничке стилске карактеристи
ке, писани хронолошки прегледи (у, додуше, анонимним
освртима на стару уметност), а отворена су и питања де
финицијеикласификацијеуметности,принципазапосма
трање и процену дела, код бечког ђака и винкелмановца,
Георгија Петровића, који је начинио пионирски покушај
истраживања новије српске уметности, примењујући хро
нолошки метод на српску уметност по узору на прегледе
европскогсликарства.Одовогвременајеписањеоликов
нојуметностидобилоновизамах,иразниауторисупоку
шалидасебавеуметношћусрпскихтериторија,појединим
уметничкимдисциплинама,споменицима,деловањемпоје
диних уметника.Подстицаји за развојметода дошли су и
изуметничкекритикеукојојјепримењиванкласицистички,
винкелмановски,ставоопштиммерилимаууметности,ио
идеализацијиууметности.

У кључу класицистичких Винкелманових метода, проф.
Драгојевићскрећепажњу,СергијеНиколићјепримениоме
тодразликовањаоригиналаиреплика,истакаосамосталност
теоријеликовнихуметностииодвајањеодопшихестетских
проблема,даоидефиницијукритеријумазавредновањеи
класификацијууметничкихдела,поставиоитемељеобуке
истраживача.Такосесредином19.векаусрпскојисторији
уметностиможепрепознатиивећпримећенатенденцијада
секритеријумизавредновањесредњовековнеисавремене
уметностираздвојеидасеуважењиховеразлике,ускла
ду са временом њиховог настанка, културноисторијским
околностима, и сл.Анализа ликовних елемената нашла је
своје место, наводи аутор, у написима Ђуре Даничића и
СтевеТодоровића,аМихаилоВалтровићиДрагутинМилу
тиновићсусеистаклиуистраживањуипромоцијисрпских
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средњовековнихспоменика,каоиуинституционализацији
знања.Тосубилитемељинакојимасеградиласпецифичост
и актуелностисторије уметности каонауке у српској сре
дини.Изкомплексногипрепуногинформацијатекстаовог
поглављасагледавасеопштеприсуствооцаисторијеумет
ности,Винкелмана,чијисусписи,којесучиталиСрби18.и
19.века,утицалиинаразвојсрпскеисторијеитеоријеумет
ности.Упориштазарешавањемногихпитањапронађенасу
устранојуметности,кажепроф.Драгојевић,којанећебити
увекуправу,анисасвимправеднапремасрпскојкултури,
паниовдерехабилитованимпионирскимкорацимасрпске
науке.Оноштонамсе,такође,чинизначајнимјестебашто
штосекрозисторијуистраживањасрпскеуметностизапра
вопреламаисторијаистраживањаевропскеуметности,сва
методолошкапитањаистремљења,истоколикоииндивиду
ални,личнипуткојимсекретаоикојијекрчиоВинкелман,
лаганоградећиметодологијуисторијеуметности.

Допринос књиге проф. Драгојевића проучавању истори
јеуметностипочивабашупрепознавањуњененаучности
и развојањенихметода, а нарочито у указивањуна пара
лелекојесеихронолошкимогуустановитиунастајањуи
развојушире европске и српске историје уметности.Сва
копоглављепратиисцрпнабиблиографија,пажљивиизбор
референтнелитературе.Указивањеназначајпречестозабо
рављаногВинкелманакаооцаисторијеуметностипредста
вљапосебнувредностовогтекста.Винкелманнипоштони
јепрвиписацоуметности,алијеговороуметностилишио
произвољности, анегдотичности, заправо некритичности.
Откривање стила у неком предмету у даљим истражива
њима једовелоидоњеговогдефинисањакаоуметничког,
откривањеисторијскедимензијеуметностидовело јеидо
раздвајањаисторијскиходтеоријскихобележјауметничког
дела, дошло је до питања језика итерминологије науке о
уметности,постављенјекоренкултуролошкогииконограф
ског метода, психолошког, социолошког, антрополошког,
географског,историјског,ислично.

СвојунаучностисторијауметностидугујепојавиВинкелма
накојије,ослањајућисенаметодологијеприроднихнаука,
узимајућиуобзирњемусавременастремљењаутумачењу
културеиисторије,увеоформалнуиконтекстуалнуанали
зудела,мотива,откриваостиловедиректномопсервацијом
примеракојипотичуизистогвременаипростора,њиховим
поређењем, увео биолошко тумачење раста и развоја сти
лова,настојаодаваспитаваиформираукуспублике,дефи
нисаоразличитеобликеизлагања(есеј,опис,каталог,саоп
штењаоналазиманатерену,историјауметностиодређеног
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периода)којисунаставилидаживеуисторијиуметности,
идућиукораксаопштедруштвенимтоковимасвогвремена,
суочавајућисе,попутисторичарауметностиданас,салич
нимпреиспитивањима,ограничењимаисклоностимакојесе
неминовнорефлектујунапуткојимсекрећеисторијаумет
ностикаонаука,икаоисторијаикаопричаоуметности.




