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БАШТИНСКИАСПЕКТИ 
ИНСТИТУТАЛЕГАТА

Сажетак:Урадусеистражујеместоинституталегатаусту
дијама баштине. Полази се од историјскотеоријског одређења
појмабаштинеиуказује сенањеговувезусустановомлегата:
утврђујесеблископореклоуизворноправномкарактеруобатер
мина,алиињиховасавременапреплитања–одпочетнихтеориј
скихпремисадоњеговедруштвенеупотребљивости.Утомсми
слу,основнапретпоставкаизраженаурадуједаовиконцептидо
бијајусвојесуштинскоисходиштетеккадапостанудеоживотне
реалности, односно када оставштина постане чинилац у ства
рањудруштвенихикултурнихвредностизаједницеипојединца.
Уочаваседауслучајупојмабаштине,баштинарбираштанасле
ђује,докуслучајулегаталегатарпримаиспорукукојумујезаве
шталац(декујус)одредио.Изборбаштинарајеизразкултурниих
идруштвенихвредности,иутомсмислу„избор”имасимболички
иметафоричкикаракатеркојисепотомматеријализујебригомо
предметимабаштине.Сдругестране,предметлегатајеимовин
скоправна корист, а „избор” је резултат законске регулативе.
Имајућиувидуовеисличностииразлике,циљједасебаштинаи
легат,каопојам(филозофскакатегорија)иинститут(друштве
наформација),међусобнорасветлеидобијујаснијеобрисе.

Кључне речи: појам баштине, институт легата, студије
баштине,заједницазнања

Нијенеобичносусреститерминебаштинаилегатуистом
контексту. Ево једног новинског примера: „Удружење
’Адлигат’–којечинеБиблиотекаЛазић,Музејкњигеипу
товањаиМузејсрпскекњижевности–имавишеодмилион
библиографскихјединицаиоко10.000раритета.Однедавно
јебогатијезадеобаштинекојуједеценијамаприкупљала
једнаоднајстаријихбеоградскихпородица–Леко.Генера
цијеовелозечувалесуисакупљалезначајнадокументаза

МИЛАН ПОПАДИЋ



18

МИЛАН ПОПАДИЋ

историјуземље,алиипредметеизразнихепоха.Деосвог
наслеђапородицајекаолегатпренелаБиблиотециЛазић”.1
Понекадсепоменутитерминимогунаћииусинонимном
односу.Нетребаићидаље,аконамвећРечниксинонима2
није при руци, од прокаженеВикипедије да би се прочи
тало: „баштина: завештање, рег. оставина рег., тековина,
аманет,очевина,арх.бабалукарх.,тестамент,насљеђевина
рег.,ћаћевинарег.,дедовина,заоставштина,последњавоља/
жеља,поклон,рет.оставштинарет.,опорука,старинарет.,
дар,завештајарх.,нашљеђерег.,вољарег.,баштина,насле
ђе,записрег.,наслеђење,наслеђевинарет.,посмртнинарет.,
легат,задужбина”.3Јасноједасерадиоупотребитермина
баштинаилегат(алиидругихкојићенамкаснијебитиза
нимљиви)усвакодневномговору.Њиховоприсуствоуовим
приликамауказујеинањиховколоквијалнизначај,тојест
указуједатонисусамотехничкитерминиразличитихна
учнихистручнихдисциплина.Онеимајусвојеместоусва
кодневномживоту,иакосезначењекојеимсеутомконтек
ступридајенијесасвимистоветноономкојесеможенаћиу
академскојилистручнојлитератури.

Стога јеициљовоградадвојак.Имајућиувидуприлику
закојујетекстсастављен,тојестсуверењемдаћесеоин
ститутулегатаписатимногоисцрпније,обавештенијеиса
држајније у радовима који су део овог темата4, први циљ
радаједасеукаженаакадемсказначењапоменутихтерми
на,алипресвеганаконституисањепојмабаштинеињегову
везусинституцијомлегата.Другициљједасеуспостави
везаизмеђуовако(научноакадемски)одређенихполазишта
изначајабаштинеилегатазадруштво,заједницеипоједин
це. Збирно, циљ је да се баштина и легат, каопојам (фи
лозофскакатегорија)иинститут (друштвенаформација),
међусобнорасветлеидобијујаснијеобрисе(алисвакаконе
„права” и „једина” значења) у њиховом социокултурном
контексту.

1 Vasiljević, B. (2017) Kraljica Natalija darovala orman dvorskoj dami,
Politika,08.01.2017,15.05.2020,http://www.politika.rs/sr/clanak/371552/
Beograd/KraljicaNatalijadarovalaormandvorskojdami

2 „Баштинажв.наследство”;„наследствоснаслеђе,опорука,аманет,те
стамент,задужбина,очевина,дедовина,баштина,легат, ...”;Ћосић,П.
(2008)Речниксинонима,Београд:Корнет,стр.42и358.

3 „Baština”uVikirečnik,slobodnirečnik,15.05.2020,https://sr.wiktionary.
org/wiki/baština

4 Каоштојето,уосталом,већучињено,рецимоу:Miladinović,S.(2000)
Legat–krozpravnunaukuizakonodavstvo,Beograd:ZadužbinaAndrejević;
Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,(doktorskadi
sertacija),Beograd:UniverzitetuBeogradu:Fakultetpolitičkihnauka.
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Збирање„памћењасвета”

Појам баштине је европскиизум.Његова појава је после
дицапреображајаевропскогдруштваизтрадиционалногу
модерно. Традицонална друштва су органски саживљена
сасвојимстаринамаилибољерећинемајупотребузараз
ликомизмеђустарогиновог.Утрадиционалномдруштву,
прошлостнијеоноштоседесило,већсаставнидеовремена
укомсеживи,укомсупрошлост,садашњостибудућност
деоистогживотногритма.Памћењенијеускладиштеноу
музејскетрезоре,већјевреложивихсећањакојаобликују
свакодневицу.5Модерно друштво, да би било уопште мо
дерно,морабитиразличитоодстарог.Умодерномдруштву
прошлостјеоноштосезбило,усадашњицисеживи,абу
дућност се – путемнапретка, прогреса, развоја…–изми
шљазбогосвајањасадашњице.Умодерномдруштвупред
ставе прошлости се селе у колективно памћење, а остаци
прошлостипостајустарине.Модерностнепамти,онаскла
диштипамћењеиактуелизујега,честоизмењено,ускладу
са сопственим потребама загледаним у будућност.6 Да би
домети будућности били неограничени (ослобођени тере
тазапамћеног),дабиСтариконтинентосвојиоНовисвети
Новумладост,прошлостјебилопотребноукротити.Овом
походубилојепотребноадекватнооружјеиЕвропајеизу
мелапојамбаштине.Поредбригеопрошлости,појамба
штинејепонудиоисредствазаупотребупрошлости,каои
низинституција,каоштосумузеји,споменицикултуре,си
стемизаштитенаслеђа,академскедисциплине…,свеусвр
хуизградњеидентитетановогдруштва(Незаборавимода
јесвојевремено,узоруФранцускереволуције,ПјерКабон
[PierreJosephCambon]предложиодасекраљевскиспоме
нициупотребезастварањемузеја,јер,„тимећемоуништи
тиидеју омонархији”иистовремено „очуватиуметничка
ремекдела”7).Коначно,произвевшипојамбаштине,Европа
јесвојизумпочеладаизвозииостаткусвета.

Свакако,европскадруштва(сакривенаподнаизгледједин
ственимевропскимидентитетом)разноврснасу,пајеотуда
иразноврсноиискуствоуинцијацијипојмабаштине.Из
ворно,идејабригеостаринамауЕврописежеудобаране
модерности,паиуранијеепохе.8Тако јеуИталијисенат

5 Asman,J.(2011)Kulturapamćenja,Beograd:Prosveta.
6 Остен,M.(2005)Покраденопамћење.Дигиталнисистемииразарање
култрресећања.Малаисторијазаборављања,НовиСад:Светови.

7 Šiner,L.(2007)Otkrivanjeumetnosti,NoviSad,Adresa,str.213.
8 Marasović,T.(1983)Zaštitagraditeljskognasljeđa:povijesnipregledsiz
boromtekstovaidokumenata,Zagreb:DruštvokonzervatoraHrvatske;Split:
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градаРимајош1162.годинедонеоодлукуда„Трајановстуб
не смебити уништенили оштећенимора остатина част
римског народа све до краја света”, а 1471. године Папа
СисктIVпоклањабронзанескулптуреграђанимаРима–из
међуосталихиримскуВучицу–штосузачециКапитолин
скогмузеја(званичноотвореног1734.године).Умеђувре
мену,1515.године,папаЛавXименујеРафаелазаглавног
надзорникасвогантичког„мрамора”и„камења”затеченог
уРиму,ауВенецијисе1596.годинеотвараСтатутарио
публико, венецијанској јавности ињеним гостима доступ
на збирка античких скулптура. Мало раније, у Минхену,
СамуелКвихеберг1565.годинеобјављујујесвојтрактато
уређењу кабинета уметнина и реткости, резимирајући по
јавекојепостојеширомЕвропеуовомпериодуаподраз
личитимназивима(studiolo,wonderkammer,…).УШведској
је1666.годинеобјављенКраљевскипрогласоисторијским
споменицимаистаринама,теЗаконозаштитицркава,об
реднеодећеидобара1668. године.Коначно,1683. године
уОксфордусеотвараЕшмоловмузеј(Ешмолијан),којисе
пословично истиче као први модернимузеј, а изникао из
приватнеколекцијепородицеТрадескант,когајесвакокоје
имао„петопарац”вишкамогаодапосетиуновој,азање
ганарочито,направљенојзгради.9Ипак,крајосамнаестоги
почетакдеветнаестогвекасматраседобом„рађањабашти
не”10,билодаидејубаштинепорађадржавадабиобједи
ниланацију(каоуФранцуској)илиграђанскакласадаби
сесаморепрезентовала(Немачка)илистарааристократија
небилисезаштитилауновом,модерномсвету(Енглеска).
Иакоовакогенерализованеоценетребаузетисаизвесном
резервом– јерпоказано једасуу„рађањубаштине”уче
ствовалиибројнидругичиниоци(националнеинституције,
приватнеиницијативе,професионалнадруштва,међународ
не организације…) – оне указују колико је новоизумљени
концептутицаонаконструисањедруштвених(националних
иуниверзалних)идентитетаевропскихдржава.11

Безобзиранапојединачнеразлике,могућејеизвестиииз
веснуопштухронологију европскогискуствапоовомпи
тању: тридесете и четрдесете године деветнаестог века

Filozofski fakultetuZadru;Jokilehto,J. (2002)AHistoryofArchitectural
Conservation,Oxford–Woburn,MA:Butterworth–Heinemann.

9 Abt,Dž.(2014)Porekojavnogmuzeja,Vodičkrozmuzejskestudije,priredila
Mekdonald,Š.,Beograd:Clio.

10Poulot,D.(1988)TheBirthofHeritage:’lemomentGuizot’,OxfordArtJo
urnal,11/2,pp.40–56.

11Swenson,A. (2013)TheRiseofHeritage:Preserving thePast inFrance,
Germany and England, 1789–1914, Cambridge: Cambridge University
Press.
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донелесупрвевеликерасправеозаштитибаштине,даби
сезахваљујућиуспонуисторијекаоакадемскедисциплине
ифеномена„историзма”,популарисалерестаураторскеак
тивностиибригаобаштиниујавноммњењу,аодпочетка
осмедецениједокрајадугогдеветнаестог века (1914)ус
постављенисумодернипринципизаштитеипроширеноје
пољеделовања(одстароснихиисторијскихкаспоменици
макултуре).Упоредосовимактивностима,државненаме
реиинцијативестручњакаиструковнихудружењадобијају
иправни оквир, па се издају и законски акти који чинеи
основправнезаштите.НаконВеликограта,закојићесевр
лобрзопоказатидајетекпрвисветски,концептбаштинесе
делимичнопроширујеитопојмовнонастанкомкишобран
синтагме„културнодобро”12,апоокончањуионогдругог
рата, и универзалистичком утопијском идејом о „светској
баштини”13(илиунамасавременомдобуидејомо„памће
њусвета”14).Коначно,административноустановљењекон
цептанематеријалногкултурногнаслеђапочеткомдвадесет
првогвека15ињеговаекспанзивностуакадемскомисвако
дневномконтексту,упућујенасдасуопсегидосегбаштине
далекоодзатварања.16

Порекло,посед,право

Виделисмодасавремениконцептбаштиненепостојипре
крајаосамнаестогвека,алиимасвојезначајнепретходни
ке.17Идејабаштине(лат.patrimonium,енг.patrimony/herita
ge,франц.patrimoine)18припадаонималузивнимконцепти
макојејељудскиумствориодабисеоријентисаоусвету
око себе.Или како је то, отварајући есејПојамбаштине,
искусниАндреШастелнаписао:„Речјестаринска,појамсе

12Emiliani,A.(1988)Zajedannovikonceptkulturnogdobra,Pogledi:časopis
zadruštvenapitanja,god.18,3/4,str.725748.Појависинтагме„културно
добро”вратићемосемалокаснијеуовомраду.

13https://whc.unesco.org/en/about/
14https://en.unesco.org/programme/mow
15https://ich.unesco.org
16Стога смо у једном претходном раду појам баштине и одредили као

појам породичних сличности, односно политипни појам: Popadić,M.
(2012)Konceptporodičnihsličnostiusavremenojnauci.Slučajstudijabaš
tine,Teorijaipraksanaukeudruštvu:odkrizekadruštvuznanja,Beograd:
HemijskifakultetUniverzitetauBeogradu,str.245–255.

17Harvey,D.C.TheHistoryofHeritage, in:TheAshgateResearchCompa
nion toHeritage and Identity, eds.Graham,B. J. andHoward, P. (2008),
Aldershot:Ashgate,pp.19–36.

18O овом термину у француском, немачком и енглеском језику видети:
Swenson,A.нав.дело,стр.1318.
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чинисаонестранепамћења”.19Подсетимосеондаодакле
намтечудна,старинскареч.20

У деветнаестом веку, термин баштина срећемо у њего
вомуглавномизворномзначењу.ВукСтефановићКараџић
уСрпскомрјечнику из1818. годинепишеда је „Бàштина,
ф.очевина,илиономестођесекородио,väterlishesErbe,
patrimonium”.21 У Речнику илирском из 1853. године, Ру
долфВеселић поред речи „баштина”, бележи и изведени
це„баштиник”и„баштински”.22Иновија,двадесетовеков
на,лексикографскаиздањадајусличнатумачења,алисуи
проширенасавременимконотацијама.23ПоРечникусрпско
хрватског књижевног и народног језика, термин баштина
значи:(1)свештојенаслеђеноодоцаилипредака,насле
ђе, наследство, дедовина, очевина; (а) земљаиматеријал
на добра уопште; (б) наслеђена духовна добра, духовне и
телесне особине; (2) посед, непокретно добро, имање; (3)
правосопственостинанепокретнуимовину;(4)родникрај,
завичај;(5)обрадивоземљиште.ПоЕтимолошкомрјечнику
хрватскогаилисрпскогајезика,тојеправнитермин,којисе
„изцрквеногславенскогјезикарашириоиназапад”ипоти
чеодстарословенскеречибашта(=отац),азначењемује
(1)очевина,дједовина,hereditas,praedium;(2)њива.Речник
српког језикаМатице српске бележида је основно значе
ње баштине „имовина, првенствено непокретна коју неко
наследиодоцаилинекогдругогпретка,наслеђенаимови
на,очевина,дедовина;наслеђе”,адруго,фигуративнозна
чење„б.фиг.наслеђенадуховна,културнадобра,духовно
наслеђе:културнабаштина”.

Терминбаштинаизворноједаклеозначаваопосед,имање
стеченоправомнаслеђивања.ПоСтојануНоваковићутер
мин баштина први пут се среће негде почетком четрнае
стогвека.24Баштина јеимање,алиидеоправногсистема,

19Chastel,A. (1988) Pojam baštine,Pogledi: časopis za društvena pitanja,
God.18,3/4,str.709.

20Наредни„етимолошкиблок”узмањеизменепреузетјеиз:Popadić,M.
(2015)Vremeprošlouvremenusadašnjem:Uvodustudijebaštine,Beograd:
CMiH,str.3435.

21Караџић,В.С.(1818)Српскирјечник,истолкованнемачкимилатинским
ријечима,Беч,стр.24.

22Veselić,R.(1853)Rěčnikilirskogainěmačkogajezika,I,Beč,str.6.
23Следећилексикографскипрегледпреузетјеиз:Gavrilović,Lj.(2010)No

menestOmen:baštinailinasleđe–(nesamo)terminološkadilema,Etno
antropološkiproblemi,n.s.god.5,br.2,str.4253.

24Упоредити: Новаковић, С. (1892) Српска баштина у старијим тур
скимзаконима,Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије;Но
ваковић,С.(1913)„Баштина”и„бољар”ујугословенскојтерминоло
гијисредњегавека,Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије;
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попут латинског patrimoniumа. Патримонијум је термин
којим се у римском праву означава имовина једног лица,
посебноонастеченанаслеђивањем.Но,требанапоменути
да је у римском праву постојао и терминdamnosa heredi
tas,којијеозначавао„нежељенонаслеђе”,тојестнаслеђе
недуговеитрошкове.25То је,дакле,ононаслеђекојесмо
мождапримораниданаследимо,аликојевероватнонеби
смо желели да баштинимо. Слично, „имовно”, одређење
налазимо и у српском средњовековном правном систему
Душановогзаконика.Члан43каже:„Иданијевластанго
сподинцар,иликраљ,илигоспођацарицаикомеузетиба
штинусилом,иликупити,или заменити,осимакокосам
пристане”.Утемељеностовог терминауправномсистему
јетаква,дасетокомпериодавластиОсманскогцарствана
Балкану,терминбаштинаиутурскомјезикукористиодау
случају хришћанских поданика означи правно загаранто
вани посед једне породице.26 Ова историјска веза између
имања,добараињиховогправногинститутанаслеђивања,а
којиподразумевабригуиодржавањенаслеђеног,садржана
у речи баштина, даје овом термину одређени симболички
потенцијалкојисетрансформисаоиуакадемскиквалитет.
Од друге половине двадесетог века, или боље рећинакон
друштвенихпроменаизазванихДругимсветскимратом,у
тадашњем српскохрватском језику овај термин је готово
„испражњен”одсвојихпређашњихзначења(којошзнада
баштазначиотац?27).Одтадасетерминбаштинаупотре
бљавакаоречкојаможезначењскидаобјединиразнород
несадржајеиформесведочанставапрошлости,сакривене
изауситњенихилинедостатниходређењапопут„старина”,
„споменик”, „културнодобро”, „спомениккултуре”, „при
роднобогатство”исл.Но,требаистаћидасечестокори
стилаисинтагмакултурноиприроднонаслеђе,алиготово
увекупоредосатерминомбаштинакаосинонимом.Поред
академскелитературе,савременозначењетерминабаштина
узваничниговордржавнихинституцијанаконДругогсвет
скогратаулазиикрозпревођењеиусвајањемеђународних

Недељковић,Б.М.(1936)ИсторијабаштинскесвојинеуновојСрбији:
одкраја18векадо1931,Београд:Г.Кон;Недељковић,Б.М.(1940)О
неким нарочитим облицима колективне баштине код Срба, Београд:
ШтампаријаРаденковић.

25Burill,А.(1867)Alawdictionaryandglossary,NewYork:Baker,Voonhis
&Co,p.419.

26Šabanović,H.(1964)Riječnik termina,Turski izvoriza istorijuBeograda,
knj.1.sv.1,KatastarskipopisiBeogradaiokoline14761566,Beograd:Isto
rijskiarhiv,str.610611.

27Наовореторичкопитање,изреченотокомпредавањанапредметуУвод
устудијебаштиненаФилозофскомфакултетууБеограду,једанмлади
колегаспремнојеодговорио:„ЗнамомиизисточнеСрбије!”
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конвенција,чимењеговаупотребадобијаиформалноправ
никарактер.

Управојетоместоукрштањапојмабаштинеиинституције
легата.Каоибаштина,институцијалегата јеконцепткоји
имадугутрадицијууевропскомдруштву:„Закључкеопо
јавилегатаможемоизвестинаосновуподатакаопојавии
развојунаслеђивања,наследногправаапосебнооразвоју
тестаментаитестаменталногнаслеђивања.Каоипоменуте
установе,појавалегатајеутеснојвезисразвојемпородич
нихисвојинскиходноса.Натраговелегатанаилазимојош
уХамурабијевомзаконику.Такође јеважноистаћида јеу
АтиниСолоновимреформама(6в.п.н.е.)уведенотеста
менталнонаслеђивање.Даљиразвојлегатанастављенјеу
римскомправу.Легатјеусавременаправапрактичнодошао
из римског права које је путем рецепције унето у грађан
скезаконике”.28Имајућипретходноувиду,моглобисерећи
дајеусавременомдруштвуинстутутлегатазадржаострогу
правнуформу29,доксеинститутпатримонијума/баштине
изправногзаметкаразвиоукултурниидруштвениконцепт.
Легат је део наслеђа издвојен из укупне заоставштине, а
сличносмоодредилиисавремениконцептбаштинеуодно
сунанаслеђе:тојежељенидеоукупногнаслеђа,онајкојије
препознаткаовреданнаслеђивања.Ипак,овдепостојијед
набитнаразлика.Услучајупојмабаштине,баштинарби
раштанаслеђује,услучајулегата,легатарпримаиспоруку
којумујезавешталац(декујус)одредио.Изборбаштинара
јеизразкултурниихидруштвенихвредности,иутомсми
слу„избор”имасимболичкииметафоричкикаракатеркоји
сепотомматеријализујебригомопредметимабаштине.С
другестране,предметлегатајеимовинскоправнакорист,а
„избор”јерезултатзаконскерегулативе.Далитозначидасу
сеиакоимајузаједничкекорене,појамбаштинеиинститут
легатаусавременомдобуипактоликоразишлидасепона
шајукаоуљеивода?

Прошлосткаожељазазаједништвом

Можда тоипакније случај.Иако устројен строгим закон
скимпрописима,легатје–какојетојезгровитопримећено–
увекимаодвострукукултурнуфункцију:„Каоизразинди
видуалнекултурнесвести,легаторствојеупотпуњавалооно

28Božić, J. нав. дело, стр. 33. Упоредити: Miladinović, S. нав. дело,
стр.13–14.

29Следећи,правниаспектлегатадат јенаоснову:Антић,О. (2010)На
следно право, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и
Службени гласник; Ђурђевић, Д. Б. (2011) Институције наследног
права,Београд:Службенигласник.
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штосеподразумеваподкултурнимбићемједногнарода.С
другестране,легаторство јенаособенначинпотврђивало
појединачнубригузакултурнаиуметничкаостварењаза
једницекојасупромакланадлежнимустановама”30.Другим
речима,аконачелноимајуразличитформалникарактер,по
јамбаштинеиинститутлегатаделеистоисходиште:сврхо
витостуоквируодређенезаједницеитозаједницечија је
кохезивнасила–прошлост.

„Прошлостјенештоштоградимоизжељезазаједништвом”,
провоцирасправомисторичаридејаТрондБергЕриксен.31
Акојезаистатако,запитајмосекаконекодруштвоилиза
једница,ствара,мислиигради.Једаноддоброаргументо
ваниходговора гласи–путемсвојихинституција.32Утом
смислу је и место баштинских институција веома битно.
Подсетимодајезаједништво,тојестзаједница–communa
lia,управоуосновипрвобитнеупотреберечиpatrimonium.33
Штасубаштинскеинституције?Такођепровокативни,ау
баштинскимпословимавишенегоискусниТомиславШола,
одређујеихнаследећиначин:тосубиблиотеке, архивии
музејиионесунепрофитне,некомерцијалнеорганизације,
имају слично послање унутар општег друштвеног добра,
кориснички су оријентисане и у размерама које зависе од
њиховихпосебности,уједносуинаучнеикомуникацијске
институције.34Обједињеностделовањаинституцијакаошто
сумузеји,архивиибиблиотеке(понекадсеозначаваскра
ћеницомLAM:LibraryArchiveMuseum)добилојепочетком
двадесетпрвогвеказначајноместо,указујућинамогућност
да се њиховим садејством остварује значајан допринос у
„заједницамазнања”(knowledgecommunities),каодаињи
хове раздвојене историје у информатичком добу добијају
заједничкоисходиште.35Пажљиви читалац већ слути куда
овоиде.Нијелиилегат–ондакаданијепредметформално
правнихнадгорњавања–јошједнабаштинскаинституција?

30Avramović,Z.(1994)LegatiukulturiBeograda:stanje,problemiimoguća
rešenja,Kultura:časopiszateorijuisociologijukultureikulturnupolitiku,
br.93/94,str.214.

31Eriksen,B.T.(2013)Štajeistorijaideja,Loznica:Karpos,str.61.
32Daglas,M.(2000)Kakoinstitucijemisle,Reč,časopiszaknjiževnost,kulturu
idruštvenapitanja57(3),str.299340.

33Noyes,C.R.(2007)TheInstitutionofProperty:AStudyoftheDevelopment,
Substance,andArrangementof theSystemofProperty inModernAnglo–
AmericanLaw,Clark,NewJerseyTheLawbookExchange,Ltd,p.48.

34Šola,T.(2003)Esejiomuzejimainjihovojteoriji:premakibernetičkommu
zeju,Zagreb:HrvatskinacionalnikomitetICOM,str.297,319.

35Hedstrom,M.andKing,J.L.(2003)OntheLAM:Library,archive,andmu
seumcollectionsinthecreationandmaintenanceofknowledgecommunities,
Paris,France:OrganisationforEconomicCoOperationandDevelopment.
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Правназаштитајевеомабитанаспектубризиобаштини.36
Другимречима,поменутеипрепознатљивеинституцијекао
штосумузеји,архивиибиблиотекенебимогледапостоје
безјасногправногоквира.Али,иакоспоменичкоправоима
своју дугу историју37, истакнимо да је почетком двадесет
првогвекаонодобилојошједанзанимљивдодатак.Наиме,
упортугалскомградуФароу,ВећеЕвропедонело је2005.
годинеКонвенцијуовредностикултурнебаштинезадру
штво.Онаполазиодправасвакогпојединца„дасебавикул
турномбаштиномповластитомизборуузпоштовањеправа
ислободадругихкаоаспектаправанаслободноучествова
њеукултурномживоту садржаногуОпштојдекларацији
Уједињенихнародаољудскимправима(1948)изајамченог
Међународнимпактомопривредним,социјалнимикултур
нимправима(1966)”.ЦиљФароконвенцијеисказанучлану
1јестедапромовишеследећезакључкењенихпотписника:
„а)признатидасуправавезанаузкултурнубаштинусастав
нидеоправанаучешћеукултурномживоту...,б)признати
појединачнуизаједничкуодговорностпремакултурнојба
штини;в)нагласитидаочувањекултурнебаштинеињено
одрживокоришћењеимајузациљљудскиразвојиквалитет
живота...”Наравноречјеодокументукојиједеополитичке
икултурнестратегијеЕвропскеуније,тојестдео„изградње
мирољубивогидемократскогдруштва...упроцесимаодр
живогразвојаиунапређењакултурнеразноликости”(Члан
1)д),алиовадекларацијадоносиједнузначајнуновину,или
јебаремпрвипутјасноидиректноформулише.Једностав
но,свиимамоправонабаштину.Сходно,тозначиидаима
мообавезеспрамбаштине.

Другим речима, баштина није предмет само научног про
учавања, струковног делања и професионалног бављења;
баштина је друштвена привилегија и друштвена обавеза.
Акосеинститутлегатааприориипосматракаоправнака
тегорија(сјаснодефинисанимодносимаунутаруговорних
страна),ондагамождатребаразуметииуописаномконтек
сту(којипрепројектује,негоштоствараФароконвенција).
Утомсмислу,легатможебитивиђенкаоправноустројен
институт,алисјасноизраженимдруштвенимикултурним
вредностима баштинске установе, дакле унутар оквира
општегдруштвеногдобра.

36Толикобитандасепонекадподбаштиномподразумевасамооношто
језаконскиутврђенокаокултурнодобро.Отомевишеу:Popadić,M.
(2015),нав.дело,стр.119–126.Стране125126делимичносупренетеу
текстукојиследи.

37Бргуљан, В. (2006)Споменичко право, Београд: Републички завод за
заштитуспоменикакултуре.
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Закључак–
Културнодоброикултурнадобробит

Резимирајмонакрају,укратко,оношто једосадаречено.
Појам баштине и институт легата имају заједничко поре
клоуправномсистемувезаномзапроцесенаслеђивања,а
заједничкоисходиштеуживотнојреалности,односнокада
оставштинапостанечинилацустварањудруштвенихикул
турнихвредностизаједницеипојединца.Ипак,требабити
опрезанс„правомнабаштину”,тојестсупотребомидејао
заједнициињеномнаслеђу.Морасеиматиувидуидајепо
некадидејабаштинеискоришћенакаомедијзастереотипи
зацијукултурнихидруштвенихвредности.Кадасулокалне
ирегионалневредностибаштинепочеледасепретварајуу
универзалне,дошлоједопроблема,којинису(намерноили
ненамерно)одмахуочени.Другимречима,прихваћенездра
возаготовоовеидејесупоредсвогхуманистичкогкорена,
показалеи–једнакољудско–хегемонолице.Примећеноје
идајесавременабригаобаштинибила„опсесијастрастве
не, образоване и углавном утицајне мањине, а социјалне,
образовнеиполитичкекарактеристикепроизвођачабашти
немалосусепроменилеоддеветнаестогвека”38.Погледај
мо зато на крају пример синтагме „културно добро”, која
сведочидајетанкалинијаизмеђуупотребеизлоупотребе
„заједничке”баштине.

У једној савременој правничкој енциклопедији, под
одредницом културна баштина читамо: „Израз културна
баштинаодносисенаонајдеонационалне,племенскеили
другекултуредруштвакојијетоликобитанзаидентитети
карактер друштва да гаљуди сматрају неотуђивим.Израз
обухвата материјална, историјска или археолошка нала
зиштаипредмете,каоинематеријалнепојаве,каоштосу
фолклор,обреди, језикизанатскевештине.Често јепове
занасаширимпојмомкултурногнаслеђа;саужимпојмо
вимакаоштосупредметикултуреиликултурниматеријал
којиискључујунематеријалнубаштину;и техничкимтер
миномкултурнодобро,којиуказујенавласничкеодносе”.39

38Graham,B.,Ashworth,G. J. andTunbridge, J.E. (2000)AGeographyof
Heritage:Power,CultureandEconomy,London:Arnold,p.14.

39„Thetermculturalpatrimonyreferstothatpartofanational,tribal,orother
society’sculture,whichissofundamentaltothesociety’sidentityandcha
racter thatpeopledeemit inalienable.Thetermembraces tangiblehistoric
or archaeological sites and objects aswell as intangible phenomena, such
asfolklore,rituals,language,andcraftskills.Itisoftenassociatedwiththe
broadertermculturalheritage;thenarrowertermsculturalobjectsorcultu
ralmaterial,whichexclude intangibleheritage;and themore technical le
galtermculturalproperty,whichindicatesownership“;Nafziger,J.Cultural
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Ранијесмоприметилидасетерминкултурнодобросреће
срединомдвадестогвека.Ипак,тајтерминимазанимљиву
предисторију.Колико језасадапознато,синтагмакултур
нодобро(Kulturgut)првипутјеупотребљенакаотехнички
терминуНемачкој1933. годинеиискован јеуГебелсовој
пропагандистичкојковачници,ауоквирупрописавезаних
заReichskulturkammer,државнуагенцијузакултуру.Њено
значење је било: „свакоделоилиизвођењеуметностина
мењенопублици;свакодругоинтелектуалноделоилиизво
ђењенамењенопублиципутемштампе,филмаилирадија”.
Нијебиоредакслучајданаосновутогаштоје„делонаме
њенапублици”,оно–захваљујућинацистичкимпропаганд
ниммеханизмима–промениисвојинскистатус,тојестбуде
отуђеноод„неподобних”власника.40

Друштва и заједнице „мисле” кроз своје институције, али
сеипроцесбаштињењанесмемешатисприбављањемин
стантидентитета„запонети”,акојисутекзаводљивпроиз
водзамкеинституциналногинструментарија.41Говорећиу
имезаједнице,постојиопасностдасеинституцијеуместо
дабудугенераторидељењазаједничкихвредности,претво
реуинструменте занаметањепожељнихобразаца.Стога,
јошједномзасамкрај,саветиисторичараидејаТрондаБер
гаЕриксена:„Кадопрошлостиговоримкаоо’конструкци
јиʼ, ањеномбаштинару као ’режисеруʼ који нампредста
вљапрошлостзаједнице,нијеминамерадаумањимзначај
уложеногтруда,већданагласимкаковишенеможемопод
разумеватиједнупрошлосткојуделесвисународници.Не
смемо чак ни подразумевати да прошлост уопште занима
свенашесавременике.”42Отуда,аколегатсхватимокаона
рочитубаштинскуинституцију,требауочитиидаконцепт
легатапреносиједнуколикозначајну,толикоиједноставну
баштинскупоруку.Каоиндивидуалничиноставиоцаиза
штићен правним нормативима, легат заправо опредмећује
нарочитукултурнувредностипоручује:ненаслеђујесеса
мо„имање”или„правноимовинскакорист”.Тојетекзалог
заправициљ.Аправициљјенеговањедобробитиљудии
њиховихмеђусобниходноса.

heritageandpatrimony, in:Encyclopediaof law&society:Americanand
global perspectives,Vol. 1, ed.Clark,D. S. (2007),ThousandOaks,CA:
SagePublications,Inc,pp.360360.

40Steinweis,A. E. (1996)Art, Ideology, and Economics in Nazi Germany:
TheReichChambers ofMusic, Theater, and theVisualArts,ChapelHill:
UniversityofNorthCarolinaPress,pp.44–45.

41Видети: Булатовић, Д. (2016) Уметност и музеалност, Нови Сад:
ГалеријаМатицесрпске,стр.217218.

42Eriksen,B.T.нав.дело,стр.64.



29

МИЛАН ПОПАДИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Abt,Dž.(2014)Poreklojavnogmuzeja,Vodičkrozmuzejskestudije,
priredilaŠeronMekdonald,Beograd:Clio.

Антић,О.(2010)Наследноправо,Београд:Правнифакултет
УниверзитетауБеоградуиСлужбенигласник.

Asman,J.(2011)Kulturapamćenja,Beograd:Prosveta.

Avramović,Z.(1994)LegatiukulturiBeograda:stanje,problemii
mogućarešenja,Kultura–časopiszateorijuisociologijukulturei
kulturnupolitikubr.93/94,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog
razvitka,str.214224.

Božić,J.(2019)LegatiukulturnojpoliticiRepublikeSrbije,
(doktorskadisertacija),Beograd:UniverzitetuBeogradu–
Fakultetpolitičkihnauka.

Бргуљан,В.(2006)Споменичкоправо,Београд:Републичкизавод
зазаштитуспоменикакултуре.

Булатовић,Д.(2016)Уметностимузеалност,НовиСад:Галерија
Матицесрпске.

Burill,А.(1867)Alawdictionaryandglossary,NewYork:Baker,
Voonhis&C.

Daglas,M.(2000)Kakoinstitucijemisle,Reč–časopiszaknjižev
nost,kulturuidruštvenapitanja57(3),str.299340.

Ђурђевић,Д.Б.(2011)Институцијенаследногправа,Београд:
Службенигласник.

Emiliani,A.(1988)Zajedannovikonceptkulturnogdobra,Pogledi–
časopiszadruštvenapitanja,god.18,3/4,str.725748.

Eriksen,B.T.(2013)Štajeistorijaideja,Loznica:Karpos.

Gavrilović,Lj.(2010)NomenestOmen:baštinailinasleđe–(nesa
mo)terminološkadilema,Etnoantropološkiproblemi,n.s.god.5,
br.2,str.4253.

Graham,B.,Ashworth,G.J.andTunbridge,J.E.(2000)AGeography
ofHeritage:Power,CultureandEconomy,London:Arnold.

Harvey,D.CTheHistoryofHeritage,in:TheAshgateResearchCom
paniontoHeritageandIdentity,eds.Graham,B.J.andHoward,P.
(2008),Aldershot:Ashgate,pp.19–36.

Hedstrom,M.andKing,J.L.(2003)OntheLAM:Library,archive,
andmuseumcollectionsinthecreationandmaintenanceofknowledge
communities,Paris,France:OrganisationforEconomicCoOperation
andDevelopment.

Jokilehto,J.(2002)AHistoryofArchitecturalConservation,Oxford–
Woburn,MA:Butterworth–Heinemann.

Караџић,В.С.(1818)Српскирјечник,истолкованнемачкими
латинскимријечима,Беч.



30

МИЛАН ПОПАДИЋ

Marasović,T.(1983)Zaštitagraditeljskognasljeđa:povijesnipre
gledsizboromtekstovaidokumenata,Zagreb:Društvokonzervatora
Hrvatske;Split:FilozofskifakultetuZadru.

Miladinović,S.(2000)Legat–krozpravnunaukuizakonodavstvo,
Beograd:ZadužbinaAndrejević.

Nafziger,J.Culturalheritageandpatrimony,in:Encyclopediaoflaw
&society:Americanandglobalperspectives,Vol.1,ed.Clark,D.S.
(2007),ThousandOaks,CA:SagePublications,Inc,pp.360360.

Недељковић,Б.М.(1936)Историјабаштинскесвојинеуновој
Србији:одкраја18векадо1931,Београд:Г.Кон.

Недељковић,Б.М.(1940)Онекимнарочитимоблицимаколек
тивнебаштинекодСрба,Београд:ШтампаријаРаденковић.

Noyes,C.R.(2007)TheInstitutionofProperty:AStudyoftheDe
velopment,Substance,andArrangementoftheSystemofProperty
inModernAnglo–AmericanLaw,Clark,NewJerseyTheLawbook
Exchange,Ltd.

Новаковић,С.(1913)„Баштина”и„бољар”ујугословенској
терминологијисредњегавека,Београд:Државнаштампарија
КраљевинеСрбије.

Новаковић,С.(1892)Српскабаштинаустаријимтурским
законима,Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије.

Остен,M.(2005)Покраденопамћење.Дигиталнисистемиира
зарањекултрресећања.Малаисторијазаборављања,НовиСад:
Светови.

Ћосић,П.(2008),Речниксинонима,Београд:Корнет.

Chastel,A.(1988)Pojambaštine,Pogledi–časopiszadruštvena
pitanja,god.18,3/4:str.709723.

Popadić,M.(2012)Konceptporodičnihsličnostiusavremenojnauci,
Slučajstudijabaštine,Teorijaipraksanaukeudruštvu:odkrizeka
društvuznanja,Beograd:HemijskifakultetUniverzitetauBeogradu,
str.245–255.

Popadić,M.(2015)Vremeprošlouvremenusadašnjem:Uvodu
studijebaštine,Beograd:CmiH.

Poulot,D.(1988)TheBirthofHeritage:’lemomentGuizot’,
OxfordArtJournal,11/2,pp.40–56.

Steinweis,A.E.(1996)Art,Ideology,andEconomicsinNaziGer
many:TheReichChambersofMusic,Theater,andtheVisualArts,
ChapelHill:UniversityofNorthCarolinaPress.

Swenson,A.(2013)TheRiseofHeritage:PreservingthePastin
France,GermanyandEngland,1789–1914,Cambridge:Cambridge
UniversityPress.

Šabanović,H.(1964)TurskiizvorizaistorijuBeograda,knj.1.sv.1,
KatastarskipopisiBeogradaiokoline14761566,Beograd:Istorijski
arhiv.



31

МИЛАН ПОПАДИЋ

Šiner,L.(2007)Otkrivanjeumetnosti,NoviSad:Adresa.

Šola,T.(2003)Esejiomuzejimainjihovojteoriji:premakibernetič
kommuzeju,Zagreb:HrvatskinacionalnikomitetICOM.

Vasiljević,B.(2017)KraljicaNatalijadarovalaormandvorskojdami“,
Politika,08.01.2017,15.05.2020,http://www.politika.rs/sr/cla
nak/371552/Beograd/KraljicaNatalijadarovalaormandvorskojdami

Veselić,R.(1853)Rěčnikilirskogainěmačkogajezika,I,Beč.

MilanPopadić
UniversityofBelgrade,FacultyofPhilosophy–

DepartmentofArtHistory,Belgrade

HERITAGEASPECTSOFTHEINSTITUTEOFBEQUEST

Abstract

This paper examines the role of the institute of bequest in heritage
studies. It starts from a historicaltheoretical definition of the notion
ofheritageandpoints to itsconnectionwith the instituteofbequest:
itderivesacloseoriginallegalcharacterofbothterms,butalsotheir
modern intertwining – from initial theoretical premises to social
applicability.Inthatsense,abasicassumptionexpressedinthepaper
is that theseconceptsachieve theiressentialpurposeonlywhenthey
becomepartofliferealityi.e.whentheybecomeafactorincreating
social and cultural values of communities and individuals. It is
noticed that, in thecases referring to thenotionofheritage,heritage
stakeholderschoosewhattheyinherit,whileinthecasesofbequests,
the legatee receives theworks assigned to themby the testator.The
choiceofheritagestakeholdersisanexpressionofculturalandsocial
values, and in that sense “choice” has a symbolic andmetaphorical
character which is then materialized through care for the inherited
objects.Ontheotherhand,thesubjectofabequestisthepropertylegal
benefit,andsuch“choice”istheresultoflegalregulations.Havingin
mindthesesimilaritiesanddifferences,thegoalofthepaperhasbeento
shedsomelightonheritageandbequest,bothasnotions(philosophical
category)andasinstitutes(socialformation)inordertoofferaclearer

understandingofthesephenomena.

Keywords:notionofheritage, instituteofbequest,heritagestudies,
knowledgecommunity


