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DARKSIDEНАСЛЕЂАНОБ-А
Сажетак:Последњихмесецинадруштвениммрежамарасплам
сана једискусијаокоришћењумеморијалнихкомплексаиспоме
никаНОБaкаосценографијезаснимањемоднихедиторијалаи
музичкихспотова.Докједнисматрајудајеупитањуапроприја
ција,комодификација,фетишизација,скрнављењеизлоупотреба
најширих размера други подржавају коришћење ових културних
ресурсаиутомевиденовживотспоменика,последугефазењи
ховог уништавања, занемаривањаипотпуненевидљивости.Са
гледавањемузрокаповећаногинтересовањаипроблематизацијом
природе конфликта око начина коришћења споменика покушали
смо да укажемо на узалудносттражења арбитраже у разгра
ничењупожељниходнепожељнихмодела коришћењакултурног
наслеђаисугеришемоуспостављањедијалогаизмеђуразличитих
актерауциљуњиховеревалоризације.

Кључне речи: споменичко наслеђе СФРЈ, партизански споме
ници, коришћење наслеђа, злоупотреба наслеђа, ревалоризација
наслеђаНОБ

Југословенскимеморијалникомплексипосвећенистрадању
иНародноослободилачкој борбинаТјентишту,Кадињачи,
Козари,Петровојгори,Космају,Бубњу,уЈасеновцу,Подга
рићу,КосовскојМитровици…насталиупериодуодпочетка
60ихдокраја80ихгодинапрошлогвекавећдеценијууна
задуживајуповећаноинтересовањеистраживача,уметника,
архитеката,активистаимедија.

Само последњих пар година настао је већи број изложби
којетретирајуовутемупопут:ВојинБакићуорганизацији
кустоскогколективаWHWизЗагреба,ВојинБакић:Светло
снеформеизложбаМСУуЗагребу;Недовршенемодерниза
ције:измеђуутопијеипрагматизма,Удружењахрватских
архитеката у сарадњи с Друштвом архитеката Београда,
Коалицијом за одрживи развој (Скопље),Умјетничком га
леријомМарибор,Орискућомархитектуре(Загреб)иМу
зејомзаархитектуруидизајн(Љубљана).Затим,Путевима
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револуције–Меморијалнитуризаму Југославији, изложба
којајенасталауоквирумеђународнеплатформеНеприме
рени споменици;Животи споменика Модерне галерије у
Љубљани,изложбаПремабетонскојутопији:Архитекту
рауЈугославији19481980. (TowardaConcreteUtopia:Ar
chitecture inYugoslavia,1948–1980)уЊујоршкоjМoMAи.
Ова тема је била инспирација и за неколико позоришних
представакаоштосу:НевидљивиспоменициБитефтеатра,
илиБудућностпочиваубетонуикаменупартиципативна
представакојајеигранаширомЕвропе.Проблематизација
заштите и коришћења споменичког наслеђаСФРЈ била је
и темамногобројних стручних скупова, поменућемо само
конференцијеСоцијалистички споменици и модернизам у
оквирумеђународногпројектаHeroesWeLoveиРат,рево
луцијаисећање:Поратниспоменициупосткомунистичкој
ЕуропиуорганизацијимеђународнеплатформеНепримере
ниспоменици.Интересовањуакадемскеалиишире јавно
стипретходилисурадовисавременихуметника,међукоји
масеиздвајајуДавидМаљковић,СинишаЛабровић,Игор
Грубић,ДушицаДражић…

Ипак,највећупажњусветскејавностизаовутемуизазвалаје
изложбефотографијаифотопубликацијаСпоменикиз2010.
белгијскогаутораЈанаКемпнеарса.УГардијану(Guardian)
јекаореакцијанаизложбуосвануотекст:Подигнутиумир
нимпределимаусреднедођије,споменициизгледајукаозао
ставштиневанземаљаца,каонеобичникруговиилидетаљи
саомотанекогодалбумаПинкФлоjда.1Фотографијекоје
супотписанесамореднимбројемилокацијомпратибанал
на интерпретација друштвеноисторијског контекста.2 Као
резултатдисеминацијеКемпнеарсовихфотографијаизузет
но растењихова популарност, а реч споменик уз значајне
семантичкеизменеулазиуенглескијезик,односећисеис
кључивонамодернистичкеспоменике„необичнихформи”.3

1 Surtees,J.Spomeniks:thesecondworldwarmemorialsthatlooklikealien
art,Guardian,18.јune2013.,25september2018.,https://www.theguardian.
com/artanddesign/photographyblog/2013/jun/18/spomenikswarmonu
mentsformeryugoslaviaphotography

2 УтекстухоландскогархитектеНојтелингсаобјављеногуфотопубли
кацијиСпоменикнаведено једа јевећинаспоменикауништена,дасу
данассвинапуштени,докњиховеапстрактнеформалнекарактеристике
приписујечињеницидасууследкомплекснеприродеДругогсветског
ратанаподручју Југославије–ослободилачкии грађанскират– спо
менициморалидабудудовољнонеутралникакобибилиприхватљиви
свима.

3 Horvatinčić,S.(2012)ThePeculiarCaseofSpomeniks.MonumentalCom
memorativeSculptureinFormerYugoslaviaBetweenInvisibilityandPopu
larity,paperpresentedatLisbonSummerSchoolfortheStudyofCulture.
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Поредпутника опчињенихруинама савременепрошлости
којисупохрлилидаобиђусвакиодспоменикакојејеКемп
неарсфотографисао, те да у исто времеи сами „открију“
још неки, на просторе бивше Југославије долазе и разли
читимузички састави како би инкорпорирали „ванземаљ
ске“споменикеусценографијусвојихспотова.Такојепо
следњихгодинаналокацијамаспоменикаНОБаснимљен
већибројвидеорадоваинтернационалнихаутора(Teachers
изБруклина,OlympiqueизАустрије,NeurobeatизЧешке…)
чијибројпрегледанаЈутјубу(YouTube)варираоднеколико
стотинадонеколикостотинамилиона.Идокувећиниспо
това споменици служе само као атрактивна сценографија
(backdrop),двасемогуиздвојити,јерукључујуспоменике
каоравноправнеактере.

СаставФресноизБразилајезалокацијумузичкогспотаза
нумеруПробудисе (Acordar)из2015.годинеизабраоспо
меникМиодрагаЖивковићанаТјентишту.Објашњавајући
заштосуодабралибашовулокацијузаспот,једанодчла
новабендајеистакаодајењиховомдоласкунаТјентиште
претходило истраживање саме битке на Сутјесци. Зањих
споменик јесимболтражењаспасоносногпута.Свакоод
насимасвојубиткуитражисвојживотнипут.Овапесма
говориотомеиовајспоменикзанасимаогроманзначај.4

ДругипримерјевидеоспотДарксајд(Darkside)популарног
норвешкогдиџејаАленаВокера,којијезасамодвамесеца
одизлажења (јул2018.)премашиостомилионапрегледа.5
ОнјезалокацијеодабраоЖивковићевспоменикнаТјенти
шту,ЏамоњинуПодгарићуиЊегошевмаузолејнаЛовћену.
Стављениупостапокалиптичнинуклеарнихолокауст,спо
меницисуу„светуАланаВокера”(WorldofWalker)пред
стављеникаосвојеврснипотенцијалзаизмирењезараћених
племенаиизградњуновог,бољегдруштва.6

4 Аnonim,BrazilciobjavilispotkojijesnimannaTjentištu(VIDEO),06.no
vembar 2015., 25. septembar 2018., https://www.nezavisne.com/magazin/
jetset/BrazilciobjavilispotkojijesnimannaTjentistuVIDEO/334933

5 27. јул2018.,28.септембар2018.,https://www.youtube.com/watch?v=M
P4QBtFWw

6 Anonim,AlanWalkerReleasesNewSingle/Video“Darkside”FeaturingAU/
RAAndTomineHarket,27july2018.,25.September2018.,https://www.
rcarecords.com/news/alanwalkerreleasesnewsinglevideodarksidefeatu
ringauraandtomineharket/
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Интересантноједајепраксакоришћењаспоменикакаосце
нографијеувидеоспотовимаосталанепримећенаодстране
домаћејавностизаразликуодснимањамоднихедиторијала.
Најбурнијереаговањестручнеиширејавностиизазвалаје
кампањаподназивомБлекзироу(BlackZero)аустралијске
моднефирмеВелиајвер(ValleyEyewear)којајезалокацију
снимањарекламазанаочарезасунцеизабралаБогданови
ћевспоменикуЈасеновцуиЏамоњинуПодгарићу.После
многобројнихосудаинајоштријихкритика,укојимајеис
тицаноувредљивоимекампање,тенепримереностмодела
уцрнимкапутимаиуопштемрачнеестетике,каоичињени
цадајеједнаодлокацијабиологорсмрти,компанијајена
крајуповукладеокампањеснимануЈасеновцуиобјавила
јавноизвињење.7

7 Milekić, S. Australijska kompanija uklonila reklamu snimljenu u Jase
novcu, 3. jul 2018., 25. septembar 2018., http://www.balkaninsight.com/
rs/article/australijskakompanijauklonilareklamusnimljenuujasenov
cu07032018

Слика1ДетаљизвидеоспотаDarksideАланаВокера;извор:
https://www.youtube.com/watch?v=MP4QBtFWw

Слика2ФотографијаизедиторијаламоднекућеPSFashion;
извор:https://www.psfashion.com/rs/sr/editorijali/freedom/
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Убрзопотомуследиојеновискандал,овогпутаКадињача
јекоришћеназафотографисањепоследњеколекцијесрпске
моднекућеП.С.Фешн(P.S.Fashion)штојеизноваизазвало
лавинуопречнихкоментара.Заразликуодкампањеаустра
лијскекомпаније,укојојсеникооднадлежнихинституција,
напрвомместуСпоменподручја Јасеновац, није огласио,
директоркаНародногмузејауУжицуучијојнадлежности
јеКадињача,истаклаједаневидиутомеништапогрешно,
и да сматра да је у питању својеврсна промоција српског
културноисторијскогнаслеђа.Уприлоговомеонадодаједа
јеоваквапраксапостојалајош80ихгодинакадасумодне
куће„Тартекс”и„Рудник”радилекампањеналокацијиКа
дињаче,адајетуодржаниконцертмузичкогсаставаЛеб
и сол.8Овде треба напоменути да су сличног становишта
иуНационалномпаркуСутјеска,уоквирукојегсеналази
Живковићевспоменик,гдесуснимањевидеоспотасастава
изБразилавиделикаоначинпромоцијекакокултурнетако
иприроднебаштине.И заиста,уколикопогледамокоје су
свеманифестацијеорганизованеуоколиниспоменикајошу
времепостојањаСФРЈнаилазимонаподатакдасууКраље
вуувремеобележавањаКраљевачкогоктобраорганизоване
иаутомобилскетркеистогназива,дасеистотаконаТјен
тиштуорганизоваоаутомоторели,тедасуспоменициНОБ
билиилокацијанајразличитијихпозоришнихиуметничких
дешавањаитоненужноповезиванихсатемамастрадања,
револуције,антифашизмаилислободе.9

8 Пејовић, Б. Ревија моде на пролетерској Кадињачи, Политика, 19.
септембар 2018., 25. септембар 2018., http://www.politika.rs/sr/cla
nak/411459/RevijavisokemodenaproleterskojKadinjaci

9 Jokić,G.(1986)Jugoslavija.Spomenicirevolucije,turističkivodič,Beograd:
BIGZ.

Слика3ФотографијаизедиторијаламоднекућеValleyEyewear;
извор:http://www.balkaninsight.com/rs/article/australijska

kompanijauklonilareklamusnimljenuujasenovcu07032018.
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Док су једнимишљењада суоваквиначиниупотребе ко
мерцијализација,фетишизација,скрнављењеизлоупотреба
најширихразмера,другиподржавајукоришћењеовихкул
турнихресурсаиутомевиденовживотспоменика,после
дуге фазе њиховог уништавања, занемаривања и потпуне
невидљивости.

Заразумевањетренутнонасталеситуацијеипревазилажење
сукобаизузетнојеважносагледатиузрокеповећаногинте
ресовањазаспоменике,природунасталогконфликтаимо
гућеодговореназахтевјавностидасеуспоставеграницеиз
међупримереногинепримереног,пожељногинепожељног
коришћењанаслеђаНОБа.

Феномен великог интересовања за споменичко наслеђе
СФРЈјеизузетнокомплексаниможесесагледатиизвише
углова.Можесеразуметикаореакцијанаиконокластички
талас90их,кадајевишехиљадаспоменикапостављениху
јавномпросторустрадалоучитавомрегиону,анарочитоу
Хрватској.10Онисутадапосталиколатералнаштетанацио
налистичкихполитикаидобилистатуснепожељногнасле
ђа.Интересовањезањихјеиудиректнојвезисаповећањем
југоносталгијеиантифашистичкихиницијативакојекрити
кујусавременодруштвокаодруштвоограниченихслобода,
неофашизма и неоколонијализма. Меморијални комплек
си тако постају (односно остају) симболишире друштве
не еманципације, нарочито инсистирајући на апстракцији

10Hrženjak, J. (2001)Rušenje antifašističkih spomenika u Hrvatskoj 1990–
2000,Zagreb:SavezantifašističkihboracaHrvatske.

Слика4Извор:ФондМузејаЈугославије/
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каоуниверзалномјезикукојикомуницирареволуцијукроз
револуцијутумачења.11

Насупрот томе, меморијални комплекси постају полигони
зајачањенационалистичкихидеологија.Политичаринаго
дишњимкомеморативнимсвечаностимаповодомстрадања
цивилаи знаменитихбитакадржеговорекојипрокламују
националниантифашизам,первертирајућиовајинтернаци
оналниконцептуњеговусупротност.Уистовремеприсут
најесакрализацијаовихместакаоодразретрадиционализа
циједруштва.Укомплексимасеподижукапеле,постављају
различитирелигијскисимболи,акомеморативнимсвечано
стимаприсуствујупредставницицркве,какобисеозначила
верска,односноетничкаприпадностжртава.Уоквируовог
трендаиширајавностпостајесвеосетљивијаипозивасе
нанедостатакпијететауодносупремапосмртнимостацима
предака.Напослетку,увезисаовимможесеистаћиидаје
кампањеаустралијскекомпанијеВелиајверупојединимта
блоидимауСрбијипредстављенаискључивокаојошједан
одначинкакосеуХрватскојумањујуичакисмевајужртве
усташкогрежима.12

Интересовање за споменике револуције може се довести
у везу и са развојем менаџмента културног наслеђа. Под
велом плурализације и деелитизације културе, а у циљу
одрживогразвојапромовишесеширококоришћењенасле
ђакаоресурсанарочитоинсистирајућинањеговомеконом
скомпотенцијалу.Овајконцептнатурализованјекрозмеђу
народнедокументепопутУнесковеКонвенцијеокултурној
разноликостииОквирнеконвенцијеСаветаЕвропеовред
ностикултурногнаслеђазадруштвокојесуратификоване
иширокопромовисанеиуСрбији,анарочитокрозскора
шњеформираниСаветзакреативнеиндустријепредседни
каВладеРепубликеСрбије.Каопоследицуоваквеполитике
већсадаможемовидетинеизбалансиранокоришћењекул
турногнаслеђауСрбијиитренддасекултурнадобра(по
путГолубачкетврђаве,ЛепенскогВираидр.)изједначавају
сатуристичкиматракцијама.Отудаинечудидаседирек
торкаНародногмузејауУжицупозиванаедукацијукојује
добиланаразличитиммузејскимсеминариманакојима је

11Kirn,G.iBurghardt,R.(2012)Jugoslovenskipartizanskispomenici.Između
revolucionarnepolitikeiapstraktnogmodernizma,JugoLinkpregledpostju
goslovenskihistraživanja,1,Berlin:HumboltUniverzitet,str.1314.

12Anonim,ReklamuzanaočaresnimiliulogoruJasenovac:Hrvatiopetnaš
linačindasesprdajusažrtvamaustaša(FOTO),Telegraf,3.jul2018.,25.
septembar 2018.,  http://www.telegraf.rs/vesti/jugosfera/2971891reklamu
zanaocaresnimiliulogorujasenovachrvatiopetnaslinacindasesprda
jusazrtvamaustasa



267

ЈОВАНА НЕДЕЉКОВИЋ и КАТАРИНА ЖИВАНОВИЋ

сугерисанодакултурноисторијсконаслеђепредстављамо
икрозфилм,модуидругесадржаје,каоштосерадиусве
ту.13Интересантноједаседиректоркапозиванаовајсег
мент менаџмент културних ресурса пренебрегавајући ин
струкцијеувезистратешкогпланирања,израдепроцедура
идругихдокуменатакојибикоришћењекултурногнаслеђа
уредиле.Овакојепитањекоришћењаосталосамонанивоу
процене једне особе која је на челу институције формал
ноодређенезањеногкорисника.Оноштозабрињававише
одиздавањадозволезаснимање,јерсепромоцијенаслеђа
НОБaкрозоваквесадржајеможеаргументованоиоправда
тиидовестиупитање,јечињеницаданадлежнеинституци
јенисуреаговалесобзиромдајеовимпоступкомпрекршен
члан73Законаокултурнимдобримакојијаснонаводидасе
назив,имеиликкултурногдобрамогукориститиукомер
цијалнесврхесамопоодобрењуустановезаштитеучији
делокругспадазаштитатогкултурногдобра,адаМини
старство надлежно за послове културе даје одобрење за
културнадобраодизузетногзначаја.

Повећано интересовање може се тумачити и као резултат
општеспектакуларизациједруштва.КакообјашњаваГиДе
борспектаклјеступањнакојемробауспевадаколонизује
читав друштвениживот. Комодификација није само ви
дљива:ми више не видимо ништадруго.Свет који види
мојесветробе.14Другимречима,спектаклкаоидеологија
промовише вредности посесивног индивидуализма насто
јећи да одстрани дистинкцију између истине и плагијата,
реалностииилузије.Оваконзумеристичкаидеологија„де
политизује”наслеђекористећиискључивоинтерпретативни
потенцијалзаснованнаестетскимвредностима.Градећиза
нимљивенаративе,ове„футуристичкеспоменикепрошло
сти” претвара у додату вредност производима музичке и
моднеиндустријекаоиусвепопуларнијем„дарк”туризму.
Управо из овог разлога комуницирање еманципаторских
идејаодстранепредставникакултурнихиндустријакаоњи
ховеинспирацијечинисеприличнонеуверљивоиморасе
препознатикаочинапропријацијеикомодификације.Усу
протномпотрудилиби се да бару одјавнимшпицамаи у
описусвојихспотовапотпишутачнелокацијенакојимасу
снимали.15

13Пејовић,Б.нав.дело.
14Debor,G.(2002)TheSocietyoftheSpectacle,Canberra:Hobgoblinpress,

p.13
15ЗаВокероввидеоспотДарксајднаведенојесамодајесниманонало

кацијамауХрватској,ЦрнојГорииБоснииХерцеговини(https://www.
youtube.com/watch?v=MP4QBtFWw).
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За разумевањеприроде насталог конфликта, а даљеимо
гућностњеговогпревазилажења,неопходно јесагледатии
промене парадигме и развој критичког дискурса наслеђа.
Ловентал је у делуThePast is aForeignCountry јошсре
дином80ихгодинапрошлогвекаотвориопитањаодноса
историјеинаслеђанаглашавајућиданаслеђеуопштеније
историја, аовуидеју јекрајем90ихнадоградиотврдњом
данаслеђенијеистраживањепрошлостивећњенославље
ње...вераупрошлостприлагођенаданашњимциљевима.16
Ова теза је даљеразвијана управцуданаслеђеније име
ницавећглагол,односнонијествар,налазиштеилиместо,
већјевишеструкипроцесстварањазначења,иликултурни
перформанс.17Наслеђејесагледанокаокултурнаалаткакоју
друштвакористедабизапамтилаиутомпроцесупамћења
правеконструкцијезначењакојесурелевантнеикориснеза
садашњост.Оноседефинишеикаосубјективноиполитич
копреговарањеоидентитету,местуисећању.18Тезаона
слеђукаоконструктуданасјеширокоприхваћенауакадем
скимкруговима,асинтагмакултурнонаслеђесесвечешће
пишеподзнациманавода.

Међутим,ујавномиширемпрофесионалномдискурсујош
увек доминира традиционално разумевање наслеђа. Лора
џејнСмитуводиодредницуауторизованидискурснаслеђа,
прекокојегпокушавадаприкажесистемзнањаињемупри
падајућихпракси,закојитврдидапреовлађујууданашњем
свету.Онанаводидајеосновнаидејаовогсистемаразуме
вањевредностинаслеђакаоинтристичне,дајенаслеђекрх
ко,коначноинеобновљивоикаотаквооњемуимајуправо
дасебринуискључивоекспертикојиганајбољеразумејуи
којинајбољемогудакомуницирајуњеговевредности.Иде
јанаслеђивањајетакођекључнауовомсистему.Наслеђесе
морапренетибудућимгенерацијамаунепромењивом,што
боље сачуваном облику.19 Овако схваћено, наслеђе је ре
презент доминантних друштвених и културних вредности
западне културе, попут материјализма, техничких достиг
нућа,алиинационалногидентитета,којисесагледавакао
непромењив,уграђендеоуспоменикеиналазишта.Насле
ђејесведоброиславноувезисапрошлошћу,амрачноји

16Lowenthal,D.(1998)TheHeritageCrusadeandtheSpoilsofHistory,Cam
bridgeUniversityPress,p.X

17Harvey,D.C.(2001)HeritagePastsandHeritagePresents:temporality,me
aningand the scopeofheritage studies, International JournalofHeritage
Studies7:4,London:Routledge,pp.319338.

18Smith, L. (2006)Uses of Heritage,Abingdon andNewYork: Routledge,
pp.4483.

19Smith,L.нав.дело,стр.2942.
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оспораванојприродипрошлостидодељенјепосебанстатус
дефинисанкаодисонантнонаслеђе.20Овајдискурсакценат
стављанамонументалност,грандиозност,естетикуиаутен
тичност,аауторизованјекроздугогодишњупраксунајеми
нентнијихмеђународнихорганизација.

Различито разумевање концепта наслеђа, па самим тим и
системањеговогуправљањакојеподразумеваикоришћење
сугеришенамда јенемогућетражитиарбитразаовукри
зуу„независној”академскојипрофесионалној заједници.
Овонамећепитање сврсисходности тражењаарбитражеи
враћафокуснаприродуконфликтакојисвакаконијенастао
надруштвениммрежама,негојенањимасамопостаови
дљив.Питањеарбитражедаљеповлачизасобомипитање
могућностипостизањаконсензуса,којиуоваквојситуацији
делујеготовонемогуће. Једнићеинсистиратидасавреме
некомеморативнесвечаностикојеманипулишусећањемна
страдањеи стављају споменикеНОБа у ускунационали
стичкупарадигмунисузлоупотреба,јерсеидаљечувасе
ћањенажртве.Другићесефокусиратисамонаманекенке
којеходајупокостимапредака,атрећићезамератиштосеи
поредослањањанаеманципаторскусимболикуспоменици
НОБaкористекаоатрактивнасценографијаиигнорисати
могућностпромоцијекултурногнаслеђанаовајначин.

Напетостиинесугласицеизмеђуразличитихактерасукон
ститутивниелементпроцесакојиутичедаселегитимизују
одређена виђења, односно маргинализују или криминали
зујуонадруга,алидоводеидопромененассамих,наших
ставова.Уодносуна то ко смоинанашубиографијуми
разумемосветокосебеиучествујемоуњемунаразличите
начине.Нашеразумевањеиангажовањејеудиректнојве
зиисаконтекстомкојисепопутместаинассамихстално
мења,„увекјеупокрету,увекјеунастајању”.Следећиову
тезуможемозакључитидаконфликтенетребаизбегаватии
тражитиједноставнаибрзарешења,већихкориститиито
несамозапозиционирањелинијаразграничења,већлинија
којеопцртавајуполигоннакојемсе„игра”дешава.21

Овај полигон није искључиво поље културе и културног
наслеђа,већдубокоулазиупољеполитике,односноидео
логије.Чиниседајеуправоразумевањекултурногнаслеђа
као политичког, односно идеолошког акта кључно за раз
умевање природе овог конфликта. Политичка конотација
споменикаНОБaусложњаваовајпроблем,амеморијалне

20Исто,стр.8082.
21Bender, B. Introduction, in:Contested Landscapes: Movement Exile and
Place,eds.Bender,B.andWiner,M.(2001)Oxford,NewYork:BERG,p.4.
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комплексепретвараупоприштаборбиразличитих„изама”:
национализма, неолиберализма, културног елитизма,
антифашизма…

СледећиЖижековутезудаидеологијаникаданијебиласна
жнија него данас, те да први задатак није да предложимо
обрасцештатребадасеради,већсамодаотворимопростор
заалтернативноразмишљање,каорешењенасталекризеу
везикоришћенаспоменикаНОБaсугеришемодијалогиз
међуразличитихактера.22Притомемислимонадијалогу
којемћеучествоватинадлежнеинституцијеивладинатела
каопредставнициправногвласникаовихкомплекса,борачке
организацијекаоњиховитрадиционалнинаследници,дома
ћиимеђународнипредставнициакадемскезаједнице,умет
ници,активисти,предузетнициипредставницикултурних
индустрија,односнозаједницекојаовонаслеђедоживљава
каодеоширегкорпусасветскебаштине.Коликогодуспо
стављањеграницазлоупотребеиприхватљивогначинако
ришћењанаслеђаНОБaделовалонемогуће,важноједасео
њимаговориуједномконструктивномкритичкомдијалогу
којиможедовестидонекихсмерницаиразграничења,рева
лоризацијеиновогодносапремаовимспоменицимаиме
моријалима.Усупротномможемоочекиватидаћесе„тренд
сценографија”наставитиидаћемобитисуоченисаинкор
порирањем овог наслеђа у паклене имагинаријуме хипер
реалности, који ће убрзо заменити тренутно популарно
Козимовонаслеђе.

ИЗВОРИИЛИТЕРАТУРА:
Anonim,AlanWalkerReleasesNewSingle/Video“Darkside”Featu
ringAU/RAAndTomineHarket,27july2018.,25.September2018.,
https://www.rcarecords.com/news/alanwalkerreleasesnewsinglevi
deodarksidefeaturingauraandtomineharket/

Anonim,BrazilciobjavilispotkojijesnimannaTjentištu(video),06.
novembar2015.,25.septembar2018.,https://www.nezavisne.com/
magazin/jetset/BrazilciobjavilispotkojijesnimannaTjentistuvi
deo/334933

Anonim,ReklamuzanaočaresnimiliulogoruJasenovac:Hrvati
opetnašlinačindasesprdajusažrtvamaustaša(foto),Telegraf,3.
jul2018.,25.septembar2018.,http://www.telegraf.rs/vesti/jugosfe
ra/2971891reklamuzanaocaresnimiliulogorujasenovachrvati
opetnaslinacindasesprdajusazrtvamaustasa

Bender,B.Introduction,in:ContestedLandscapes:MovementExile
andPlace,eds.Bender,B.andWiner,M.(2001)Oxford,NewYork:
Berg,pp.121.

22Žižek, S.Alternativa kapitalizmu, 29. januar 2014, 25. septembar 2018.,
https://pescanik.net/alternativakapitalizmu/



271

ЈОВАНА НЕДЕЉКОВИЋ и КАТАРИНА ЖИВАНОВИЋ

Debor,G.(2002)TheSocietyoftheSpectacle,Canberra:Hobgoblin
press.

Žižek,S.Alternativakapitalizmu,29.januar2014.,25.septembar
2018.,https://pescanik.net/alternativakapitalizmu/

Законокултурнимдобрима(„СлужбенигласникРС”,број71/94,
52/11др.закон,52/11др.закон,99/11др.закон).

Jokić,G.(1986)Jugoslavija.Spomenicirevolucije,turističkivodič,
Beograd:BIGZ.

Kempenaers,J.(2010)Spomenik,Amsterdam:RomaPublications.

УНЕСКО(2005)Конвенцијаозаштитииунапређењуразноли
костикултурногизраза.

Lowenthal,D.(1985)ThePastisaForeignCountry,Cambridge:
CambridgeUniversityPress.

Lowenthal,D.(1998)TheHeritageCrusadeandtheSpoilsofHistory,
Cambridge:CambridgeUniversityPress.

Milekić,S.AustralijskakompanijauklonilareklamusnimljenuuJa
senovcu,3.jul2018.,25.septembar2018.,http://www.balkaninsight.
com/rs/article/australijskakompanijauklonilareklamusnimljenuu
jasenovcu07032018

СаветЕвропе(2005)ОквирнaконвенцијaСаветаЕвропеовредно
стикултурногнаслеђазадруштво.

Smith,L.(2006)UsesofHeritage,AbingdonandNewYork:
Routledge.

Surtees,J.Spomeniks:thesecondworldwarmemorialsthatlooklike
alienart,Guardian,18.јune2013.,25september2018.,https://www.
theguardian.com/artanddesign/photographyblog/2013/jun/18/spome
nikswarmonumentsformeryugoslaviaphotography

Пејовић,Б.РевијамоденапролетерскојКадињачи,Политика,19.
септембар2018.,25.септембар2018.,http://www.politika.rs/sr/cla
nak/411459/RevijavisokemodenaproleterskojKadinjaci

Harvey,D.C.(2001)HeritagePastsandHeritagePresents:tempora
lity,meaningandthescopeofheritagestudies,inInternational
JournalofHeritageStudies7:4,London:Routledge,pp.319338.

HorvatinčićS.(2012)ThePeculiarCaseofSpomeniks.Monumental
CommemorativeSculptureinFormerYugoslaviaBetweenInvisibi
lityandPopularity,paperpresentedatLisbonSummerSchoolforthe
StudyofCulture.

Hrženjak,J.(2001)RušenjeantifašističkihspomenikauHrvatskoj
1990–2000,Zagreb:SavezantifašističkihboracaHrvatske.



272

ЈОВАНА НЕДЕЉКОВИЋ и КАТАРИНА ЖИВАНОВИЋ

JovanaNedeljkovićandKatarinaŽivanović
TheMuseumofYugoslavia,Belgrade

DARKSIDEOFTHE
NATIONALLIBERATIONWARHERITAGE

Abstract

ThefocalpointofthearticleisthepracticeofusingYugoslavWorld
WarIImemorialsassceneryinmusicvideosandfashioncampaigns,
aswellasthecontroversiesitraisedinthesocialmediainthepastfew
months.Whereas some perceive it as commodification, fetishization
and desecration, and regard it as abuse of such heritage in general,
others support this formofusingcultural resourcesandclaim that it
offersanewstageinthelifeofthememorialswhichhadbeendestroyed
or marginalized for more than a decade. The main issue arising
from the ongoing dispute is that the boundary between acceptable
and unacceptable mode of using the Yugoslav memorial heritage
must be determined, extending onto the question ofwhich authority
should set these boundaries. In order to suggest a possible solution
for overcoming the conflict, we have considered the causes for the
increased interest in thememorial heritageof the formerYugoslavia
andtheissueoftheconflictitself.Drawingonthedistincttheoriesof
heritage,commodificationandculturalmanagement,weadvocatefor
a constructive critical dialogue that would include all the interested
groups. In addition, the very opening of this dialoguewould enable
revaluationof theYugoslavmemorialheritageandhopefullyprevent

intensificationofitsabuse.

Key words: memorial heritage of SFRY, partisan monuments, use
of heritage, abuse of heritage, revalorization of the liberation fight

heritage
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