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Увод

На уч ни опус проф. др Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић ка рак те
ри ше из ра зи та ин тер ди сци пли нар ност, као и хе те ро ге ност 
те ма и иде ја ко је је об ра ђи ва ла. Зна ча јан део ње ног це ло куп
ног кор пу са ра да, чи ни упра во опус у обла сти сту ди ја на
сле ђа и по ли ти ка се ћа ња, ко ји је за ни мљив из ви ше раз ло га. 
Пре све га, овај опус се ре а ли зу је до не кле из ван уско схва ће
не ма тич не обла сти кул тур не по ли ти ке и ме наџ мен та, ко ја је 
око сни ца ау тор ки ног шко ло ва ња, као и ње не на уч не и про
фе сор ске ка ри је ре. Уз то, за ни ма ње за кул тур но на сле ђе, као 
и прак се и по ли ти ке ме мо ри ја ли за ци је, по чи ње у ка сни јој 
фа зи ње ног ра да на кон де ве де се тих, а по ста је по себ но пло
до но сан у дру гој де ка ди две хи ља ди тих. Он је као и мно га 
дру га ис тра жи ва ња про фе сор ке Дра ги ће вић Ше шић, обра
зов ни и про фе си о нал ни ан га жман, ин спи ри сан и под стак
нут де ша ва њи ма на про сто ру Бал ка на и бив ших ре пу бли ка 
СФРЈ, као и на уч ним ис ко ра ци ма и ме ђу на род ним кре та
њима у по љу сту ди ја кул тур ног на сле ђа и по ли ти ка се ћа ња. 

Овај текст ана ли зи ра упра во де ло ва ње и ис тра жи вач ки опус 
проф. др Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић у до ме ну сту ди ја кул
тур ног на сле ђа и кул ту ре се ћа ња, и има за циљ да осве тли 
кључ на пи та ња, те ме и про бле ме ње ног ра да, те исте по
ста ви у ши ри дру штве нопо ли тич ки кон текст, као и у од нос 
са ме ђу на род ним на уч ним трен до вимa и про ме на ма у по ли
ти ка ма и прак са ма у обла сти кул тур ног на сле ђа, по ли ти ка 
се ћа ња и кул ту ре от по ра. У на став ку тек ста ба ви мо се пр во 
осли ка ва њем кон тек ста у ко ји ма на ста је рад ове ау тор ке, са 
по себ ним освр том на „про бле ме са на сле ђем” то ком про
це са рас па да бив ше Ју го сла ви је, ра то ви ма се ћа ња ко ји су 
усле ди ли, и учвр шћи ва ња ет нона ци о нал но па три јар хал не 
ма три це ба шти ње ња и иден ти тет ских по ли ти ка у Ср би ји и 
ре ги о ну на кон де ве де се тих. За тим ма пи ра мо ме ђу на род не 
трен до ве и то ко ве у обла сти сту ди ја на сле ђа и се ћа ња у по
след ње две де це ни је, по себ но ис ти чу ћи отва ра ње ових ди
сци пли на за кри ти ке хе ге мо них по ли ти ка и прак си се ћа ња, 
али пи та ња дру го сти, мар ги на ли за ци је и кон тракул тур них 
прак си ба шти ње ња. 

Ука зу је мо да се рад проф. Дра ги ће вић Ше шић де ша вао 
упра во у од но су на ове те ме и кре та ња, те се фо ку си ра мо 
на ана ли зу кључ них те ма ис тра жи ва ња и ау тор ских тек
сто ва ау тор ке, ко ри сте ћи се ана ли зом дис кур са и са др жа ја 
ње них тек сто ва у овој обла сти. Ана ли зу тек сто ва струк ту
ри ра мо у три це ли не: кри ти ку ет нона ци о нал них по ли ти ка 
се ћа ња у кон тек сту за по ста вље них и ди со нант них сло је ва 
на сле ђа; се ћа ња на исто риј ски мар ги на ли зо ва не гру пе у 
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патри јархал ним, ур ба ним и на ци о нал ним мо де ли ма ба шти
ње ња; те ан тиофи ци јел ним по ли ти ка ма се ћа ња и кон тра
кул тур ним ме мо ри јал ним прак са ма умет нич ких ко лек ти ва, 
умет ни ка и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ван глав них 
то ко ва. За кљу чу је мо да је упра во због сво је укот вље но сти 
у дру штве нопо ли тич ке окол но сти, кри тич ке оштри це ко
ја осве тља ва хе ге мо не прак се ме мо ри ја ли за ци је и ба вље ња 
се ћа њи ма мар ги на ли зо ва них гру па, рад проф. Дра ги ће вић 
Ше шић сво је вр сна прак са ан га жо ва ног, ак ти ви стич ког ака
дем ског де ло ва ња.

Друштвенополитичкиконтексткаоподстицај
заистраживања–етнонационалнекултуре

сећањаупостјугословенскомпериоду

Ис тра жи ва ња проф. Дра ги ће вић Ше шић ка рак те ри шу по ли
пер спек тив ни при сту пи у свим до ме ни ма ње ног ра да, са ре
зул та ти ма ко ји гра ви ти ра ју ка је дин стве ном је згру – кул ту ри 
као од ред ни ци дру штве нопо ли тич ких про це са. Нај ве ћи до
ме ти ње них ис тра жи ва ња у овом по љу де ша ва ју се упра во у 
пе ри о ду ко лап са со ци ја ли зма у зе мља ма Ис точ ног бло ка, и 
рас па да Со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ка да је до шло до фун
да мен тал них по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них про
ме на. Ове про ме не узро ко ва ле су гу би так дру штве них ори
јен ти ра и вред но сти на ко ји ма су се те ме љи ле до та да шња 
кул ту ра и кул тур на по ли ти ка. Упра во у тим мут ним вре ме
ни ма, кул ту ра – и зва нич на и не зва нич на – као пре вас ход ни 
ин те рес проф. Дра ги ће вић Ше шић, има ла је ва жну уло гу. 

Рас пад Ју го сла ви је и ра то ве де ве де се тих при пре ма ла је и 
пра ти ла ет нона ци о на ли за ци ја1, па три јар ха ли за ци ја и ре
тра ди ци о на ли за ци ја кул ту ра у ре ги о ну. Ка ко би се мр жњи 
и на си љу дао за ма јац, зва нич на ин сти ту ци о нал на кул ту ра 
и вла да ју ћи ре жим у Ср би ји – као и дру гим бив шим ре пу
бли ка ма СФРЈ – вр ши ли су ре ви зи ју исто ри је, те за ти ра ли 
ства ра ла штво, на сле ђе и вред но сти ју го сло вен ства, као и 
„дру гих”, до ско ра „брат ских”, ет нич ких и вер ских за јед
ни ца. На сле ђе и ди со нант ни исто риј ски на ра ти ви о истом 
слу жи ли су пот пи ри ва њу кон фли ка та,2 док је спо ме нич
ко на сле ђе ци ља но уни шта ва но у рат ним ра за ра њи ма, као 

1 Dyrstad, K. (2012) Af ter et hnic ci vil war: Et hnona ti o na lism in the We stern 
Bal kans, JournalofPeaceResearch 49(6), рp. 817–831.

2 Ki sić, V. (2016) GoverningHeritageDissonance:PromisesandRealitiesof
SelectedCulturalPolicies, Am ster dam: Eu ro pean Cul tu ral Fo un da tion; Ki
sić, V. Re con ci li a tion thro ugh cul tu ral he ri ta ge in the postYugo slav spa ce: an 
apo li ti cal en de a vor, in: TheCulturalTurninInternationalAid:Impactsand
ChallengesforHeritageandtheCreativeIndustries, ed. La ba di, S. (2019), 
Lon don: Ro u tled ge.



204

ВИШЊА КИСИЋ и ИРИНА СУБОТИЋ

симбол са да не при ја тељ ских вер ских и ет нич ких за јед ни ца.3 
По окон ча њу ору жа них су ко ба, исто ри ја и на сле ђе по ста
ли су но во бој но по ље, а ра то ви се ћа ња но ви на чин одр жа
ва ња кон фли ка та у ре ги о ну.4 Они се већ ви ше од два де сет 
го ди на спро во де кроз ан та го ни стич ке ме мо ри ја ли за ци је, 
ре ви ди ра не исто риј ске уџ бе ни ке, му зеј ске по став ке и но
во по диг ну те спо ме ни ке.5 Од фраг мен та ци је за јед нич ког 
је зи ка, те уни ште них, а нео б но вље них спо ме ни ка НОБа; 
пре ко уни ште них, а до не кле об но вље них џа ми ја, цр ка ва и 
ка те дра ла; те по ди за ња спо ме ни ка До мо вин ском ра ту у Хр
ват ској; до све о бу хват них про је ка та ур ба не и иден ти тет ске 
ре кон струк ци је по пут про јек та „Ско пље 2014”; те кул тур
не по ли ти ке про мо ци је „срп ског кул тур ног про сто ра” – до
ми нант не кул тур не по ли ти ке и зва нич не прак се у ре ги о ну 
по ста ја ле су не у мо љи во ет нона ци о нал не и па три јар хал не. 
Упра во су ово те ме и де ша ва ња ко ја проф. Дра ги ће вић Ше
шић пом но пра ти, кри тич ки про пи ту је и по зи ва на про ме не 
у сво јим ра до ви ма и про фе си о нал ном ан га жма ну.6 Исто вре
ме но са кри ти ком, она по све ћу је па жњу ра ди кал ној про ме
ни јав них по ли ти ка, за го ва ра њу кон крет них ко ра ка у ци љу 
раз у ме ва ња, по што ва ња и очу ва ња зна ко ва про шло сти и 
гла со ва оних ко ји не до ста ју у зва нич ним на ра ти ви ма, те раз
у ме ва њу и при хва та њу раз ли ка у ту ма че њу на сле ђа у пост
социјалистич ким зе мља ма на Бал ка ну.7 

3 Kisić, V. From tar ge ted de struc tion of cul tu ral he ri ta ge to me mory wars in 
postYugo slav spa ce: How to un der stand con flic ting po ten tial of he ri ta ge?, 
in: Targetting monuments: destroying history and memory, (2017), Pu la: 
SEN SE – Cen ter for tran si ti o nal Ju sti ce, рp. 719. 

4 Ba il lie, B. (2013) Cap tu ring Fa ca des in “Con flictTi me”: Struc tu ral Vi o len ce 
and the (Re)con struc tion Vu ko var’s Chur ches, SpaceandPolity, 17(3), рp. 
300319.

5 Pe rry, V. Clas sro oms as a Bat tle gro und for He arts and Minds: Ef orts to Re
form and Tran sform Edu ca tion in Postwar Bo snia and Her ze go vi na, in: Ci
vicandUncivicValues inBosnia–Herzegovina:TheRecordsinceDayton, 
eds. List ha ug, O. and Ra met, S. P. (2013), Ra ven na: Lon go Edi to re, рp. 225
247.

6 Dra gi će vić Še šić, M. Cul tu ral po li ci es, iden ti ti es and mo nu ment bu il ding in 
So ut he a stern Eu ro pe, in: CulturalIdentityPoliticsinthe(Post)Transitional
societies, eds. Mi loh nić, A. and ŠvobĐo kić, N. (2011a), Za greb: IMO, рp. 
3146; Dra gi će vić Še šić, M. (2014e) Po li ti ke se ća nja i di so nant no na sle đe 
Bal ka na, Balkanskesinteze 1, Niš, str. 63 78; Dra gi će vić Še šić, M. Me mory 
po li ci es and mo nu ment bu il ding in So ut he a stern Eu ro pe, in: Memoryofthe
city, eds. Dra žić, D., Ra di šić, S. and Si mu, M. (2012a), Bel gra de: Kul tur kla
mer, рp. 7095; Dra gi će vić Še šić, M. (2018a) Wars, con flicts and he ri ta ge of 
vi o len ce: new tasks for pu blic po li ci es, CartaditaliaJournalofContempo
raryItalianCulture, spe cial edi tion, ed. Sac co, P. L. Eu ro pean Year of Cul tu
ral He ri ta ge, vo lu me I, Brus sels: the Is ti tu to Ita li a no di Cul tu ra, рp. 165189. 

7 Dra gi će vić Še šić, M. and Nießer, J. (2018c) Cul tu ral Op po si tion: Un der
stan ding the Cul tu ral He ri ta ge of Dis sent in the For mer So ci a list Co un tri
es. Ser bia, Bo snia and Her ze go vi na, Ma ce do nia, Mon te ne gro, Ko so vo – 
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На из ве стан на чин у овом истом пе ри о ду, кул ту ра с на гла
ском на умет ност и не за ви сне прак се ме мо ри ја ли за ци је, не 
са мо да је са чу ва ла сво је кре а тив не по тен ци ја ле, већ их је 
на па ја ла, при ла го ди ла и ста ви ла у слу жбу пре по зна ва ња 
дру штве нопо ли тич ких про ме на. Упра во у овом пе ри о ду 
оку пи ра не зва нич не кул ту ре, ал тер на тив на кул тур на про
дук ци ја бу ја у прак са ма не за ви сне сце не, умет нич ких и кул
тур них ко лек ти ва, те ан га жо ва них ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва, ко је Дра ги ће вић Ше шић за па жа, при ку пља, ис тра
жу је и на њих ука зу је у ака дем ским кру го ви ма. Низ сту ди ја 
проф. Дра ги ће вић Ше шић ве за них за пи та ња кул тур ног на
сле ђа и ме мо ри је, ба ве се упра во пи та њи ма кул ту ре от по ра 
и умет нич ких прак си као зна ка су прот ста вља ња зва нич ним 
на ра ти ви ма у кул ту ри се ћа ња,8 пи та ња ко ја по ста ју ите ка ко 
ак ту ел на у ме ђу на род ним ака дем ским то ко ви ма.

Међународнитрендовиитокови–отварање
студијанаслеђаисећањазадругост,маргинуи

контракултурнепраксе

Сту ди је пам ће ња и сту ди је кул тур ног на сле ђа до жи ве ле 
су сво је вр сни про цват кра јем два де се тог и по чет ком два
де сет пр вог ве ка, ко ји је пра ћен отва ра њем но вих ка те дри 
и сту диј ских про гра ма ши ром све та, ина у гу ра ци јом но вих 
му зе ја, об но ва ма спо ме ни ка и ло ка ли те та, ар ти ку ла ци јом 
спе ци фич них јав них по ли ти ка усме ре них на на сле ђе, али и 
те мељ ним про пи ти ва њем до ми нант них прак си ба шти ње ња 
и зва нич не кул ту ре се ћа ња.

Сту ди је на сле ђа и сту ди је пам ће ња по ста ле су из у зет но ди
на мич но и ин тер ди сци пли нар но по ље, прак се ба шти ње ња 
про ши ри ле сво је те ме, пред ме те ин те ре со ва ња, ак те ре, пу
бли ке и ме то де, а број ни кон флик ти и зах те ви за ре де фи ни
са ње кул ту ре се ћа ња у све плу рал ни јим дру штви ма по ста ли 
ви дљи ви у по љу на сле ђа.9 

coun try re port, Re gen sburg; http://cul tu ralop po si tion.eu /wp con tent/uplo
ads/2019/02/D29Co un tryRe ports315357_2.pd f ; Dra gi će vić Še šić, M. 
and Ro gač Mi ja to vić Lj. (2014d) Bal kan Dis so nant He ri ta ge Nar ra ti ves (and 
The ir At trac ti ve ness) for To u rism, American Journal of TourismManage
ment, 3(1B). 

8 Dra gi će vić Še šić, M. Countermonument:ArtivismAgainstOf cialMemory
Practices, Kul tu ra, Sko plje 13, str. 719; Dra gi će vić Še šić, M. (2016b) Me
di a ting the past: mo nu ment po li ci es and prac ti ces of dis sent, in: Mediaar
chaeology:memory,mediaandcultureinthedigitalage, (eds.) Da ko vić N., 
Ni ko lić, M. and Ro gač Mi ja to vić, Lj. (2016a), Be o grad: Fa kul tet dram skih 
umet no sti, рp. 207220; Dra gi će vić Še šić, M. (2018b) Umetnostikulturaot
pora, Be o grad: Fa kul tet dram skih umet no sti – Clio.   

9 Ro e di ger, H. L. and Wertsch, J. V. (2008) Cre a ting a new di sci pli ne of me
mory stu di es, MemoryStudies 1(1), рp.  922; Har ri son, R. (2013) Heritage:
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Кри тич ке сту ди је на сле ђа де фи ни шу сво ју кри ти ку до ми
нант ног мо де ла ба шти ње ња као евро по цен трич ног и хе
ге мо ног на чи на раз у ме ва ња и прак ти ко ва ња од но са пре ма 
про шло сти, те ту ма че зва нич не ин сти ту ци је јав ног пам ће ња 
као спе ци фич не ме то де и мо да ли те те одр жа ва ња струк тур
не и сим бо лич ке мо ћи у на ци о нал ним др жа ва ма.10 По себ
на па жња по кла ња се пи та њи ма уло ге се ћа ња, пам ће ња и 
ба шти ње ња у ства ра њу, нор ма ли за ци ји и кон со ли до ва њу 
иден ти те та.11Уз кри ти ку до ми нант них иден ти тет ских прак
си, на ци о на ли за ма, шо ви ни за ма и ра си за ма у струк ту ра ма 
јав ног пам ће ња, по себ но ва жна су отва ра ња за пи та ња на
сле ђа, се ћа ња и иден ти те та мар ги на ли зо ва них гру па – же на, 
ма њин ских за јед ни ца, суп кул тур них за јед ни ца – те ис тра
жи ва ња дру штве них кон фли ка та и пре го ва ра ња у ве зи са 
се ћа њем. 12 

Шта ви ше, сту ди је на сле ђа и пам ће ња фо ку си ра ју се у по
след ње две де це ни је и на се ћа ња, гла со ве, прак се и ма те ри
јал не остат ке на сле ђа ко ји се не укла па ју у иде ју сла вље нич
ког, хар мо нич ног, ко хе зив ног и апо ли тич ног на сле ђа, те фо
ку си ра ју на ба шти ње ње као про цес ко ји раз два ја и под сти че 
раз ли ке у од но су на „дру ге”.13 Та ко ђе, кон цеп ти као што су 

CriticalApproaches. Oxon and NY: Ro u tled ge.
10 Smith, L. (2006) Usesofheritage, Lon don: Ro u tled ge; Wa ter ton, E. and Wat

son, S. (2013) Fra ming The ory: To wards a Cri ti cal Ima gi na tion in He ri ta ge 
Stu di es, InternationalJournalofHeritageStudies, 19(6), рp. 546–561; Win
ter, T. (2013) Cla rifying  the cri ti cal in cri ti cal he ri ta ge stu di es, International
JournalofHeritageStudies 19, рp. 532–545; Kisić, V. He ri ta ge re se arch in 
the 21st cen tury: de par ting from the use ful fu tu res of su sta i na ble de ve lop
ment, in: ResearchAgendaforHeritageinPlanning:EuropeanPerspectives, 
eds. Veld pa us, L. and Steg me i jer, E. (for thco ming 2020), El gar Publishers. 

11 An der son, B. (1983) ImaginedCommunities:ReflectionsontheOriginand
SpreadofNationalism, Lon don: Ver so; Aron sson, P, and El ge ni us, G. (eds.) 
(2015) NationalMuseumsandNationbuilding inEurope17502010.Mo
bilization and legitimacy, continuity and change, Lon don: Ro u tled ge; As
smann, J. and Cza plic ka, J. (1995) Col lec ti ve Me mory and Cul tu ral Iden tity, 
NewGermanCritique 65, рp. 125133; Wa ter ton, E. and Smith, L. (2010) 
The Re cog ni tion and Mi sre cog ni tion of Com mu nity He ri ta ge, International
JournalofHeritageStudies, 16 (1), рp. 415. 

12 Hall, S. (1999) Who se He ri ta ge? Unset tling ‘The He ri ta ge’, ReIma ging the 
PostNa tion, ThirdText 13(49), рp. 3–13; Hirsch, M. and Smith, V. (2002) 
Fe mi nism and Cul tu ral Me mory: An In tro duc tion, Signs 28(1), рp. 119; Vez
za di ni, E. and Gu i di, P. (2013) Con te sted Me mo ri es, Su bal ter nity, and the 
Sta te in Co lo nial and Post co lo nial Hi sto ri es of Nort he ast Afri ca, Northeast
AfricanStudies 13(2), pp. VXVIII; Mol den, B. (2015) Re si stant pasts ver sus 
mne mo nic he ge mony: On the po wer re la ti ons of col lec ti ve me mory, Memory
Studies, 9 (2), рp. 125142.

13 Ki sić, V. (2018) Beyond ce le bra ti ons and di vi si ons: repo li ti ci zing he ri ta ge 
dis so nan ce in Eu ro pe, EconomiadellaCultura4/2018, pp. 465478.
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ди со нант но на сле ђе,14 те шко на сле ђе,15 спор но на сле ђе16 и 
не же ље но на сле ђе17 ула зе у ака дем ске де ба те и тра си ра ју 
пут за ба вље ње на сле ђем ра то ва и стра да ња, мар ги на ли за
ци ја, ко ло ни ја ли зма и по тла чи ва ња. Пи та ње прак си за бо
ра вља ња, раз ба шти ња ва ња, па и уни шта ва ња, као на лич ја 
прак си ме мо ри ја ли за ци је, одр жа ва ња се ћа ња и на сле ђа, до
би ја те о риј ску и ана ли тич ку па жњу.18 Сва ова „отва ра ња” 
и пре го ва ра ња на сле ђа по ста ви ла су око сни це за кри тич ко, 
плу рал но и де мо кра ти зу ју ће де ло ва ње у ака дем ским, ак ти
ви стич ким и про фе си о нал ним кру го ви ма, де ло ва ње ко је ка
рак те ри ше и рад проф. Дра ги ће вић Ше шић у овој обла сти.  

Кључнипроблемиитемеуобластинаслеђа
иполитикасећањаурадовима
МиленеДрагићевићШешић

Узи ма ју ћи у об зир дру штве нопо ли тич ки кон текст у пост
ју го сло вен ском про сто ру, као и кре та ња у до ме ну сту ди ја 
на сле ђа и се ћа ња, рад Дра ги ће вић Ше шић у овој обла сти 
мо же се са гле да ти кроз три про блем ске и те мат ске це ли не. 
Пр ву чи не ње на пи са ња на те му кри ти ке ет нона ци о нал них 
по ли ти ка се ћа ња и прак си ме мо ри ја ли за ци је као и од но са 
пре ма ди со нант но шћу на сле ђа. Дру га ва жна це ли на ти че се 
ба шти ње ња за по ста вље них или на мер но скрај ну тих исто
ри ја, те се ћа ња на мар ги на ли зо ва не гру пе у па три јар хал
ним, мо дер ни стич ким и на ци о нал ним мо де ли ма ба шти ње
ња. Тре ћа це ли на ти че се незва нич них, ан тизва нич них и 
кон тракул тур них прак си се ћа ња и ме мо ри ја ли за ци ја ини
ци ра них од стра не умет нич ких ко лек ти ва, умет ни ка и ор
га ни за ци ја ци вил ног дру штва ван глав них то ко ва. Сва ку од 
ове три це ли не по сма тра ће мо и ана ли зи ра ти кроз кључ не 
тек сто ве и књи ге проф. Дра ги ће вић Ше шић. 

14 Tun brid ge, J. E. and As hworth, G.J. (1996) DissonantHeritage:TheMana
gementofthePastasaResourceinConflict, New York: J. Wi ley; Ki sić, V. 
(2016), нав. делo.

15 Mac do nald, S. (2009) Dif cultHeritage:NegotiatingtheNaziPastinNu
rembergandBeyond, Ro u tled ge: New York.

16 Sil ver man, H. (2011) ContestedCulturalHeritage:Religion,Nationalism,
Erasure,andExclusioninaGlobalWorld, New York: Sprin gerVer lag.

17 Light, D. (2000) An Un wan ted Past: con tem po rary to u rism and the he ri ta ge 
of com mu nism in Ro ma nia, InternationalJournalofHeritageStudies 6(2), 
рp. 145160.

18 Con ner ton, P. (2008) Se ven types of for get ting. Me mory Stu di es, 1(1),  
pp. 5971; Har ri son, R. (2013) For get ting to re mem ber, re mem be ring to for
get: la te mo dern he ri ta ge prac ti ces, su sta i na bi lity and the ‘cri sis’ of ac cu mu
la tion of the past, InternationalJournalofHeritageStudies 19(6), рp. 579
595; Ricœur, P. (2009) Memory,HistoryandForgetting, Chi ca go: Uni ver sity 
of Chi ca go Press.
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Етнонационалнепраксесећањаи
дисонантнислојевинаслеђа

Зна ча јан део тек сто ва проф. Дра ги ће вић Ше шић у обла сти 
на сле ђа ти че се кри ти ке ен тона ци о на ли за ци је про це са ба
шти ње ња на кон рас па да СФРЈ, као и ди со нант но сти ко ју 
при сва ја ња и опреч на ту ма че ња на сле ђа про из во де. Ње не 
ана ли зе по себ но се ба ве по ли ти ка ма се ћа ња као кул тур ним 
по ли ти ка ма кроз ко је се об ли кују но ви иден ти те ти у ре ги о
ну – за не ма ри ва њем и за бо ра вља њем до ско ра до ми нант ног 
ју го сло вен ског иден ти те та, те по ди за њем спо ме ни ка слав
ним на ци о нал ним исто ри ја ма, до га ђа ји ма и хе ро ји ма. Као 
на уч ни ца коja се ин тен зив но ба ви ла по ли ти ка ма кул тур не 
ра зно ли ко сти, ин тер кул ту рал ним ди ја ло гом и по ми ре њем 
на Бал ка ну,19 Дра ги ће вић Ше шић уно си иде је очу ва ња на
сле ђа и се ћа ња раз ли чи тих гру па и ин си сти ра у ра до ви ма 
и прак си на прин ци пи ма плу рал но сти у из град њи но вих 
држа ва и дру шта ва у ре ги о ну. 

У ра до ви ма на ста лим то ком 2011. и 2012. Дра ги ће вић Ше
шић се ба ви од но сом по ди за ња спо ме ни ка и по ли ти ка се ћа
ња у Ју го и сточ ној Евро пи у тран зи ци о ном пе ри о ду, не по
сред но на кон ра то ва, то ком ак тив них дру штве нопо ли тич
ких по де ла и по ра ста на ци о на ли за ма.20 У овом пе ри о ду, ка ко 
ње не ана ли зе ука зују, спо ме ни ци и ме га ло ман ски про јек ти 
по ди за ња спо ме ни ка од стра не вла сти по ста ју стратешка
алатка за ства ра ње но вих ет нона ци о нал них иден ти те та и 
мо де ла пам ће ња, као и за под сти ца ње ме ђует нич ких по де ла 
и мр жње. Ње на ана ли за три ди стинк тив на мо де ла по ли ти ка 
и стра те ги ја од но са пре ма спо ме ни ци ма у ре ги о ну – ан ти
кул ту ре, кул ту ра ли за ци је и ди си дент ства – на ак ту е лан на
чин об ја шња ва си ту а ци ју у ре ги о ну и на кон де сет го ди на. 

На и ме, пр ви мо дел, моделантикултуре огле да се у стра
те ги ја ма уни шта ва ња, за ти ра ња, ни по да шта ва ња, про во ци
ра ња, при сва ја ња и иг но ри са ња кул ту ре, на сле ђа и се ћа ња 
свих ко ји се не укла па ју у ве ћин ски син гу лар ни ет нич ки, 
вер ски и на ци о нал ни иден ти тет. Ова стра те ги ја при ме њу
је се не са мо у од но су на ма њин ске за јед ни це, већ по себ
но у од но су на су сед не на ци о нал не др жа ве, под сти чу ћи 
ак тив не ра то ве се ћа ња. Дру ги мо дел ко ји Дра ги ће вић Ше
шић пре по зна је је модел културализације, ко ји за раз ли ку 
од до ми нант но де струк тив ног мо де ла ан тикул ту ре, под
ра зу ме ва из град њу но вих на ра ти ва и пра те ћих спо ме ни ка, 

19 Dra gi će vić Še šić, M. i Dra go je vić, S. (2004) Interkulturnidijalogimedijaci
janaBalkanu, Sa ra je vo: OKO.

20 Dra gi će vić Še šić, M. (2011a) nav. de lo; Dra gi će vić Še šić, M. (2012a),  
нав. де ло. 
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који одгова ра ју новим ет нона ци о нал ним има ги на ри ју ми ма 
постју го сло вен ских дру шта ва, че сто под ле жу ћи и стра те
ги ја ма де кон тек сту а ли за ци је и из ми шља ња „слав ни је”, „ау
тен тен тич ни је” и „ста ри је” тра ди ци је. За раз ли ку од ова два 
зва нич на мо де ла, ко је Дра ги ће вић Ше шић кри ти ку је ука зу
ју ћи на за тва ра ња и по де ле ко је исти ства ра ју, она пре по зна
је и ал тер на ти ву – прак су ко ја не при ста је на до ми нант не 
на ци о на ли стич ке и па три јар хал не мо де ле ме мо ри ја ли за ци
је. Ову ал тер на ти ву Дра ги ће вић Ше шић иш чи та ва у моделу
отпора, ко ји се ар ти ку ли ше кроз стра те ги је кон тракул ту ре 
и про ти вље ња, нај че шће кроз умет нич ке прак се ко је гра де 
соп стве не незва нич не и про тивзва нич не мне мо нич ке са
др жа је – културудисидентства. Прак са ма ди си дент ства и 
кон тракул ту ре у до ме ну пам ће ња, Дра ги ће вић Ше шић по
све ћу је зна чај ну па жњу и ис тра жи вач ки рад, те сто га ова 
гру па пи са ња за слу жу је по себ ну де таљ ни ју ана ли зу ко јој се 
по све ћу је мо и ка сни је у тек сту.

Кри ти ку, али и ал тер на ти ву зва нич ним по ли ти ка ма се ћа ња, 
Дра ги ће вић Ше шић на ла зи и у ба вље њу мул ти кул ту рал ном 
про шло шћу Бал ка на и ди со нант но шћу на сле ђа ко ју узро
ку ју мно го број не исто риј ске и иде о ло шке про ме не.21 Кроз 
број не илу стра тив не при ме ре и сту ди је спо ро ва у ве зи про
шло сти на Бал ка ну, она по ка зу је да су тач ке су сре та ња, за
јед нич ких исто ри ја и за ма гље них иден ти тет ских гра ни ца 
бар јед на ко при сут не као и спо ре ња и при сва ја ња на сле ђа 
„дру гих”. Још ва жни је, у свом ра ду за ла же се за тран сна
ци о нал не и тран скул ту рал не пер спек ти ве, те за све о бу хва
тан од нос пре ма на сле ђу прет ход них исто риј ских пе ри о да 
и мар ги на ли зо ва них друштве них гру па. Ово, ка ко ис ти че, 
зах те ва но ве ме то де ко му ни ка ци је, упра вља ња на сле ђем и 
ме ди ја ци је, као и обра зов ног кул тур ног ту ри зма ко ји је сен
зи ти ван на плу ра ли зам се ћа ња. Упра во у тек сту пи са ном са 
Ро гач Ми ја то вић,22 ова те ма се да ље раз ра ђу је, уз те зу да ди
со нант ни на ра ти ви у ве зи с на сле ђем не мо ра ју да бу ду ка
мен спо ти ца ња, већ мо гу има ти кључ ну уло гу у раз во ју кул
тур ног ту ри зма ко ји је еду ка ти ван, од го во ран и плу ра лан.

На по слет ку, Дра ги ће вић Ше шић ба ви се ал тер на ти ва ма и 
при ли ка ма ко је до но се про гре сив ни до ку мен ти ме ђу на род
них кул тур них по ли ти ка, по себ но Конвенцијеовредности
културногнаслеђазадруштво ко је отва ра про стор за уло ге 
мно го број них ак те ра у плу рал ној ви зи ји на сле ђа.23 У свом 

21 Dra gi će vić Še šić, M. and Ro gač Mi ja to vić Lj. (2014d), нав. де ло; Dra gi će
vić Še šić, M. (2014e), нав. де ло.

22 Dra gi će vić Še šić, M. and Ro gač Mi ja to vić Lj. (2014d), нав. де ло.
23 Fa ir clo ugh G., Dra gi će vić Še šić, M., Ro gač Mi ja to vić Lj., Auc la ir, E. and 

So i ni, K. (2014) The Fa ro Con ven tion, a new pa ra digm for so ci ally and 
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ме ђу на род ном де ло ва њу, у сла вље нич ком ду ху Европ ске го
ди не кул тур ног на сле ђа, Дра ги ће вић Ше шић не за бо ра вља 
да бу де глас ко ји опо ми ње и под се ћа на ва жну ствар – да 
европ ске кул тур не и јав не по ли ти ке мо ра ју да на ђу на чи
не да се ба ве на сле ђем ра то ва, кон фли ка та и на си ља, ка ко 
би ства ра ле про стор за раз у ме ва ње, ин тер кул ту ра ли зам и 
мир.24

Запостављанонаслеђеисећања
маргинализованихгрупaунационалним
патријархалниммоделимабаштињења

Низ ра до ва проф. Дра ги ће вић Ше шић ба ви се се ћа њи ма 
на гру пе ко је су до ми нант ни ет нона ци о нал ни мо де ли ба
шти ње ња и ко лек тив ног се ћа ња за не ма ри ли, за бо ра ви ли и 
мар ги на ли зо ва ли. Она ука зу је на мар ги на ли за ци је ко је су 
по сле ди ца род них не рав но прав но сти у па три јар хал ном дру
штву, по сле ди ца ге о граф ских не јед на ко сти и сим бо лич ких 
ге о гра фи ја у од но си ма се лоград узро ко ва них мо дер ни за
ци јом и ур ба ни за ци јом,25 као и по сле ди ца ет нона ци о нал не 
ма три це до ми нант не кул ту ре се ћа ња ко ја ис ти ску је се ћа ња 
на ет нич ке ма њи не – По ду нав ске Шва бе,26 Је вре је – њи хо
во при су ство и стра да ња, као и Ро ме и њи хов По рај мос27. 
Ва жно је што пи са ња о овим те ма ма на ста ју под стак ну та, 
и у ин тер ак ци ји са по све ће ним пре да вач ким ра дом и дру
штве нопро фе си о нал ним ан га жма ном проф. Дра ги ће вић 
Ше шић. Та ко тек сто ви на те му Ста рог Сај ми шта и на сле ђа 
Хо ло ка у ста, на ста ју па ра лел но са ње ним ан га жо ва њем као 
чла ни це Град ске ко ми си је за рад на ства ра њу Ме мо ри јал ног 
цен тра Ста ро Сај ми ште, док тек сто ви на те му за бо ра вља
ња жен ске исто ри је из зва нич них и по ро дич них на ра ти ва 

culturally su sta i na ble he ri ta ge ac tion?, Култура/Culture8, рp. 920.
24 Dra gi će vić Še šić, M. (2018a), нав. де ло.
25 Дра ги ће вић Ше шић, М. Кул ту ра ре цеп ци је и кул тур ноумет нич ка ани

ма ци ја, у: Школа–средиштекултуре, ур. Илић, В. (1992), Ниш: Про
све та и Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 101  122; 
160161.

26 Dra gi će vić Še šić, M. Za ak tiv nu i hra bru kul tu ru se ća nja – kul tu ru od go vor
no sti, u: OpodunavskimŠvabama, (2012b), Zre nja nin: Man dra go ra film i 
Ne mač ko udru že nje Ki kin da, str. 29–46.

27 Dra gi će vić Še šić, M. and Dre zgić, R. Met hods of In sti tu ti o nal Agency in the 
Pu blic Sphe re: Cul tu ral Po licy Chal len ges and Ac hi e ve ments, in: Modelling
PublicSpace(s)inCulture,RethinkingInstitutionalCulturalPracticesinSo
uthEastEuropeandHistorical(Dis)continuities, eds. Bo dro žić, N., Kac ha
ko va, V. and Ta nu rov ska Kju lav kov ski, B. (2018d), Sko pje: Lo ko mo ti va, рp. 
4263.; Dra gi će vić Še šić M. Cul tu ral to u rism on the Eu ro pean pe rip he ri es: 
He ri ta ge & spec tac le as iden tity pil lars of small Eu ro pean ci ti es, in: TheBig
Challenges toSmallCities:Culture,HeritageandTourismasFactors for
SustainableDevelopment, ed. Hri sto va, S. (2020), Fa ber: Ve li ko Tur no vo.
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настају као си сте ма тич на ана ли за ре зул та та ра да са сту
денти ма Фа кул те та драм ских умет но сти. 

Сво је ин те ре со ва ње за ове те ме Дра ги ће вић Ше шић за по
чи ње већ то ком де ве де се тих, у тек сту „Кул ту ра ре цеп ци је 
и кул тур ноумет нич ка ани ма ци ја”28 ко ји се у осно ви ба ви 
се ћа њем и иден ти тет ским по ли ти ка ма се ла у Ср би ји. На
стао на осно ву те рен ског ис тра жи ва ња че тр на ест се ла, овај 
текст кри ти ку је мар ги на ли за ци ју, за по ста вља ње и уни вер
за ли за ци ју спе ци фич но сти се ла, њи хо вих ми кроисто ри ја 
и иден ти тет ских мар ке ра ко ји су по сле ди ца мо дер ни за ци је, 
ур ба ни за ци је и авер зи је со ци ја ли стич ке по ли ти ке ка се ли ма 
и се ља штву. У ње му се исто вре ме но за го ва ра рева ло ри за ци
ја за пу ште ног на сле ђа и ло кал них спе ци фич но сти, а по го
то во ме ста шко ле, учи те ља и уче ња у дру штве ном жи во ту 
и се ћа њу се ла. 

Два де сет го ди на на кон ба вље ња по ли ти ка ма се ћа ња на се
ло, Дра ги ће вић Ше шић вра ћа се овој те ми, овог пу та кроз 
фе ми ни стич ку пер спек ти ву. У тек сто ви ма „Пре да те ол та ру 
бо ги ње Ле те: за бо ра вље не у исто ри ји – не ста ле у по ро дич
ном се ћа њу”29 и „Рам без сли ке: по ро дич но пам ће ње уло га 
же на у за јед ни ци то ком Пр вог свет ског ра та”30, Дра ги ће вић 
Ше шић ба ви се те мом за бо ра вља ња жен ске исто ри је, из о
стан ка жен ских исто риј ских гла со ва из по пу лар не кул ту ре, 
те за ми ра ња по ро дич ног се ћа ња на же не ко је су жи ве ле то
ком Пр вог свет ског ра та. По ла зе ћи од чи ње ни це да се и зва
нич ни, на ци о нал ни, а и по ро дич ни мо де ли се ћа ња за сни ва ју 
на па три јар ха ту, те да у ис ти ма до ми ни ра ју се ћа ња на му
шкар це хе ро је и му шкар це му че ни ке, она да је за да так сту
ден ти ма да ис тра же се ћа ња на же не за вре ме Пр вог свет ског 
ра та у сво јим по ро ди ца ма, при ку пља ју ћи ба зу од пе де сет 
по ро ди ца и њи хо вих се ћа ња ши ром Ср би је. Не до ста так се
ћа ња, оп шта ме ста и ма њак ар те фа ка та ко ји би све до чи ли о 
жи во ти ма же на, Дра ги ће вић Ше шић ана ли зи ра при ме њу ју
ћи Ко нер то но ву те о ри ју мо де ла за бо ра вља ња, ука зу ју ћи на 
мо да ли те те и обра сце за бо ра вља ња.31 

Она ука зу је на ну жност и зна чај бор бе за жен ско се ћа ње, 
за по вра так же на у исто ри ју, и по вра так же на у по ро дич но 

28 Дра ги ће вић Ше шић, М. (1992), нав. де ло.
29 Dra gi će vić Še šić, M. (2014a) PredateoltaruboginjeLete: zaboravljeneu
istoriji–nestaleuporodičnomsećanju, Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih 
umet no sti 2526, str. 159185.

30 Dra gi će vić Še šić, M. Ram bez sli ke: po ro dič no pam će nje ulo ga že na u za jed
ni ci to kom Pr vog svet skog ra ta, u: Prvisvetskiratukulturiibibliografiji(2), 
ur. Vra neš, A. i Mar ko vić, Lj. (2014b), Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet.

31 Con ner ton, P. нав. де ло.



212

ВИШЊА КИСИЋ и ИРИНА СУБОТИЋ

се ћа ње, исто вре ме но ука зу ју ћи на низ не ви дљи вих обра
за ца ко ји одр aжа ва ју па три јар хал не мо де ле ба шти ње ња. У 
ре флек си ји на ис тра жи ва ње и прет по став ке истог она осве
тља ва методолошкипатријархат, при су тан кроз име но ва
ња по ро ди ца по јед ном пре зи ме ну ко је се ву че му шком ли
ни јом, за бо ра вља ња пре зи ме на же на и ре фе ри са ња на же не 
кроз на дим ке и њи хо ве по ро дич не уло ге ба ке, пра ба ке, тет
ке, стри не, те бр зог пре ла ска на при че о пра де ди ним аван ту
ра ма на Со лун ском фрон ту, у не до стат ку по ро дич ног се ћа
ња на пра ба ке. Уз то, она об ја шња ва и до во ди у ве зу ути цај 
дру штве них иде о ло ги ја на за бо рав же на – пре све га па три
јар ха та ко ји је при ме тан и на се лу и у гра ду где же не до ма
ћи це ни су пам ће не, али и пе жо ра тив ног од но са пре ма се лу и 
се ља штву за вре ме ко му ни зма ко је бри ше се ћа ње на прет ке 
и њи хов жи вот на се лу. Ова ис тра жи ва ња рет ки су при ме ри 
ба вље ња на сле ђем же на и се ћа њем на же не на про сто ри ма 
Ср би је и Бал ка на из угла сту ди ја пам ће ња, и пред ста вља ју 
сво је вр сни по зив за си сте ма тич ни је ба вље ње фе ми ни стич
ким чи та њем на сле ђа и ме мо ри ја ли за ци је ка ко у зва нич ним 
прак са ма ба шти ње ња, та ко и у ре пре зен та ци ја ма у окви ру 
по пу лар не кул ту ре, али и по ро дич них, ин тим них се ћа ња.

Дру га зна чај на гру па тек сто ва ко ју ов де ис ти че мо од но си се 
на пи та ња ба шти ње ња је вреј ског на сле ђа и по себ но се ћа ња 
на Хо ло ка уст. Нај ре чи ти ји је сва ка ко при мер не по сред ног 
ан га жо ва ња проф. Дра ги ће вић Ше шић у ве зи са де це ни ја ма 
не ре ше ним пи та њи ма не ка да шњег ло го ра на Ста ром Сај
ми шту – ка ко се да нас на зи ва тај про стор на ле вој оба ли 
Са ве, са свим бли зу цен тра гра да. Још 2008. го ди не она је 
уче ство ва ла у де ба та ма по во дом не из ве сне бу дућ но сти овог 
про сто ра и би ла ау тор ка сту ди је „У вр тло гу над ле жно сти”,32 
а од 2012. до 2018. го ди не би ла чла ни ца Град ске ко ми си је 
за рад на ства ра њу Ме мо ри јал ног цен тра Ста ро Сај ми ште. 
Ово је био ло гор друк чи јег ка рак те ра, у све ту по знат као ме
сту ода кле је – за јед но са Ср би ма и Ро ми ма – пре ко 7000 
Је вре ја од ве де но душегупкамаи уби је но на окол ним стра
ти шти ма, чи ме је Бе о град по стао пр ви град про гла шен за 
„осло бо ђен од Је вре ја”. Сво јим иде ја ма, те о риј ским али и 
прак тич ним пред ло зи ма ве о ма ак тив но је до при но си ла раз
ре ше њу број них ди ле ма са ко ји ма се та Ко ми си ја су о ча ва
ла – пре све га због ја ког по ли тич ког при ти ска да про стор 
Ста рог Сај ми шта бу де ме сто где ће се ода ва ти по шта свим 
срп ским жр тва ма то ком про те клих ра то ва, укљу чу ју ћи и Ја
се но вац – про тив но по што ва њу geniusloci. 

32 Dra gi će vić Še šić, M. U vr tlo gu nad le žno sti, u: Starosajmište3+1:sajmište,
stratište,utočište,budućnost, ur. Ta tić, D. (2008), Be o grad: Ur ba ni stič ki za
vod Be o gra da, str. 269271.
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У сво јим тек сто ви ма Дра ги ће вић Ше шић ана ли зи ра Ста ро 
Сај ми ште као про стор се ћа ња са мно го стру ким ме мо риј
ским сло је ви ма, али и као про стор ко ји је па ра диг мат ски за 
кон ти ну и ра не прак се за бо ра вља ња и про це пе у се ћа њи ма 
ко је Бе о град као град ба шти ни.33 Ови мно го стру ки сло је ви, 
као и кон ти ну и ра на пре го ва ра ња и не сла га ња ак те ра око на
чи на ме мо ри ја ли за ци је истог, раз ли ку је Ста ро Сај ми ште од 
дру гих ме ста где је се ћа ње на Хо ло ка уст ви дљи во, уре ђе но 
и дис кур зив но за тво ре но.34 Сма тра ју ћи да по сле се дам де сет 
и ви ше го ди на Бе о град мо ра да се су о чи са мрач ном стра ном 
сво је про шло сти, проф. Дра ги ће вић Ше шић је на кон фе рен
ци ја ма и у на шим и ино стра ним гла си ли ма ја сно из но си
ла сво је ан га жо ва не тек сто ве – упра во за то што је  Ста ро 
Сај ми ште и да ље ме сто Хо ло ка у ста без до сто јан ственог 
мемори ја ла.35

Aнтиофицијелнеиконтракултурне
меморијалнепраксeуметничкихколектива,
организацијацивилногдруштваипојединaца

Као што смо већ по ме ну ле, ве ли ки број сво јих ис тра жи ва ња 
ве за них за кул ту ру се ћа ња, проф. Дра ги ће вић Ше шић из
но си у сту ди ја ма по све ће ним од но су пре ма спо ме ни ци ма, 
по себ но то ком рат них де ве де се тих го ди на, ка да су на ро чи то 
ан ти фа ши стич ка обе леж ја билa ме те уни шта ва ња, кроз ван
да ли зме, иде о ло шке бор бе и ре ван ши зме пре ма со ци ја ли
стич кој про шло сти, те све из ра же ни ја на ци о на ли стич ка на
сто ја ња да се на мет ну тим по ли тич ким ме то да ма фор ми ра ју 
но ви иден ти те ти.36 

33 Dra gi će vić Še šić, M. and Ro gač Mi ja to vić, Lj. (2014c) From the Con te sted 
Past to the Ne glec ted Pre sent: The Cul tu ral Po li tics of Me mory of Bel gra de's 
Sta ro Saj miš te (the Old Fa ir gro und), in: RepresentationoftheHolocaustin
theBalkansinArtsandMedia, рp. 3548.

34 Su bo tić, J. (2020) Yellow Star, Red Star. Hollocaust Remembrance after
Communism, It ha ca and Lon don: Cor nell Uni ver sity Press.

35 Из ме ђу оста лих, тек сто ви: Dra gi će vić Še šić M. and Ro gač Mi ja to vić Lj. 
(2014c) нав. де ло; Dra gi će vić Še šić, M. Mo nu ments, Pu blic Po li ci es and 
Ar ti stic In ter ven ti ons  Topdown and Bot tomup Me mory Po li tics, in: In
ternationalSymposium:MemoryOfTheCity,PoliciesandPracticesofthe
Memory Preservation and Integration in the City’s Development, (2011), 
Bel gra de: Cul tu ral Cen tre of Bel gra de, The ART GET Gal lery, 1213. sep
tem ber 2011, ; Dra gi će vić Še šić, M. (2014) In tro duc tory pa per: Stra te gi es 
of Re pre sen ta tion of the Ho lo ca ust wit hin me mo rial Cen ter ‘Old Fa ir gro und 
– pa nel de ba te, in: In ter na ti o nal Con fe ren ce: Re pre sen ta tion of the Ho lo ca ust 
in the Bal kans, ArtsandMedia, 23. ok to ber 2014. Bel gra de.

36 Dra gi će vić Še šić, M. (2010) CulturalPolicy,nationalismandEuropeanIn
tegrations, to be from/out: re de fi ning Eu ro pean cul tu ral iden tity of Ser bia, 
Bel gra de: Kul tur kla mer, рp. 254273. 
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С дру ге стра не, проф. Дра ги ће вић Ше шић је пра ти ла ре ак
ци је умет ни ка и бри жљи во еви ден ти ра ла број не при ме ре 
умет нич ких ин тер вен ци ја у це лом ре ги о ну ко је су се по ка
за ле као из ра зи то ва жни ис ка зи са ве сти, мо дер ног сен зи би
ли те та, ак тив них дру штве нопо ли тич ких по зи ци ја и ан га
жо ва них ста во ва, ко је јав не ин сти ту ци је ни су по ка зи ва ле. 
Те но ве фор ме умет нич ких ин тер вен ци ја, контраспомени
ци, у пот пу но сти су су прот ста вље ни вла да ју ћем уку су ре
тро град них и без и деј них ста туа, че сто ино стра не про ве ни
јен ци је и оп скур не по ли тич ке ком би на то ри ке. У том сми слу 
је проф. Дра ги ће вић Ше шић ана ли зи ра ла – кроз исто риј ску 
пер спек ти ву и кроз раз ли чи те умет нич ке ди сци пли не – ва
жне про јек те и ви зу ел на, филм ска и књи жев на оства ре ња из 
ре ги о на, на зи ва ју ћи их споменицимакаохетеротипијама, 
на при ме ри ма Ду ша на Ма ка ве је ва, Гру пе ОХО, ЦрвеногПе
ристила, Ми ро сла ва Ман ди ћа, Де Сти ла Мар ко ви ћа, Ра ше 
То до си је ви ћа, Мр ђа на Ба ји ћа, Не бој ше Ше ри ћа Шо бе, Са
ње Иве ко вић, Бра це Ди ми три је ви ћа, Ми ли це То мић, са ра
јев ског про јек та Де/конструкција и мно гих дру гих. Свет ски 
при зна тог кон цеп ту ал ног и пост кон цеп ту ал ног умет ни ка Јо
хе на Гер ца (Јоchen Gerz) узе ла је за па ра диг ма ти чан при мер 
ак ту ел них ан ти фа ши стич ких  обе леж ја у фор ми контра
или антиспоменика. 

Иа ко су мно га од ана ли зи ра них де ла оста ла че сто са мо у 
идеј ним ски ца ма, она су чвр сти траг о „мут ним” вре ме ни
ма по ме ре них вред но сних гра ни ца. Проф. Дра ги ће вић Ше
шић у ау то ри ма та квих ра до ва ви ди осве шће не, ан га жо ва не 
умет ни кегра ђа не ко ји се обра ћа ју со циопо ли тич ким фе но
ме ни ма, тра у ма ма про шло сти, ре ци ди ви ма по губ них де ве
де се тих го ди на, и у су шти ни – го во ре о људ ским пра ви ма и 
о на ста ја њу но вог дру штва ко је ће мо ра ти да под не се те рет 
не са мо про шло сти, већ и не из ве сно сти но вог до ба.37

Свој ан га жман на те му умет но сти ко ја се опи ре до ми нан тој 
др жав ној кул тур ној по ли ти ци, проф. Дра ги ће вић Ше шић 
на ста вља у књи зи Уметностикултураотпора.38Ова зна
чај на сту ди ја је по пут ен ци кло пе ди је до га ђа ја, ма ни фе ста
ци ја, лич но сти и иде ја са сјај ном со ци о ло шком ана ли зом си
ту а ци је то ком де ве де се тих го ди на, под на зи вом „Кон текст: 
кул тур на по ли ти ка у вре ме ни ма дру штве не ано ма ли је”, где 
ау тор ка пред ста вља ин сти ту ци о нал ни си стем кул тур не по
ли ти ке, ак ти ви зме и от по ре у умет но сти то ком тог пе ри о да 
за хва љу ју ћи углав ном фор ми ра њу ци вил ног сек то ра. Она, 

37 Dra gi će vić Še šić, M. (2016а), нав. де ло; Dra gi će vić Še šić, M. (2016b), нав. 
де ло.

38  Dra gi će vić Še šić, M. (2018b), нав. де ло.
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с дру ге стра не, из но си сво је ду бо ко оправ да не и од лич но 
обра зло же не кри тич ке ста во ве пре ма вла да ју ћим по ли тич
ким ели та ма, по пу ли стич ком рат ном ки чу и све при сут ном 
на ци о на ли зму ко ји су срп ско дру штво до ве ли у кри зу. 

Ду го го ди шњим ис тра жи ва њи ма и са ку пља њем до ку мен
та ци је о свим ви до ви ма умет нич ких ак тив но сти, сво јим 
лич ним уче шћем у мно гим до га ђа ји ма, ко ри шће њем аде
кват не ли те ра ту ре, а по том ми ну ци о зним при ка зи ва њем 
свих зна чај ни јих де ла и ма ни фе ста ци ја, ана ли за ма ства ра
ла штва свих кључ них лич но сти, умет нич ких асо ци ја ци ја и 
гра ђан ских ор га ни за ци ја и сл., проф. Дра ги ће вић Ше шић је 
оста ви ла нај дра го це ни је све до чан ство о ме сту умет но сти 
у тур бу лент ним го ди на ма гра ђан ског ра та, о от по ру пре ма 
раз ли чи тим ви до ви ма дру штве них кри за, о ми то ма ни ји, о 
про из вод њи ки ча и о про ме на ма у по ли тич ким, со ци јал ним 
и еко ном ским струк ту ра ма. 

Закључак

Рад Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић у до ме ну на сле ђа пред ста
вља сво је вр сни ис тра жи вач ки ак ти ви зам39 по све ћен неау
то ри зо ва ним дис кур си ма на сле ђа и прак са ма се ћа ња. Њен 
рад се мо же ту ма чи ти упра во као ис тра жи вач коан га жо вана 
прак са под стак ну та, са јед не стра не, дру штве нопо ли тич
ким тур бу лен ци ја ма и ра то ви ма се ћа ња то ком и на кон ра
то ва де ве де се тих на про сто ри ма бив ше СФРЈ и СРЈ, а са 
дру ге стра не, пре у зи ма њем са вре ме них и ан га жо ва них ис
тра жи вач ких те ма у обла сти сту ди ја се ћа ња и на сле ђа. Она 
је сво јим ра дом че сто пра ви ла пи о нир ске ис ко ра ке, отва ра
ла те ме ко ји ма се ака дем ска за јед ни ца и зва нич не уста но ве 
кул ту ре у ре ги о ну ни су ба ви ле, и по све ћи ва ла па жњу они ма 
ко је су до ми нант не кул тур не по ли ти ке и по ли ти ке се ћа ња 
за не ма ри ва ле. Као та кав, њен рад чи ни не са мо ва жан на уч
ни опус, већ озби љан и кон ти ну и ран дру штве нопо ли тич ки 
ан га жман. Исто вре ме но, овај опус игра ва жну уло гу као све
до чан ство ре ги о нал них дру штве нопо ли тич ких пре ви ра ња, 
умет нич ких од го во ра на до ми нант не по ли ти ке, кул тур них 
по ли ти ка, те ме ђу на род них ака дем ских кре та ња у пе ри о ду 
од 19902020. године.

„Ве ли ка је од го вор ност исто ри ча ра, на уч ни ка, ака де ми ја 
итд.”40 – ци ти ра Дра ги ће вић Ше шић ре пли ку из до ку мен
тар ноигра ног фил ма „По ду нав ске Шва бе” Мар ка Цве ји ћа, 

39 Co u tu re, S. (2017) Ac ti vist Scho lar ship: The Com pli ca ted En tan gle ments of 
Ac ti vism and Re se arch Work, CanadianJournalоfCommunication 42(1), 
рp. 143147. 

40 Dra gi će vić Še šić, M. (2012b), нав. де ло.
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ре пли ку ко ја, чи ни нам се, исто вре ме но под вла чи њен од нос 
пре ма од го вор но сти, уло зи и ан га жма ну се бе као про свет не 
и ака дем ске де лат ни це. Ову ре пли ку она кон ти ну и ра но и ис
трај но кроз свој рад упу ћу је сту ден ти ма, јав ним ин сти ту ци
ја ма, до но си о ци ма од лу ка, де лат ни ци ма у кул ту ри и ака дем
ској за јед ни ци, у Ср би ји, ре ги о ну и све ту – за ла жу ћи се за 
отво ре не, ак тив не, хра бре, со ли дар не и плу рал не кул тур не 
по ли ти ке и кул ту ре се ћа ња.
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Abstract

The paper is dedicated to the work and research of prof. dr Milena 
Dragićević Šešić in the field of cultural heritage and memory studies. 
The paper analyses the key questions, topics and problems dealt with 
in the work of Dragićević Šešić, contextualising them in relation to 
the broader sociopolitical transitions, as well as in relation to the 
international academic trends in the field of cultural heritage, cultural 
memory and cultures of resistance. The core research interest of 
Dragićević Šešić is linked with the critique of ethnonational politics 
of memory, marginalised and dissonant layers of heritage, heritage and 
memory of the marginalised groups within patriarchal nationalistic 
models of heritage, as well as to countercultural memorial practices of 
artistic collectives, lesser known artists and civil society organisations. 
By analysing the work of Dragićević Šešić in the field of cultural 
heritage it becomes obvious that the very core of her work is a particular 
kind of engaged scholarship and academic activism dedicated to 
nonauthorised heritage discourses and memory politics, triggered 
on the one hand by the sociopolitical crises of the dissolution of the 
former Socialist Republic of Yugoslavia, and on the other hand by the 

engagement with contemporary socially relevant scholarship trends.
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