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ДИСОНАНТНОГНАСЛЕЂА
Сажетак:Свега је неколико држава у модерном свету које ни
сунасталекаопоследицанасиљаиизсукоба.Изатихдогађаја
осталасуматеријалнасведочанстваиусменапредања,алиуна
уцијошнијепостигнутконсензусокотогатребалиихуопште
сачувати,акамолинакојиначинпрезентовaтиитумачити.Овај
рад се бави изазовима и препрекама које пред нову музеологију
стављауправљањеоваквомбаштином.Акценатналичномдожи
вљајуипартиципацији,бављењеактуелним,животнимтемамаи
недаћама,деинституционализација,излазакупростор,популари
зација садржаја, децентрализација, ангажовање заинтересова
нихлокалнихзаједницаисамимтимдруштвауцелини–свесуто
елементинакојимасеновамузеологијабазиравећбезмалопола
века.Нонаћиправумеруиобезбедитисистемску,методолошку
примену увођењем одређених стандарда –ту је изазов.Досада
шњипринцип–свеможе,аништанемораниједаорезултате.
Затојенамузеолозимадабуду,унекуруку,арбитриидамотиви
шу,координирајуиводелокалнезаједницеунапоримадасесваки
слојдисонантногнаслеђасачуваодзаборава.

Кључнеречи:новамузеологија,интерпретација,презентација,
дисонантнонаслеђе,памћење,наслеђерата
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Штаје„ново”уновојмузеологији?

„Atthesimplestlevel,Iwoulddefineitasastateofwidespread
dissatisfactionwiththe‘old’museology,bothwithinandoutside
themuseumprofession;andthoughthereadermayobjectthat
suchadefinitionisnotmerelynegative,butcircular,Iwouldre
tortthatwhatiswrongwiththe‘old’museologyisthatitistoo
muchaboutmuseummethods,andtoolittleaboutthepurposes
ofmuseums; thatmuseologyhas in thepastonly infrequently
beenseen,ifithasbeenseenatall,asatheoreticalorhumani
sticdiscipline,andthatthekindsofquestionsraisedabovehave
beenalltoorarelyarticulated,letalonediscussed.”1

ЈошодоснивањаЛувра1793.падоданашњихдана,кусто
си,музеолози,херитолозиисвидругиукључениурадму
зејанеминовнопратеиучествујуутрансформацијиодноса
измеђууметничкихделаипосетилаца,наслеђаионихкоји
њимеуправљају.Тајтренд једакакопостојаоимногопре
Францускереволуцијеиудругимземљама,ноформирање
овогпрвог, јавног,модерногмузејаукоји јеулазбиобес
платанисамимтимсвимадоступан,представљасвојеврсну
прекретницу,несамозатоштосеодтогвременасвевише
пишеиконтемплираосудбиниовихбаштинскихустанова,
већизбогтогаштоћетајдогађајомогућитиповољнуклиму
задаљереформеудоменуорганизованебригеокултурним
добрима,којуће,угодинамакојеследе,спроводитиФран
соаГизо(FrancoisGuizot).2

Улогаизадацимузејауконтекстуматеријалакојибаштини
–даселектује,чува,обрађујеипрезентујеуметнине–веко
вима занамапролазили су јединокроз „козметичке”про
мене.Оноштоје,ипак,почелодасемењасрединомседам
десетихгодинапрошлогвека,аподутицајемопштихдру
штвеноекономскихпревирања, јестепремештањеакцента
саколекцијанапосетиоце.Каконовамузеологијапрепору
чујепартиципативносакупљањекојеинволвира заједницу
утајпроцес,утимстидљивимпокушајимадасецентрално

1 TheNewMuseology,ed.Vergo,P.(1989),London:ReakitonBooks,p.3(На
најједноставнијемнивоу,дефинисаобихјекаостањеширокораспро
страњеногнезадовољства„старом”музеологијом,какоунутар,тако
иизванмузејскеструке;ииакочиталацможеприговоритидатаква
дефиницијанијесамонегативна,већизатворена,јабихимодговорио
даоноштоневаљаувезиса„старом”музеологијомјетоштосепре
вишебавимузејскомметодологијом,апремалоонимштојесврхамузе
ја;дајемузеологијаупрошлостиреткобила,акоиуопште,виђенакао
теоријскаилихуманистичкадисциплинаидасусегоренаведенапита
њапревишереткопостављала,акамолидасеоњимадискутовало).

2 ВишеоформирањуорганизованебригеонаслеђукодФранцузау:The
birthofheritage:lemomentGuizot,Poulot,D.(1989)OxfordArtJournal,
volume11,No.2,pp.4057.
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место истраживања сафеномена институција3 пребаци на
људе,можемоназретикорененовемузеологије.Променаод
носамоћиизмеђумузејаидруштвакључнајезасвештоће
седаљеспроводити.Док јемузејранијеконтролисаозна
чењеивредностзаоставштине,патакоиидентитетипро
шлост,ексклузивноправодасебавиљудскимнаслеђемви
шенећебитисамоунадлежностиинституције.Идејакоја
секрилаизатоганијебиласведенанажељудасеповећа
посећеностсамихустанова,већјециљмузејскихпосленика
изразличитихземаљасветабиодаимсепомогнедабуду
интегралнидеосвакодневицеида,каоинструментиважни
задруштвениразвој,допринесуквалитетуживотаулокал
нимзаједницама.Управоутомодносупремадруштвеним
променамаразликујемоидвешколеновемузеологије–бри
танску (англосаксонску)и латинску.4Даља,финија дифе
ренцијацијаналазисеуодговорунапитањекоодлучујешта
требадасепамти,и,логично,штасепрепуштазабораву.На
наредномнивоуналазиседилемакакоперципирамоиден
титет,далитребадагасхватимокаонештоштојеформи
раноизаокруженоспољашњимфакторимаилијетовише
односпојединцапремаодређенимпредметима.Англосак
сонски новомузеолошки одговор подразумева да музеји и
заједницезаједнорадекаопартнериинатајначинпрева
зилазесавременепроблеме.Насупроттоместојилатинска
перцепција,којајевишеидеолошкаикојазаједницуизјед
начавасамузејем.5

Мањкавостичитавогпокреталежеучињеницидаједискурс
новемузеологијепресвегакултурнииполитички,аненауч
ни.Упркосразличитимпокушајимадефинисањаелемената
и средставанове музеологије, озбиљан теоријски оквир је
изостао,ауместокритичкогосврта,углавномнаилазимона
општепрегледеигенезуовогфеномена.Уколикобисмопо
кушалидаихнабројимо,онибисесвелинапартиципацију
(усмереност ка публици) и локалну оријентацију, као нај
важније.Узњихнеминовноидуидинамичностукојојор
ганизационаструктуранеподразумевафикснуинституцију

3 Самоимемузеологија,услободнијемивеомаопштемпромишљањумо
жедасепоједноставинанаукуомузејима,тојестнаукуоинституција
ма.

4 ЛисабонскиуниверзитетULHTпоследњихнеколикогодинаобјављује
зборникеосоциомузеологији,односнолатинскојверзијиновемузеоло
гије.Детаљнијеоњиховимистраживањимау:Sociomuseology3:ToUn
derstandNewMuseologyintheXXICentury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.
(2010),Lisboa:ULHT.

5 Lamas,М.(2010)Lostinthesupermarket–TheTraditionalMuseumsChal
lengesin:Sociomuseology3:ToUnderstandNewMuseologyintheXXICen
tury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,pp.4357.
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(која пак доводи до децентрализације простора и изласка
напоље)иумањивањеулогеконкретнихпредметаиисти
цањезначајатеме (која јеувезисасавременимпотреба
ма).Сликуоновојмузеологијиупотпуњујуиинсистирање
наоригиналности контекста (in situ), истицањенедодир
љиве баштине иматеријалнипредмети који задовољавају
иколективнопамћење.Сведенина„лајтмотиве“,неодају
утисакдасутрадиционалнимузејиусупротностисаоним
штосенудикаоновамузеологија.Разлика,дакле,нијетоли
коу„поштовању”изложенихартефаката,коликоутомеко
одређујењиховувредностисчијетачкегледишта.6Уновој
музеологијизаједницајетакојаодређујесчимесеиденти
фикујеиштавредисачувати.ЗаједницујеЗигмунтБауман
(ZygmuntBauman)дефинисаокаосигурно,удобноитопло
местогденикаданисмоједнидругимастранциигденасво
диистажељадапобољшамозаједничкиживот.7Међутим,
јошувектрагамозаодговоримакојајетозаједницасакојом
музејтребадасарађујеипокојимкритеријумима,тедали
сеизборомједнеискључујусведругезаједнице.

Новостаронаслеђе

„Toavoidbeingeatenupbyamuseumisdefinitelyauniversal
problem,sincewe live inaworld inwhichvirtuallyanything
canbe stagedor exhibited inamuseumor inwhichvirtually
anythingcanserveorbeclassifiedasamuseum”.8

Традиционалниили,прецизније,уобичајенидискурсона
слеђууглавномјеједнодимензионаланипретежноусмерен
на бригу о материјалним остацима прошлости.9 Па ипак,
очигледноједајекултурнабаштинамноговишеодфизич
ке репрезентације, будућида онау себи садржипричена
другачијимнивоимаиуразличитимвременскимпериоди
ма,текаотаквеитребадаихпренесе. Јернаслеђепрема

6 Hauenschild,A.(1998)ClaimsandRealityofNewMuseology:casestudies
inCanada,theUnitedStatesandMexico,Washington,D.C.:CenterforMu
seumStudies,SmithsonianInstitution,p.144.

7 Lamas,М.(2010)Lostinthesupermarket–TheTraditionalMuseumsChal
lenges in: Sociomuseology 3: To Understand NewMuseology in the XXI
Century,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,p.245

8 Preziosi, D. Avioding museocannibalism in XXIV Bienal de São Paulo:
núcleohistórico:antropofagiaehistóriasdecanibalismo.V,1,ed.Herken
hoff,P.andPedrosa,A.(1998)SãoPaulo:AFundação,p.57(Избегаватида
насмузејпрогутаједефинитивноуниверзалнипроблем,поштоживимо
усветуукојембуквалносвеможебитипостављеноиизложеноумузеју
илиукојембуквалносвеможедаслужиилибудекласификованокао
музеј).

9 Вишеоупотребаманаслеђау:Smith,L.(2006)UsesofHeritage,London:
Routledge.



42

МИЛИЦА БОЖИЋ МАРОЈЕВИЋ

мишљењу Пата Кукија (Pat Cookе) не представља толико
концепт,коликонекуврстутешкообјашњивихосећања.То
сенегденадовезујенаставовеСузанПирс (SusanPearce),
којајеувекинсистираланасубјективнојприродибаштине.10

Да вишеслојност значења не сме да се игнорише пише и
ПитерванМенш (PetervanMensch).11Онкориститермин
идентитетдаизразибивствовањепредмета.Структурни,
функционалнииконтекстуалниидентитетделујусинхроно
и садрже одређене податке о физичким карактеристикама
предмета,алииинформацијекојесеодносенањеговуупо
требуиокружење.ВанМеншовајмоделупотпуњујеосо
бинамакојерефлектују(при)давање,алиигубљењеинфор
мацијатокомпроцесаинвенције,реализацијеиупотребе.12

Свесеоволако(илисетакобаремчини)примењуједотре
нутка док не дођемо до негативног, односно нежељеног,
наслеђа прошлости. Дисонантност наслеђа је готово увек
присутна,алиштакадајеонаокосницаикадасутумачења
антиподна?Постојилибаштинакојаможедаповећаразу
мевањемеђуразличитимгрупама?Постојелиуниверзални
мотивиилитумачења?Којајетуулогановемузеологије?

Сведоцисмосвевећегинтересовањазаочувањенежељеног
наслеђапрошлости,односноместасатешкомпрошлошћу.
Сједнестране,онојепроузрокованомодернимсукобимас
крајаХХвека,асдругевременскомдистанцомкојајепро
текла од великих ратова.Проблемњихове презентације и
тумачењапостаојесвеочитији,супливомекономскогфак
торакојисеналазиоуосновитуристичкихпотенцијала.Код
писаца о овој тематициискристалисало се више термина,
којиседелимичночакипреплићу.Билодаговоримоота
натуризму,црномилихолокаусттуризму,свиониуоснови
полазеодпосетилацаињиховемотивациједапосетеодре
ђенимеморијал, споменик,местои слично.Сдруге стра
не,појамдисонантногнаслеђа,којисудефинисалиГрегори
Ешворт(GregoryAshworth)иТанбриџ(J.E.Tunbridge)озна
чаваоноштосечува,билодајеречоматеријалнојилинедо
дирљивојбаштини,усвимњенимслојевитостимаизначе
њима.Речјеоаналитичкомприступукојисудвојицааутора
првобитноупотребилизаанализукомплекснеурбанистичке

10Cooke,P.(2003)Thecontainmentofheritage:settinglimitstothegrowthof
heritageinIreland,Dublin:ThePolicyInstituteTrinityCollege,pp.45.

11VanMensch,P. (1984)Museologyand theobjectasdatacarrier,Leiden:
ReinwardtAcademy

12Heijnen,W. (2010)Thenewprofessional:UnderdogorExpert?NewMu
seologyinthe21thcenturyin:Sociomuseology3:ToUnderstandNewMu
seologyintheXXICentury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:
ULHT,pp.1920.
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ситуацијеуисторијскимградовимауцентралнојизападној
Европи.Анализирајућиразвојбаштине,апосебнокомоди
фикацију13историјскихизвора,онипокушавајудаустанове
ко креира наслеђе и за кога.14 ТанбриџиЕшворт кажу да
уколико интерпретацију наслеђа схватимо као селективно
разумевање прошлих догађаја за тренутне комеморативне
или комодификацијскепроцесе, онда је свонаслеђе дисо
нантно.Дисонантностпостојиусамомпроцесукомодифи
кације,алииупорукамакојенаслеђе (пре)носи.Оношто
је занасинтересантније, ау светлуновонасталогнаслеђа
неславнепрошлостидеведесетихнатериторијибившеЈу
гославије, јесте чињеница да они образлажу стратегије и
управљањеместимазлочинаинасиља,посебноимајућина
умумотивежртава,починиоцаипосматрача.15

Улогаинтерпретацијеуновојмузеологији

„Ваљапризнатидатоинијенамераонихкојиуобличавају
музеје, куратораиисторичара, који покушавају да усидре
широкујавнусвестилинекаквуграђанскупедагогику.Они
бихтелидаваспитавајуилидаујавностизаснујуисториј
скусвестиосећањеодговорности.Онибихтелидапонуде
какообјашњењеианализу,такоиспомен,утемељеноисто
ријскосећањенастварандогађај,несамосећањекаоепи
фанију.”16

ИгодеВарин(HuguesdeVarine)je1985.годиненовумузео
логијувидеокаопокретукојемјемузејобразовносредство
друштвеног развоја. Иако је описује као нову идеју, мора
сеприметитидаоназаправопратитрадицијумузеалацаиз
19.века,којисумузејпосматралипресвегакаообразовну
установууслужбидруштва.Варинјеиранијеанализирао
модернизацију музејске архитектуре, технологије излага

13Комодификацијомсенечемуштонијеималоекономскувредностприда
јеодређенатржишнавредност,пасетаконапример,културнаобележја,
језикилиидентитетпретварајуупотрошачкуробу.(прим.аут.).

14Hartmann,R.(2009)TourismtoPlaceswithaDifficultPast:ADiscussion
PaperonRecentResearchTrendsandConcepts:HeritageTourism,Disso
nantHeritage Tourism, Thanatourism,Dark Tourism,Holocaust Tourism,
DepartmentofGeography&EnvironmentalSciencesUniversityofColorado
Denver,p.2

15Lemelin,H.andPowysWhyte,P.Battlefields,repatriation,andIndigenous
PeoplesAddressingdissonantheritageinwarfaretourisminAustraliaand
NorthAmerica in the21stCentury, http://cts.som.surrey.ac.uk/publication/
battlefieldsrepatriationandindigenouspeoplesaddressingdissonantheri
tageinwarfaretourisminaustraliaandnorthamericainthe21stcentury/
wppa_open,10.05.2014.

16Мајер,Ч.(2011)ОдсјајБухенвалдау:Подсећањеназлочине,пр.Кинге,
Ф.иФрај,Н.(2011)НовиСад–Београд:Платонеум–Савезјеврејских
општинаСрбије,стр.333.
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њаиистраживањециљнихгрупаиистицаода,иакосути
елементидовелидозначајнихподизањатрошковаикомер
цијализације, нису променили квалитетмузејске посете и
мотивацијустановништва.17

Дуги низ година су форме и функције музеја биле про
дукти друштвене искључивости. Намењене просперитет
ној и образованој мањини, баштинске установе су држа
ле монопол не само над прошлошћу, већ и садашњошћу
и будућношћу.18 За разлику од традиционалних музеја,
„нови музеји” увек са презентацијом и интерпретацијом
повезујубригуонаслеђу.Каконаслеђенијеконзервиранои
статично,презентацијаиинтерпретацијасусвојеврстанчин
очувања.Будућидапроширујузнањеодатојбаштини,тиме
јој додељују и нове вредности, а њиховим укључивањем
семултиплицирајуиразлозида се сачуванештоштосмо
наследилиизпрошлости.

Мењање управо тог сегмента у оквиру бриге о траговима
минулих времена су заговорнициновемузеологије видели
каоизазовипросторзаделовање.Адекватнимтумачењем,
културнадобрасепретварајуодстатичнихистерилнихспо
меникауместаиизвореизучавањаиразмишљањаопро
шлости.Успешнаинтерпретацијаподразумевавеомадобру
припрему,приликомкојејенеопходнодаседајуодговори
напитањазаштосенештоинтерпретира,котребадабуде
укљученутајпроцес,потомштасеизакогатумачи,којесе
порукешаљуисакојимциљевима,какоћесеобавитиева
луацијаи,коначно,какоћеседаљеодржавати.ФрименТил
ден(FreemanTilden)јејош1957.навеошесткључнихтача
кадобреинтерпретације.Премањеговоммишљењу,свака
интерпретацијакојаусебинесадржиискуствапосетилаца
је стерилна. Информација сама по себи није интерпрета
ција, јер јеинтерпретацијавештинакојаусебикомбинује
различитеуметности.Интерпретацијаполазиодцелине,а
затимпредстављаделове,асвеуциљупровокације.Интер
претацијазадецунијескраћенаверзијаонезаодрасле.19

Овакодетаљанпоступак јепосебнозначајанкада јеречо
регионимакојисуунедавнојисторијипретрпелиграђанске

17Hauenschild,A.(1998)ClaimsandRealityofNewMuseology:casestudies
inCanada,theUnitedStatesandMexico,Washington,D.C.:CenterforMu
seumStudies,SmithsonianInstitution,p.4.

18Heijnen,N.J.Thenewprofessional:UnderdogorExpert?NewMuseology
in the 21th century inSociomuseology 3: ToUnderstandNewMuseology
intheXXICentury,eds.Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,
p.13.

19Tilden,F.(2008)Interpretingourheritage,TheUniversityofNorthCarolina
Press;4thRevised&enlargededition(KindleEdition).
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ратовеиукојимасуосталитраговинежељеногнаслеђапро
шлихвремена.Далиикакоуопштетребатеостаткесачу
вати,какотаместатребаинтерпретирати,чијуперспективу
заузетиидалијереалноочекиватидаспоменицидоведудо
међуетничкогпомирења,самосунекеодтемазадаљураз
раду.Досадашњаискустваизпраксесупоказаладајезаин
терпретацијунаслеђаратнихсукобапотребноорганизовати
консултативнепроцесеукојећебитиукљученипредстав
ницисвих заједница.Уоквируњихтребаинсистиратина
истицању позитивних примера међуетничког ангажовања.
Окосницатумачењанебитребалодабуденекидогађајили
датумилиместо,јернепостојиниједанкојијеупозитивном
сећањусвихнекадасукобљенихстрана.Консензусјелакше
постићиизбором„универзалне”теме.

Усвомпоследњемизвештају,специјалнаизвеститељкаУје
дињенихнација на пољу културнихправаФаридаШахид
(FaridaShaheed)написала једасвапостконфликтнаипо
дељенадруштваморајуданађуправумеруизмеђусећања
изаборављања.Њенизвештајсефокусиранадруштвакоја
суималаинтерниилимеђународниконфликт,постколони
јалнадруштва,онакојасуетнички,политичкиподељенаи
слично.

Круцијално једапроцесмеморијализацијенефункциони
шекаопразнареторикакојомсекомеморишумртви,јерсе
такогубиувидуразлогиконтексттрагедијаизпрошлости.
Меморијализацијабитребалодасеразумекаопроцескоји
осигуравапотребанпросторзаонекојисупогођени,укојем
бимоглидаартикулишуразличитенаративенаначинкоји
јесмислениуконтекстукултуре.

Државаидругезаинтересованестранетребадаосигурајуда
меморијалнепраксеиполитикедоприносепревазилажењу
негирањакојепотпирујемржњуинасиље,затимдаобезбе
десимболичкерепарацијеијавнопризнањежртава,разви
јајуполитикепомирењамеђугрупамакојесубилеусукобу
токомконфликтаидаредефинишунационалниидентитет
крозплурализамидеја.

Такође,Шахидпрепоручујеспречавањедаљегнасиљаине
разумевањаизмеђусупротстављенихгрупапромовисањем
грађанског ангажовања,критичкогразмишљањаиподсти
цањемдискусијеопротеклимипредстојећимизазовимаис
кљученостиинасиља.

Кадаговоримоодисонантном,апресвегаоратномнаслеђу,
могућностизлоупотребеинтерпретацијесуогромне.Струч
најавностјезатоинсистиралаиназаконскомуређењуиде
финисању тумачења, а те иницијативе су новијег датума.
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Штосетичесамеинтерпретације,незаобилазнајеДеклара
цијадонетауЧарлстону2005.године.Уњојјеинтерпрета
цијапредстављенакаосредствокојеолакшаваразумевањеи
доприносивећемпоштовањукултурногнаслеђа,теподиже
јавнусвестопотребизаконзервацијом.Ефективнаинтер
претација великог броја баштинских локалитета може да
будеважанпосредникзамеђукултурнуимеђугенерацијску
разменуимеђусобноразумевање.Тумачењеподразумеваи
комуницирањезначењакрозпажљиво,документованопре
познавањењиховогзначаја,укључујућииматеријалнеине
додирљивевредности,природноикултурноокружење,дру
штвениконтекст,физичкекарактеристике.Утомсмислусу
поштовањеаутентичности(кроззаштитуњиховихприрод
нихи културних вредностиодфизичкихпроменаилина
метнутеинтерпретативнеинфраструктуре),затимдопринос
одрживој конзервацији културногнаслеђа (крозфинансиј
скопланирањеиохрабривањеекономскихактивностикоје
чувају конзерваторске напоре, повећавају квалитет живо
тадомаћезаједницеиосигуравајудугорочноодржавањеи
ажурирањеинтерпретативнеинфраструктуре),потомобез
беђивањеинклузивностиукључивањемсвихзаинтересова
нихстранаизаједницаупрограмеинтерпретације),каои
развијањетехничкихипрофесионалнихстандардазаинтер
претацијубаштине,укључујућитехнологије,истраживање
иобуку,такође,факторикојиморајудасеузмууобзир.

Овадекларацијапојашњаваиразликуизмеђуинтерпрета
ције и презентације, при чему потоња означава пажљиво
планиранраспорединформацијаифизичкиприступкултур
нојбаштини,најчешћеодстраненекогпрофесионалцаили
фирме. Као таква, она представља једносмеран вид кому
никације.Интерпретацију,тојесттумачење,садругестра
нечиниукупност активности, размишљања,истраживања
икреативностикојестимулишекултурнабаштина.Кључну
улогуиграјупосетиоци,алисуактериидругезаинтересо
ванестране.

Ононачемујоштребарадитиуоквируовепроблематике
јесуобластиувезисаначинимаукључивањаперцепцијеи
вредности„стејкхолдера”иулозиокружењанаинтерпрета
цију,затимконцептааутентичности,тумачењерелигиозних
и светихместа,и коначноместабуђења савести, односно
негативног/дисонантногнаслеђапрошлости.

Музеализацијадисонантногнаслеђанапримеру
МузејаДистрикташест

„Не знам да ли споменици помажу, не знам, па не знам.
Коднас,умојојбившојЈугославији,усвакомселујестајао
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споменикнародноослободилачкеборбеибистапонекогме
сногнародногхероја,панамтонијепомоглода сепосле
међусобнонезакрвимокаоиначеникоуЕвропи.”20

Све јевишереализованихслучајевагдесупостулатинове
музеологије примењени на очување дисонантног наслеђа.
Изабралисмоуспешанпримеркоји,иакоизнамадалеког
поднебља,можедапослужикаоинспирацијазарешењакоја
ћемоједногданаостваритинатериторијиБалкана.

Дистриктшестјеназивнекадашњегмултиетничкогквартау
ужемградскомјезгруКејптауна,једногодтриглавнаграда
ЈужноафричкеРепублике.Изњега јеседамдесетихгодина
прошлогвека,завремеапартхејда,насилнопротеранови
шеод60.000становника.Државнизваничницисутадада
линеколикоразлогазаисељење.Наиме,премафилозофији
апартхејда, међурасна интеракција је подстицала сукобе,
збогчегасусеонеморалеодвојити.Сматралисутајкварт
сламомукојемцветајукриминал,коцкаипроституција.С
друге стране, становништво је узроке исељења видело у
близинисамогцентраградаилуке.Дана11.фебруара1966.
Дистриктшестсупрогласилибелачкимквартом,арасеља
вањасупочелавећ1968.године.До1982.годинестаросе
деоцесупреселилиоко25километарадаљеодсвојихдомо
ва.Старекућесусравнилисаземљом,преживелесуједино
богомоље.Унареднимгодинамаизградилисууниверзитет
инекеполицијскезграде,алије,осимтога,некадашњиДи
стриктостаосуштинскинеразвијен.Наконпадаапартхејда
1994. године, Влада Јужноафричке Републике је признала
потраживањастарихжитељаиобећалаимнадокнадуште
те.До2003.сазидалису24зградезабившестанаре,данас
махомљудестаријеод80година.21

ФондацијаДистриктшест јеоснована1989, амузеј 1994.
године,снамеромдаслужикаосећањенадогађајеиздоба
апартхејдаинакултуруиисторијупреисељења.Стручна
јавност Музеј Дистрикт шест често описује као „форум”
и као „храм”.Храм је јеримапредмете које поштујемои
којинамоткривајумистеријупостојања,чувајућиискуства
људикојисууспелидапреживевеомаразорнудислокацију.

20Ивањи,И.МоћсећањаинемоћречиуПодсећањеназлочине,пр.Кинге,
Ф.иФрај,Н.(2011)НовиСад–Београд:Платонеум–Савезјеврејских
општинаСрбијестр.25

21DistrictSixMuseum.InternationalCoalitionofHistoricSitesofConscien
ce,http://www.sitesofconscience.org/members/districtsixmuseum,10.05.
2014.
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Форумјејерангажујеуочувањупрошлости,урасправи,у
прављењуипостављањузахтевапредбудућност.22

Користећиовајметафоричкиоквиркаополазну тачку, ау
ториконцептасужелелидапрошиределовањемузејаида
укинудистанцукојурепрезентовањетрауматичнепрошло
стиможедакреира.Имајућинаумупостулатеновемузео
логије,укључилисучитавнизпоступакаиметодакојисуна
хармоничан,алиидисонантан,начинформиралимемори
јализацијскепраксемузеја.Напрвомместу,речјеоукљу
чивањупосетилацаупричу,којисвојимискуствимаирани
јим сазнањима критички доприносе поставци. Јасно је да
дистанциранигледалац,којиекспонатевидикаонештошто
представља „другост” или као опсервацију нечијег туђег
истраживања,неможедадобијепотпунидоживљајпонуде
Музеја.Дабитоизбегли,почелисусасусретимабивших
становника.Тадасумоглидавиденакојиначинонипри
чајуосвојимсећањимаикакожеледасењиховаисторија
презентује.Другикоракјебиоаквизицијапредмета,алии
прикупљањеоралнихисторијакојеихпрате.Овотакозвано
живосећањејепредметедовелоукорелацију.Наконтогасу
организовалиимеморијскешетњеиуоквируњихмапира
њепамћења.Индивидуалнеизаједничкемапепамћењасу
биленачиндасебившимстановницимаомогућидапоново
направе везу са топографијом.КористећимапеДистрикта
шест на којима су неке важне и препознатљиве тачке би
леубележене,резидентима јебилоомогућенодаисцртају
различитепутањекојимасусечестокретали,доксутамо
живели,симулирајућинатајначинњихововласништвонад
улицама и јавним простором, и индиректно – управљање
сопственомсудбином.23Такође,охрабриванисудауцртају
некаместакојанисувећбиланакарти.

Приповедање бивших становника, међугенерацијски дија
лози,играњеулога,читањепоезије,музичкиперформанси
–тосусамонекиодначинанакојесепосетиоцииданас
укључујуурадмузеја.Наинтимниулазакуфизички,апо
томиметафорички,просторпозивајуихфотографије,фраг
менти живота и домова људи, гласови... Према спроведе
ниманкетамаоутисцима,упрвимахтодоводидоосећања

22Bennett,B. (2010)Representing traumatic pasts at theDistrict SixMuse
uminSociomuseologyIV,CadernosdeSociomuseologia,Vol382010eds.
Assunção,P.andPrimo,J.(2010),Lisboa:ULHT,p.271.

23Досад најпотпунији доступни извор о меморијским праксама у Ди
стриктушестје:Bezzoli,M.andKruger,M.(2002)TextureandMemory
TheUrbanismofDistrictSix,CapeTown:CapeTechnikon.
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шока,ужаса,саучесништва,неверице,самоспознаје,азатим
почињеиисцељење.24

ЦентралнамапанаподуМузејајеједанодњенихнајпозна
тијих експоната.Иако избледела и оштећена наконмного
годинакоришћења,картајеидаљемоћаналаткојипривла
чиљудеисимболичноихуводиупричу.Бившистановници
који суживелиуДистриктушестпрењеговогуништења,
увекпрвопотражеулицу гдесусеналазилењиховекуће.
Иакојенапочеткубилопланиранодамапабуденаподуса
монеколикомесецинаконотварања,многогодинакасније,
онанастављаизновадастимулише.Чакисамназивсталне
поставкеПродубљивање(DiggingDeeper)томедоприноси.
Означавајућинезавршеностпрезентације,онизноваиизно
ваомогућавановатумачења.

Упоследњихнеколикогодина,фокусистраживањајепоме
ренса„производње”меморијеикомеморацијенаонакоја
сутесноповезанасареституцијомземљиштаиопоравком.25
Тоједовелодомногихметодолошкихпитања.Какоћеоб
новаместаутицатинапостојећемеморијализацијскепрак
се?Требалиредефинисатипамћењеуодносунапромене?
Можемолиикакосачуватисвеслојеве?Стимувезијере
ализованасеријарадионица,алићесепотпунијиодговори
добититексабудућомвременскомдистанцом.

Закључак

„Историја човечанства почиње легендом да је Каин убио
свогбратаАвељаинастављасекрваво сведонајновијих
догађајауИсточномТиморуилиДарфуру,уАвганистануи
Ираку–непрекидноморамодаучимоновегеографскепој
мове,јерсенегдедалекооднасопетубијају–сваисторија
заправосесастојиодсећањаназлочинеипоморе.”26

Умодерномсвету, свега јенеколикодржавакојенисуна
стале као последица насиља и из сукоба.Иза тих догађа
јанеминовносуосталаматеријалнасведочанстваиусмена
предања,алиунауцијошувекнијепостигнутконсензусоко
тогатребалиихуопштесачувати,акамолинакојиначин
презентовтиитумачити.

Када је 1985. председавајући британског меморијалног
фонда за национално наслеђе (National HeritageMemorial
Fund)ЛордЧартијерис(LordCharteris)говориоокултурним

24Bennet,B.нав.дело,стр.272.
25Исто,стр.274.
26Ивањи,И.нав.дело,стр.3.
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добрима,рекаоједаје„баштинасвештопожелимо”.27Ка
датомедодамогоренаведенставЕшвортаиТанбриџадаје
сваконаслеђедисонантно,можемодаизведемозакључакда
једисонантнонаслеђесвештопожелимо.Акостварипоста
вимонатајначин,нијелиондабољедапризнамоипосто
јањенепријатногнаслеђапрошлости,уместоштогасвесно
запостављамо,креирајућилошизговорзапоновнописање
историјеуимемираипомирења?28

Улогамузејаиспоменика,каоидругихместасећањаукон
струисањиманационалнихисторијадобројепозната.Стим
увезиЕшвортиТанбриџистичукаконијеслучајноштосу
се националне државе формирале практично истовреме
носапорастоминтересовањазаисторијске,археолошкеи
уметничкеартефактекојимаможедасеисткапричаона
цији.29Далисуондакаснијазапостављањанационалнеба
штинедовеладосукоба?КадајеречотериторијиБалкана,
тешкоједатитачанодговор.Мождајевишепроблемуњи
ховомтумачењуинеразрешенимузроцимаипоследицама
ранијихнесугласица.Јер,акојаснасазнањаонационалној
прошлости и различитим културним традицијамамогу да
ујединенародусмислузаједничкогидентитета,ондајебли
зупаметидајемогућисупротанпоступак.30

Моделновемузеологијепогоданјезапрезентацијуиинтер
претацијудисонантногнаслеђа,поштодозвољаваширату
мачењаинијестриктнотеоријскиустројен.Тоје,нажалост,
мачсадвеоштрице,собзиромнатодатоликаслободачесто
доводидоразводњавањасуштинеибанализацијеприказане
ианализиранеграђе.

Акценатналичномдоживљајуипартиципацији, бављење
актуелним,животнимтемамаинедаћама,деинституциона
лизација, излазак у простор, популаризација садржаја, де
централизација,ангажовањезаинтересованихлокалнихза
једницаисамимтимдруштвауцелини–свесутоелементи
накојимасеновамузеологијабазиравећбезмалополавека.
Нонаћиправумеруиобезбедитисистемску,методолошку
применуувођењемодређенихстандарда–тујеизазов.До
садашњипринцип–свеможе,аништанемора–ниједао
резултате.Намузеолозимаједабудуунекурукуарбитрии
дамотивишу,координирајуиводелокалнезаједницеуна

27Hewison,R.(1987)TheHeritageIndustry:Britaininaclimateofdecline,
London:Methuen,p.32.

28Исто,стр.246.
29Basu,P.Confrontingthepast?NegotiatingaheritageofconflictinSierraLe

one,Journalofmaterialculture,vol.13(2),p.234.
30Исто,стр.235.
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поримадасесвакислојдисонантногнаслеђасачуваодза
борава.

Нова музеологија и пред историју ставља нове, критичке
изазове.Суштинскопитањеистраживачанебитребалода
будекакојетобилонекада,већкакоједошлодотогадаса
даимамотајпроблемкојиимамо,којеодлукележеизатога,
коихједонео,каквесунаммогућностиданасдаодредимо
будућностикакоонатребадаизгледа.Теккада„новимузеј”
будебазираннасадашњици,текћемотадаиматишанседа
направимопроактивнуинституцијукојаћемоћидаутичеи
набудућност.
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CHALLENGESOFNEWMUSEOLOGYIN
PRESENTATIONANDINTERPRETATIONOF

DISSONANTHERITAGE

Abstract

Thereareonlyafewcountriesinthemodernworldthathavenotbeen
establishedasaresultofviolenceandconflict.Materialevidenceandoral
traditionsremainedaftertheseevents,butsciencehasnotyetreacheda
consensusonwhethertheyshouldbekept,letaloneonhowtopresent
andinterpretthem.Thispaperdealswiththechallengesandobstacles
thatmanagementofsuchheritageputsinfrontofthenewmuseology.
Theemphasisonthepersonalexperienceandparticipation,addressing
current,existentialissuesandhardships,deinstitutionalization,stepping
out to open spaces, popularization of the content, decentralization,
involvementofthelocalcommunitiesandthereforesocietyasawhole
–  all of these are elements onwhich the newmuseology has been
basedfornearlyhalfacentury.Thechallengeliesinfindingtheright
balanceandensuringsystematic,methodologicalapplicationswiththe
introductionofcertainstandards.Sofar,theprincipleallispossible
and nothing is amust  has failed to achieve results. It is up to the
museologiststobearbitratorsofsortsandtomotivate,coordinateand
leadlocalcommunitiesintheeffortstopreserveeachlayerofdissonant

heritagefromoblivion.

Key words: new museology, interpretation, presentation, dissonant
heritage,memory,warlegacy


