
 

 

ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ 

Joan Santacana Mestre, Francesc Xavier Hernandez Cardona 
MUSEOLOGIA CRITICA, Edicion Trea, S.L. Gijon (Asturias) 2006. 

Критичка музеологија дело је двојице аутора, Ђуана Сантакане1 и Франсеска 
Ћавијера Ернандеса,2 врсних познавалаца херитологије у целини.  

Ова обимна студија разматра различите аспекте не само музеологије у 
ужем смислу те речи, већ и однос према културној баштини уопште. Састоји се од 
11 поглавља којима претходи Пролог, а иза којих следи Епилог. Поглавља су 
илустрована са 64 фотографије у боји. 

Критичка музеологија је студија о односу културног наслеђа и 
музеологије – културног наслеђа као објекта и музеологије као субјекта. Обе 
категорије посматране су у најширем смислу, па се тако читаоцу скреће пажња да 
је сам концепт и дефиниција културне баштине промењен и проширен, те да 
данас обухвата било који предмет или појаву из прошлости (даље и ближе) која 
може да заокупи нашу пажњу. У том смислу, све што нас окружује може бити 
музеализовано и претворено у предмет проучавања из простог разлога што било 
који производ, појава или активност за нас имају важност, и када је реч о 
корелацији људи и природе и када је реч о самој природи. Простори природног и 
културног наслеђа јесу простори у којима се стичу и преносе знања и емоције, у 
контакту са објектима, предметима и пејзажима. Приступачност наслеђа зависи 
од примењене музеографије која, с једне стране, треба да буде разумљива, а с 
друге критична. Аутори нас подсећају да је већ деценијама сасвим уобичајено 
постојање књижевне, позоришне или филмске критике, али да то није случај са 
музеографском, а још мање са музеолошком критиком. 

Музеологија и музеографија и њихови продукти, музеј и сличне 
творевине, било да се налазе у затвореном или у отвореном простору и да се баве 
ма којом врстом наслеђа, морају да еволуирају ка креацији аутентичног окружења 
социјализације знања, да олакшавају или изазову демистификујући дијалог, 

                                                        
1 Ђуан Сантакана Местре је археолог, доктор педагогије, професор на предмету Дидактика 
друштвених наука на Универзитету у Ваљадолиду, један од оснивача (заједно са Ћавијером 
Ернандесом) Радионице за пројекте из музеологије и културног наслеђа, којом тренутно 
руководи и директор Мастера из Дидактичке музеологије на Виртуелном универзитету у 
Барселони. Као археолог бави се тзв. иберијским периодом, феничанском колонизацијом и 
протоисторијом, док је као музеолог аутор више од 300 пројеката, међу којима се истичу 
они везани за културно наслеђе Калафеља (Тарагона, Шпанија), Далт Виле (Ибица, 
Шпанија), Матере (Италија), као и пројекат Лабораторија експерименталне праисторијске 
архитектуре Вендреља Универзитета Барселоне. 
2 Франсеск Ћавијер Ернандес је професор на предмету Дидактика друштвених наука на 
Универзитету Барселоне. Аутор је и координатор историјско-музеографског пројекта 
Музеј историје Каталоније. Водио је и координирао бројним музеолошким пројектима у 
целој Шпанији. 
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културну полемику и контакте међу дисциплинама и генезу новог дијалога 
друштва будућности. 

Однос према баштини и интервенције над њом морају бити подложне 
критичком сагледавању и осуди када се, у име заштите и њеног вредновања, та 
иста баштина уништава. И нико не може да оспори и пренебрегне, кажу аутори, 
да одговорност у том смислу имају како одговорни стручњаци за заштиту наслеђа, 
тако и политички моћници на власти. 

Свој одлучни став о неопходности указивања на многобројне пропусте и 
немар који се у области музеологије и заштите културних добара дешавао током 
20. века и, парадоксално, на његовом крају, можда и више него на почетку, аутори 
илуструју наводећи примере лошег односа према културном наслеђу, пре свега из 
свог непосредног окружења (Барселона, Каталонија, Шпанија), али и шире. Да се 
критика не би претворила у пуко критизерство, сваком негативном примеру 
супротстављају могући позитиван начин решавања сличног проблема, преузет из 
светске, пре свега европске праксе. 

Занимљиво је да су истраживања показала да је током 19. века највише 
уништавано средњовековно наслеђе, а да су римски споменици, у ранијим 
епохама немилице коришћени као мајдани квалитетног, обрађеног камена, 
идеалног за изградњу нових објеката, у 19. веку били „заштићени“ већ изграђеним 
статусом постигнутом одређеном дозом њихове мистификације током 17. и 18. 
века. Двадесети век спознао је и признао значај средњовековних споменика, али је 
зато немилице уништавао индустријско наслеђе. У циљу „напретка“, некритички 
се уништавало (а то се и даље чини) све што је на путу интересима, политичким 
и/или искључиво личним, појединаца који имају моћ и новац. Зато промишљање 
са становишта критичке музеологије и критике музеологије треба да се претвори у 
инструмент, у субјекат нових стратегија за делање над баштином, с поштовањем и 
у складу са потребема друштва, комуникације и знања. 

Поглавље под називом Хетеродоксна прича о интервенцијама над 
баштином пружа нам осврт на два важна питања везана за културну баштину и 
његову заштиту. Прво се односи на деликатно питање реконструкције споменика 
културе. Када и у којој мери треба прибећи реконструкцији, проблем је који се 
односи пре свега на археолошке локалитете. Аутори постављају питање да ли 
реконструкције објеката на археолошким локалитетима нужно морају бити 
фалсификати (имајући у виду да што даље сежемо у прошлост, то нам је на 
располагању све мањи број непобитних чињеница) или је ипак реч о 
материјализацији научних хипотеза? Као примере наводе, пре свега, Помпеју, 
Херкуланум и Остију. Захваљујући реконструкцијама ових археолошких 
локалитета (урађених пре из политичких него из научних побуда) данас имамо 
представу римског града свима доступну и разумљиву, што се не може оспорити. 
Други значајан пример је Евансова реконструкција Кнососа, која не престаје да 
изазива полемике, али ни интересовање и истраживача, и знатижељника и 
туриста, какво ниједан други археолошки локалитет на Криту који је Еванс 
ископавао (али није начинио покушај реконструкције) не побуђује. Реч је о 
реконструкцији која је озбиљно критикована у научним круговима, мада је њен 
аутор врхунски професионалац, а не приучени ентузијаста какав је, на пример, 
био Шлиман. Уз сво поштовање оправданих критика, аутори постављају питање и 
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себи и читаоцима: шта би данас било од палате у Кнососу да није било Евансове 
смеле реконструкције? 

Друго важно питање којим се Сантакана и Ернандес баве у овом 
поглављу јесте питање одношења туђег културног наслеђа. Да ли је реч о крађи 
или спашавању? Оно свакако није измишљено у 19. веку, када су се десила данас 
најпознатија „премештања“ споменика културе – као што је то био случај са 
декоративном пластиком Партенона, Пергамонским жртвеником или бројним 
споменицима из Египта, за које је посебна експедиција у саставу Наполеонове 
војске била задужена. Још од античких времена, када су римски патрицији из 
Грчке доносили све чему су се дивили и чему су, у естетском смислу, тежили, па 
до несхватљивог пљачкања Археолошког музеја у Багдаду на почетку 21. века, 
може се говорити не о спорадичним случајевима, већ, на жалост, о континуитету. 
Ипак, мора се водити рачуна о времену, околностима и о актуелној друштвеној 
свести шта такав поступак подразумева и, с тим у вези, правити разлика између 
премештања споменика у намери да се сачувају и учине доступним широј 
јавности (већина премештених споменика у 19. веку) и оних опљачканих у намери 
да се у целости или парцијално продају приватним колекционарима (случај 
пљачке Археолошког музеја у Багдаду, али и случајеви уништавања 
индустријског наслеђа у Шпанији). Аутори постављају питање ко је одговоран за 
пљачке због којих ће будућност жалити? 

Да би се у област заштите културног наслеђа увео ред и омогућила 
ефикаснија борба против свих видова његовог уништавања, приступило се 
усвајању бројних закона и конвенција. Током протеклих сто година усвојен је 
велики број законских аката на светском, европском и локалном новоу, а аутори 
се у овој студији позивају на неке од њих, углавном оне које имају глобални 
карактер. 

У наредним поглављима предмет истраживања ова два врсна 
истраживача херитологије, али и практичара и едукатора у области заштите 
културног наслеђа, анализираће многа питања од интереса за ову област као што 
су питања везана за само постојање музеја као институција, ко их формира, зашто 
и за кога, чему служе, каква је у том погледу теорија, а каква пракса, како се 
односимо према споменицима на отвореном простору, а како према 
индустријском и поморском наслеђу, треба ли и како музеализовати варварство, 
односно јесу ли нам потребни војни музеји и, ако јесу, какви? Постављају и 
осетљиво питање меморијалних споменика, њихове оправданости, употребе и 
злоупотребе на примеру Valle de los Caidos – подсетника још увек незалечене ране 
шпанског грађанског рата, који је, иако на први поглед носи поруку помирења, 
проблематичан и по свом садржају и по начину на који је изграђен. 

У критичком тону осуде административно-бирократских процедура, које 
често коче благовремену реакцију стручњака, али и осуде њихове повремене 
незаинтересованости (често проистекле из немоћи), аутори настоје да скрену 
пажњу на учестале појаве опортунизма и подилажења дневнополитичким 
захтевима на уштрб очувања баштине, иако би тај задатак морао бити изнад 
тренутних интереса било које политичке опције. 

Аутори сматрају да су узроци многих одлука у културној политици 
искључиво политичке природе. Три су основна параметра која то одређују: 
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1. Политичке одлуке о наслеђу зависе од тога да ли читав процес „од идеје 
до реализације“ може да се уклопи у један политички мандат од четири 
године; 

2. Значај „пресецања врпце“, без размишљања шта се даље дешава, без 
предвиђања елемената за одржавање објекта (како људства тако и 
средстава); 

3. Мегаломанија. Готово увек је лакше „прогурати“ колосални пројекат чак 
и када је резултат бесмислен, него пројекат који побољшава колекције и 
чини их разумљивијим и приступачнијим публици. 

Жестина критике Сантакане и Ернандеса огледа се у насловима и 
поднасловима поглавља као што су Културна баштина – анђео или демон?, Од 
‘културног добра’ до ‘градске несреће’, Управљање културним наслеђем: 
мегаломани и провинцијалци, Што руинираније то лепше?, Свест о наслеђу или 
чување индустријског отпада, Закони против индустријског наслеђа, Основни 
симптоми музеистичког кретенизма итд. 

Посебну пажњу аутори поклањају нематеријалној баштини. У одељку 
Може се објаснити само очигледно? скрећу пажњу на оне елементе културе који 
се манифестују на различите начине, често неухватљиве чулом вида. Залажу се да 
културна антропологија буде основа за разумевање огромног фонда неопипљивог, 
скривеног наслеђа. На исти начин на који су предмети у једном историјском или 
археолошком музеју извор на основу кога формирамо музејске поставке, 
етнографски извори требало би да буду основа за музеолошки сценарио који ће 
објаснити овај сегмент културног наслеђа, којим обилују све људске заједнице у 
свим деловима света. 

Ова студија критички је осврт на стање у савременој, пре свега 
постфранкистичкој музеологији Шпаније, али са освртом и на друге, првенствено 
европске земље, па може имати универзални карактер. 

Читава студија прожета је недвосмисленом и оштром критиком шпанске 
администрације, али и музејских посленика и других ауторитета за питања 
заштите културне баштине, коришћења европских и локалних фондова за обнову 
наслеђа, разлога за формирање музеја.... Сви наведени примери требало би да 
служе као опомена којим путем не треба ићи, али и да нам помогну да сагледамо 
којим путем треба кренути. 

Читање ове књиге не само да је корисно већ је и узбудљиво. Узбудљиво 
због препознатљивости. Чини се да је актуелна ситуација у Србији по много чему 
слична ситуацији у Шпанији. Ђуан Сантакана и Франсеск Ћавиер Ернандес, без 
страха да ће се замерити актуелним властима и колегама које критикују, навели су 
најдрастичније примере погрешне културне политике, пре свега у свом 
непосредном окружењу, што изискује храброст, храброст коју би било лепо и 
корисно видети и у нашој средини. 

Биљана Ђорђевић 
Народни музеј у Београду 

 


