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Dragan BULATOVIĆ

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

NAUKA I BAŠTINA

Preporuke za naučnu standardizaciju konzervatorskog tretmana koje na početku XXI veka dol-
aze od najiskusnijih čuvara kulturne baštine odaju iskrenu želju znalaca koji su u svojoj praksi 
osvedočili viziju profesionalca da je dobro moguće, da ga treba izvesti.

Šta je u toj formuli neobično, ako ga ima, makar u odnosu na tradicionalno umetničko 
restoaratorsku praksu, ili kako je nauka ušla, ne više metaforički u humanističke discipline i 
humanističke veštine, u ars memorativu i njenog podupirača naučnu konzervaciju?

Ako nije metafora, onda iskustvo hemije o materiji sveta (i svega), pa i materijalu baštine, 
predstavlja posebnu dragocenost naučnog nasleđa. Sa druge strane, sve veštinske upotrebe i 
oblikovanja materijala uvek odaju meru postupnosti u ovladavanju nevidljivim delom sveta. 
Postupnost nas kuraži u uživanju u sećanjima jednako kao i u kulinarskim mirisima.

Koje su granice ovog optimizma?
Ako je dobra dva veka u pojmu spomenika kulture najveći deo popunjavao idejni 

sadržaj, nauka je mogla da bude samo uslužna delatnost. Ovome je lako naći potvrdu sve 
od prvobitne ideje baštine koja dolazi kao jedan od derivata buržoaskog raskida sa nasleđem 
(patrimoniumom / imovinom) prošlosti. Simbolička prevashodnost pojma nasleđa je imala 
svoj vrhunac već krajem XIX veka u antirestauratorskom pokliču dozvolimo spomeniku prošlosti 
da umre prirodnom smrću. I kada početkom XX veka pojam spomenika dobija kod Alojza Rigla 
prvo svoje naučno sistematizovanje, ono se završava na kulturno-istorijskom proširenju i so-
cijalno-ekonomskoj hermeneutici. Ono što su u brizi za telo spomenika bili limiti na kojima 
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su ostali i Rigl i Dvoržak, jednako kao i talijanska konzervatorska škola, bila je svest o važnosti 
materijala i tehnike spomenika, sa jedne strane i mogućnosti devetnaestovekovne (nauke i) 
tehnologije, sa druge strane. Pomeranje sa slepe tačke poznavanja tela nasleđa, započeto u 
prvim muzejskim laboratorijama početkom XX veka, ohrabrilo je Fernanda Forlatija i Čezara 
Brandija da postave teoriju o jedinstvenosti tela i značenja u spomeniku kulture. Dakako, oni 
nisu ostali zapamćeni samo kao vešti pragmatičari već upravo kao vizionari koji su naslućivali 
šta će se pojaviti kao veliki učinci u nauci i tehnologiji nakon kvantne fizike, molekularne 
biologije, biogenetike ili biokibernetike danas. Ako danas ove nauke govore o molekulima 
koji uče, kulturi koja menja fenotip, o nanotehnološkim implantima koji uče funkcije sre-
dine i živih procesa u koje ulaze, ne možemo a da se ne vratimo na Brandijev postulat o 
pamćenju materijala, tada metaforički formulisano, o očuvanju materijala umetnosti u kome 
neće biti narušeno ono što je ili kako je utisnuto kao posebnost autorskog. Dakako, Brandi nije 
podgrevao mistifikatorske ideje o duhu koji umetnik utiskuje polubožanskom veštinom, ali 
jeste naglašavao individualnost, veštinu i posebnost htenja da se isti materijal i ista tehnika 
upotrebe, kod svake kreativne individue, dovoljno drugačije. To drugačije je, dakako stvar 
poruke, a ona se da identifikovati kao komunikacijski učinak u doživljaju, kao informacijska 
razlika. Komunikacija jeste nešto što je vrlo materijalno i da se pratiti egzaktnim metodama i 
iskazivati kvantitativno i kvalitativno. Elem, tek savremena nauka i tehnologija omogućavaju 
ulazak ne samo u materiju već i u procese, žive i nežive, kako smo ih nekada razlikovali. U 
tom temeljnom naučnom novusu je najvažnije saznanje da ono što smo smatrali najmateri-
jalnijim, najmrtvijim, danas u konačnosti aktuelno dokučivih dubinskih analiza (najsitnijih 
elemenata materije) može da se imenuje samo i samo kao proces. A svi procesi su, kako nas 
je već navikla kibernetika, podložni praćenju promena u kojima se nalaze ili ih sami izazivaju. 
Uobičajeno otkrivanje počinje od tzv stanja crne kutije a završava se najvećim mogućem ste-
penom smanjenja neodređenosti (entropije informacija). Kao povod za ovo naše rezimiranje 
značajno je i najnovije saznanje da je ono što u svakom naučnom istraživanju dobijemo kao 
materijalni rezultat, zapravo i uvek samo informacija. Tako je i u onom krajnjem, za sada u 
CERNU dohvatljivom smislu najsitnije čestice materijalnog sveta. Ona se prepoznaje samo 
kao informacija. Tako se rađa jedna informatička fizika (Vinka Vedrala, Oxford Univesity), a 
time i moguća redefinicija: priroda je ukupnost informacija. No, značajniji je mimo ove aluzije 
na Mekluanovu socijalnu informatičku revoluciju,  zaključak koji su iz ovoga izveli fizičari i 
matematičari, logičari, kada su konstatovali da tako viđena informacija ima svojstva pojma.

Suštinski smisao naučne konzervacije kulturnih dobara, to jest onoga što u svom 
sadržaju ima mnogo više od vidljive materijalnosti, jeste upravo u tome da se taj nevidljivi 
deo vidi kao materijalan do krajnjih granica naučne analize, do one pojmovne, do one nje-
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gove informatičke prirode. Ako imamo taj stav kao svoj istraživački motiv, onda će integralni 
tretman kulturnog dobra imati, sada naučno egzaktno dohvatljiv isti, zajednički, jedinstveni 
entitet – informaciju. Jasno je da i simbolička priroda baštine, kao najčešće kolokvijalno ra-
zumevanje nasleđa, postoji tek u komunikaciji, tek kada neko primi informaciju u razumljivom 
kodu. Jasno je i da ova vrsta komunikacije potvrđuje spomeničke, a ne lažne, falsifikovane ili 
fetišističke vrednosti baštine, samo u kritičkom pristupu, šta više samo u aktivnoj kulturnoj 
razmeni. Na isti način je nesvrhovito sakupljanje naučnih informacija u istraživanju koje nema 
viziju o integritetu kompleksnog materijalno-materijalnog i nematerijalno-materijalnog 
(informatičkog) svojstva kulturnog dobra, odnosno njegovom informatičkom biću.

Dãli smo sebi za pravo da iznesemo ovaj rezime recentnog stanja u nauci i teoriji 
pamćenja zbog toga što smo u ozbiljnom i obimnom naučnom istraživanju naših savremenica, 
konzervatorke Danile Korolije Crkvenjakov i konzervatorke Angeline Popovske, videli da se radi 
o takvom istraživačkom senzibilitetu koji je izvesno podatan za apsorpciju i najnovije hipoteze 
u fizici. Ovo bi upućivalo na to da se priča sa početka ove recenzije, ona o konzervatorskoj 
biografiji kulturnog dobra, ne završava u jednom projektu. Već vidimo nova istraživanja koja 
popunjavaju akutna i aktuelna područja kurativne brige. Onako kako je poklič Džona Raskina 
na isteku XIX veka, ostavimo starce da dostojanstveno umiru, mogao biti privlačan u odnosu 
na silnu ortopediju i protetiku kojoj je pribegavao Ežen Viole le Dik, tako današnja kurativna 
zaštita ima za poređenje savremenu bioprotetiku i biogenetiku. I one imaju samo jedan 
problem, socijalni dakako, a ne samo egzaktno naučni - bioetiku. No, činjenica da ovaj veliki 
problem proizilazi iz veoma uznapredovalog poznavanja uzroka ugroženosti i gotovo ogrom-
nih tehnoloških mogućnosti za njihovo otklanjanje, učvršćuje etički kodeks konzervacije na 
posebno izazovan način. Nije više pitanje, ako je već malarija u ohridskom kraju suzbijena u 
prvim decenijama XX veka, kako isušiti nova, muzejska staništa spomenika drevnosti, već ne 
dopustiti da i jedna jedina informacija iz njihove dugovekosti bude uništena banalnom viro-
zom masovnih identitetskih događaja. Tendiranim promocijama koje zanemaruju kurativne 
standarde ne uznemiravamo samo njihovu zdravstvenu konsolidaciju, kako ubedljivo pod-
krepljuje naše konzervatorke u svojim istraživanjima, već ozbiljno disharmonizujemo njihovu 
životnu biografiju. U njoj je priča koja daleko prevazilazi sve pojedinačne dobi istraživača i ovo 
naše doba može da bude pametno samo toliko da svu pamet ovih duhovnih svedoka učini 
dostupnom, informatičkim sredstvima i raznorodnim narativima, što većem broju korisnika. 
Počev od naučnika-specijalista koji se dohranjuju novim naučnim saznanjima iz upotrebe 
ovih drevnika, do znatiželjnika koji će preko tih istih ekspertskih slika dobiti prvi pravi poriv da 
sklope humanističku sliku svih prošlosti o kojima kulturno dobro može da zbori.
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 A.Popovska, IR ohridskih ikona- “Сл. -2011 год. август - Извршено дигитално, микроскопско и УВ снимање 

во соработка со фотографот Владо Кипријановски од НКЦ-Скопје на иконите ‘Исус Христос’од 1262/3 

и ‘Благовестие’ (Архангел Гаврил и Богородица) од 11-12 век од Галеријата на икони во Охрид за 

востанување на пресликите и конзерваторските ретуши на иконописната површина”

 A.Popovska, IR ohridskih ikona- “Сл. - Снимањето со инфра црвената рефлектографија беше извршено 

во соработка со Хрватскиот реставраторски центар од страна на г-дин Марио Браун и неговата 

специјално адаптирана камера (Nikon) за снимања со црвен филтер (со вални должини во распон 

од 900 до 1100 нм). Снимени се иконите ‘Исус Христос’ од 1262/3 и ‘Благовестие’(Архангел Гаврил и 

Богородица) од 11-12 век од Галеријата на икони во Охрид за идентификација на долните иконописи”
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D.Korolija, Spektroskopija krušedolskih 

tronova - “Crveni lazur na srebru sa presli-

kom,  baldahin arhijerejskog trona.Snimak 

poprečnog preseka na optičkom mikroskopu 

u običnom i ultraljubičastom svetlu.”

Ovaj uzorak je ispitan i na elektronskom miks-

roskopu sa X-difrakcionim sondom (SEM-EDS).

Jasno se uočava različita struktura sloja prepara-

ture, sa puniocem na bazi kalcijum sulfata (gipsa) 

i slojeva bolusa (finije strukture) i lazura, koji i 

pri veoma velikim uvećanjima daje sliku potpuno 

glatke strukture – što se objašnjava izuzetno finim 

pigmentom u uljano-smolnom (dakle amorfnom) 

medijumu. H-difrakcijom je određen i elementni 

sastav svih slojeva.
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KURATIVNI HOLIZAM PODUPRT NEINVAZIVNIM FIZIČKIM ISPITIVANJIMA

Ako bi danas poverovali da će potpisivanje ugovora sa MMF bilo koga rešiti osnovnih 
egzistancijalnih problema, demonstrirali bi veliku naivnost i izazvali grohotan smeh. Svima je 
jasno da je konsenzus o ekonomičnom ponašanju ne samo dominantna doktrina neoliberalne 
ekonomije nego i jedina konvencija koja ima globalni značaj. Ovo je moguće najpre zbog 
toga što sve zajednice sveta imaju u svom nasleđu kulturu održanja. Dakako spram prirode, 
ali jednako tako spram društvene strukture koju formiraju i nastoje da je održe. Pamtilo se 
to kao klasičan grčki oikonomi, (uzorno održanje domaćinstva), ili kao strogi prosvetiteljski 
racionalizam, ili kao demokratska samoregulacija profitnog progresa, tek (sada već najveća 
menadžerska legenda XX veka) japansko ekonomsko čudo izleglo se u globalnu doktrinu na 
temelju snažne nacionalne tradicije. Jedino što nije sprženo u nuklearnim eksplozijama bio 
je standarno dobar odnos svakog člana japanske zajednice spram svoga jastva. Standardno 
dobar odnos je tražio održavanje pamćenja da harmoničan odnos sa svojom prirodnom okoli-
nom (prevashodno im je more kao izvor života) podrazumeva i održavanje vere (podrazume-
va zahvalnost – hramovno manifestovanu) da je u toj harmoniji sigurna svaka budućnost. 
Onako kako se moćno more brzo očistilo, tako je i japanski elektronski feniks uzleteo na 
moćnoj kulturi održanja. Reklo bi se po ovome, svaki standardno dobar odnos proizilazi iz 
dobrog nasleđa.

Ako bi danas podsetili da je razvoj savremene doktrine o kulturnom nasleđu i u Ju-
goslaviji nakon drugog svetskog rata imao uvek pozitivnu zakonsku podršku, pa i zavidno 
utemeljenu profesionalnu praksu na osnovu nesebične pomoći tada vodećih evropskih 
eksperata, poput Fernanda Forlatija ili Čezara Brandija, ne može se reći da smo revnošću u 
primeni svih, brzo i lako ratifikovanih međunarodnih konvencija, osigurali dobru budućnost 
svojoj brizi o baštini. Nije to uvek moglo biti ne samo zbog poslovične nesistematičnosti, 
nedoslednosti u praksi i uvek preteće nemaštine, već i zbog toga što se i svest o vrednostima 
nasleđa jednako menjala koliko i otkrivanje onih osobina i svojstava tela baštinskih repreze-
nata prema kojima smo ranije bivali slepi. Zapravo otvaranje očiju najčešće je vrlo konkretan 
rezultat egzaktnog otrića i demonstracija harmoničnih simbioza humanističkog i tehnološkog 
realizovanja životnih potreba. Onoga trenutka kada se istoričar zapitao kakvo telo ima njegov 
istraživački predmet visokog simboličkog ranga, otvorilo se jedno novo životno vrelo podata-
ka. Nosilac upisanih simboličkih sadržaja, telo umetnine ili kakvog relikvijara, imao je dakako 
svoj realni materijalni život, a svaki život ima pravo na svoju biografiju. Pojam kulturnog dobra 
je tako, ne tako davno – tek s kraja osamdesetih godina XX veka, dobio svoj puniji sadržaj: 
prihvaćen je kao fenomen dugog trajanja, modus životnog svedočenja i izrazita holistička 
struktura. Misleći na tanane niti kojima se plete celovitost kulturnog dobra, Čezare Brandi je 
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savetovao da se svaka odluka o blagohotnoj intervenciji na tom složenom telu umetnine koje 
nosi suptilne apstraktne vrednosti, mora doneti konzilijarno. Tako je ostavio veliko poslanst-
vo i konzervatorima kulturnih dobara i istoričarima ljudskog duha. Sa pravom, jer kulturna 
dobra su po prirodi stvari, po pamćenju, fenomeni “dugog trajanja”, a ovi ubedljivo spadaju 
u predmete empirijskih nauka. No bez njih se ne piše istorija ni nauke ni kulture. Samo je 
prividni paradoks da to “dugo trajanje”  potvrđuju krhka tela i nagrižena materija vremešnih 
objekata. Zapravo ta bremenitost tragovima vremena i ožiljcima ruku ljudskih i čini realnu 
svedočanstvenost kulturnog dobra, svako stanje njenog tela otkriva jednu priču i neko vreme. 
Kako to nije samo mentalni umišljaj pokazuju upravo nova konzervatorska ispitivanja tela 
starog baštinskog inventara u Makedoniji i Srbiji. Protezom koju je posudilo jedno fizičko ispi-
tivanje materijala u tri standardna instrumentarija (ultraljubičasta i infracrvena reflektografija 
i energetski disperzivna fluoresentna spektrometrija), progledali smo kroz koprenu vekova. 
Videli ispod onog što aktuelni šljašteći make up reprezentativnih ikona ljubomorno čuvao i 
odjednom dobili sliku o dugom, dinamičnom i bogatom trajanju ikona kroz vekove.

 Šta je postignuće ovog racionalnog entuzijazma? Standardizovati postupke konzilijar-
nog donošenja odluka o produženju misije kulturnog dobra, kao “fenomena dugog trajanja“ 
kroz naredne vekove.
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Маја ГАЈИЋ-КВАШЧЕВ, Велибор АНДРИЋ

Институт за нуклеарне науке Винча, Београд

ПРИРОДНЕ У ХУМАНИСТИЧКИМ НАУКАМА: 
НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

УВОД

Свако друштво покушава да сачува своје културно наслеђе, јер је управо то 
оно што му даје сопствени идентитет. Начин на који су предмети идентификовани 
да имају важност за неко друштво и начини како се као такви чувају за будућност, 
зависе од софистицираности тог друштва, од његовог богатства, али ипак у највећој 
мери од жеље, воље и одлучности припадника друштва да чувају културно наслеђе1. 
Зато је важно да се у активностима проучавања, заштите и очувања културног наслеђа 
ангажују све распложиве снаге једног друштва. Ослањајући са на овај закључак и 
природне науке су нашле своје место у овом важном друштвеном процесу.

Археометрија је термин који у данашњој науци означава дисциплину посвећену 
испитивању предмета културног наслеђа методама и техникама које се користе у 
природним наукама. Прво коришћење овог термина забележено је 1958. године 
када је на Оксфорду започело издавање часописа Археометрија (који и данас излази). 
Првобитно, термин је коришћен за дисциплине које су омогућавале квантитативну 
карактеризацију предмета културног наслеђа. Данас се овај термин користи у много 
ширем контексту проширеном на разумевање природе археолошких и уметничких 
материјала и процеса, интерпретација њиховог коришћења у контексту културне 

1 Creagh DC, The characterization of artefacts of cultural heritage significance using physical techniques. Radiation Physics 

and Chemistry, 74: 426–442. 2005

УДК  7.025.3:[009:50



Маја ГАЈИЋ-КВАШЧЕВ, Велибор АНДРИЋ

18

историје и пружање помоћи у очувању и конзервацији објеката за будућност. 
Ширење предмета истраживања проширило је и интензивирало интеракције међу 
истраживачима у областима хуманистичких и природних наука. Традиционално 
академско образовање (и у свету и код нас) доноси строгу поделу на хуманистичке 
и природне науке ометајући на тај начин ширење компетенција између уметности 
и археологије с једне стране и научних дисциплина с друге стране. И у свету је тек 
неколицина професионалаца који су основном образовању из научних дисциплина 
(хуманистичких или уметничких) додали и основе или обуке из уметности или 
хуманистике (научних принципа и техника). На развоју оваквих студија у будућности 
свакако треба предано радити. Смернице за овај развој леже у даљем, интензивнијем 
и дубљем, развоју археометрије, која представља мост између двеју поменутих 
области.

ОСНОВЕ ИНТЕРАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ХУМАНИСТИЧКИХ И ПРИРОДНИХ НАУКА У 

ПРОЦЕСИМА ИСПИТИВАЊА ПРЕДМЕТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Археометрија у самој својој 
основи садржи интеракцију између 
истраживача у хуманистичким и 
природним наукама. Оно што је 
у савременој археометрији ново 
је унапређење техничких могућ-
ности савремене науке која је 
ангажована и пораст нивоа на коме 
садејствују и комуницирају експерти 
из хуманистичких и уметничких 
дисциплина са експертима из 
различитих дисциплина природних 
наука у циљу генерисања резултата и 

његове адекватне интерпретације.
Основу интеракције између истраживача из хуманистичких и природних наука 

најједноставније је сагледати кроз листу најчешћих питања на која се наилази у 
практичном раду.

§ Који материјали сачињавају предмет испитивања?
§ Када је предмет направљен или настао?
§ Како је овај предмет настао?

Слика 1 -  Основе археометријског истраживања.
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§ Ко га је направио?
§ У које се сврхе користио?
§ Да ли је аутентичан или не?
§ У каквом се тренутно стању материјал и/или предмет налази?
§ На који се начин може зауставити његово пропадање?
§ На који се начин предмет може рестаурирати?
...
Овиме се листа свакако не завршава. Савремена археометријска истраживања 

се у односу на стање приказано на слици 1 непрекидно проширују и продубљују. Све је 
више питања о материјалима и предметима на које одговоре могу да пруже резултати 
аналитичког поступка чиме се горња слика проширује на нове материјале, предмете 
и аналитичке поступке. Развој савремене науке је омогућио развој и примену разли-
читих инструменталних техника уз које је било могуће додати придев недеструктивни 
или неинвазивни, што је реч која је у значајнијој мери увела природне науке у пос-
тупке проучавања предмета културног наслеђа. Чињеница је да материјал од којег је 
сачињен предмет културног наслеђа памти и на неки начин документује информације 
ои о времену свог настанка, али и о одређеним историјским догађајима кроз епохе 
свога постојања и од велике је важности искористити ту чињеницу. Научне инстру-
менталне методе треба да омогуће да се поменуте информације на неки начин извуку 
из предмета без нарушавања његовог интегритета или тренутног стања јер је њихово 
познавање изузетно битно за потврду или оспоравање традиционалних премиса де-
финисаних током истраживања методама хуманистичких наука.

Аналитички поступак не генерише увек одговор на само једно питање, већ 
одговор на једно питање може да отвори сасвим нова питања и створити сасвим нову 
слику и тиме истраживања усмерити у другом понекад сасвим супротном правцу. Тако 
се горња слика продубљује ангажовањем нових научних дисциплина на стицању знања 
о природи и структури материјала, као и истраживача и стручњака хуманистичких 
наука са циљем што ефикаснијег коришћења генерисаног знања за заштиту, очување 
и баштињење предмета културног наслеђа.

ПРЕПОРУКЕ КАКО УСАГЛАСИТИ ПРОБЛЕМЕ, МАТЕРИЈАЛЕ И МЕТОДЕ

Имајући на уму различите начине образовања научника из природних и хума-
нистичких наука, врло је важно да у широком спектру могућности које нам пружају 
археометријска истраживања, комуникација између ове две групације буде и највећој 
могућој мери детерминисана и јасна са становиштва схватања могућности једних 
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и потреба других. Ово је неопходно не само са становишта генерисања што бољег 
резултата, већ и његове ефикасне интерпретације. Да би се ова сарадња на заједнич-
ким активностима проучавања предмета културног наслеђа довела на максималан 
ниво потребно је да се задовоље одређени предуслови од који наводимо најважније, 
настале као резултат интензивне посвећености аутора изучавању предмета културног 
наслеђа:

§ Добро дефинисати проблем
Добра полазна основа-добро дефинисан проблем који се жели расветлити је 

најважнији корак археометријског истраживања. Поред тога што има директног утицаја 
на све остале кораке (одабир инструменталне технике, одабир аналитичког поступка, 
брзину генерисања резултат и цену анализе) од суштинске важности је напоменути 
да овај корак може директно да утиче на очување интегритета предмета који се 
анализира (избором недеструктивног аналитичког поступка или оне инструменталне 
технике која се изводи преносном опремом) и на сам резултат анализе. Ово последње 
је од посебног значаја, јер је увек треба имати на уму шта са добијеним резултатом или 
могућност појаве неочекиваних резултата. Са становишта аналитичара (који је потпуно 
фамилијаран са примењеном техником и протоколом) генерисани резултат тешко да 
може бити неочекиван јер добијена информација може бити само поуздана или не, уз 
обавезну идентификацију степена те поузданости (мерна несигурност). С друге стра-
не, историчар уметности, археолог, рестауратор могу и више него да буду изненађени 
резултатом анализе јер они ту добијену информацију стављају у одређени контекст, 
историјски или неки други, што може дати неочекивани резултат. То одступање може 
понекад да оспори постојећа сазнања и претпоставке, или да потврди неке друге до 
тада неприхваћене. Врло је важно прихватити да уколико је резултат испитивања по-
уздан, а добијена информација довела до неочекиваног резултата, проблем може бити 
и погрешно постављено питање, узорак или предмет који је испитиван или чак и начин 
и контекст коришћења тих информација. Најгоре што може да се деси је то да страх од 
информација услови одлуку да се не примењују савремене научне методе у проуча-
вању културног наслеђа и историје.

§ Разумевање основних могућности и принципа аналитичких техника
Поред чињеница о специфичности археолошких и уметничких дела, примењене 

инстументалне технике као и сами аналитички поступци имају своје специфичности. 
Није изводљиво да се свака аналитичка техника користити у изучавању предмета 
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културног наслеђа. Зато је неопходно да се истраживачи из области хуманстичких наука 
добро информишу о основним могућностима дате инструменталне технике, а нарочито 
о врсти одговора коју она може да пружи. Такође је неопходно да се за дату технику 
разумеју и основни принципи аналитичког поступка како би се у што већој мери могао 
сагледати утицај тог поступка на материјал од кога је дело сачињено. Добро одабрана 
инструментална техника омогућава да се генерише резултат чија ће интерпретација у 
задатом контексту бити ефикасна. С друге стране, добро одабран аналитички поступак 
повећава ефикасност анализе, минимизира генерисање неинформативног резултата и 
најефикасније води рачуна о специфичности материјала који се анализира.

§ Доступност, трајање и цена анализа
Добра страна савремене археометрије је што пружа могућност да се направи 

значајан број комбинација аналитичких техника и цена анализе. У ситуацији када 
постоји могућност да су различите технике доступне и могу да помогну у решавању 
постављеног проблема, цена анализе може да постане пресудан фактор. Нажалост, 
нису све инструменталне технике доступне нити све доступне могу да остваре погодан 
аналитички поступак или генеришу потребан резултат. Некада је нека инструментална 
техника недостуна само зато што није преносива. Добра информисаност о начинима 
доступности инстументалних техника и аналитичких поступака је од велике важности 
за добру археометријску студију.

Утицај на цену анализе има и информативност добијеног резултата. Ако се 
процени да ће аналитички поступак генерисати резултат довољно информативан за 
унапред задати циљ или пак помери границе претходног знања, онда је цена анализе 
свавко фактор са најмањим значајем у одабиру одређене технике.

§ Да ли је и колико потребно узорковати материјала
Имајући на уму све специфичности материјала од којих је археолошки или 

уметнички предмет направљен једно од кључних питања је да ли потребно и на 
какав начин нарушити његов интегритет у циљу генерисања резутата. Доношење 
одлуке о неопходном узорковању материјала је само на посленицима хуманистичких 
наука и зато је у палнирању анализе предмета културног наслеђа информација о 
деструктивности аналитичког поступка од изузетног значаја. С друге стране, посленици 
природних наука све више су заинтересовани (с више или мање успеха) да своје 
инструменталне технике прилагоде аналитичком постуком који ће бити у најмањој 
могућој мери деструктиван или потпуно недеструктиван (неинвазиван).
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§ Да ли постоји могућност поређења резултата
Ово питање постаје нарочито значајно у процесу смештања генерисаног резултат 

у одређени контекст. Било да се ради о истраживању трговине међу праисторијским 
насеобинама или аутентификацији уметничког дела ова могућност је пресудна.

§ Могућност добре комуникације са аналитичарем
И када су сви остали предуслови задовоњени у највећој могућој мери не 

постојање добре комуникације између учесника у археометријског анализи може да 
доведе до значајних пропуста. На изградњи и усавршавању ове комуникације треба 
непрекидно радити на свим нивоима почевши од академског образовања па све до 
додатних експертских едукација и тренинга.

ЗАКЉУЧАК

Може се рећи да је археометрија данас смештена у широкој и недефинисаној 
области изложеној брзим променама. С једне стране је непрестани развој и примена 
савремених аналитичких инструменталних техника и метода за карактеризацију мате-
ријала које се под одређеним условима могу искористити и за испитивање предмета 
културног наслеђа. С друге стране су научници упознати са технолошким напретком 
и усавршеним техникама и протоколима, а најчешће у потрази та одоговарајућим 
материјалима и применама. С друге стране су бројна питања повезана са проуча-
вањем културног наслеђа, често оптерећена финасијским и понекад политичким 
или верским ограничењима на које се тражи недвосмислен и јасан одговор који има 
суштински културолошки или историјски утицај на постојећа сазнања о људском пос-
тојању и деловању.
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конструкционе материјале 

УЛОГА НАУКЕ О МАТЕРИЈАЛИМА У ЗАШТИТИ 
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Наука и инжењерство материјала појављују се као нова дисциплина под овим 
именом тек у 20. веку, међутим, ако се погледа кроз историју улога људи који су 
имали знања о материјалима била је веома значајна. Са друге стране, данас када је 
ова струка дефинисана и када постоје инжењери за материјале који имају формалне 
квалификације да се баве материјалима, њихова знања у многоме могу да допринесу 
проучавању, заштити и разумевању културног наслеђа.

Наука о материјалима има три основна стуба на којима почива и на којима се 
заснива проучавање свих матeријала, то су: структура, својства и начини прераде 
материјала. Ова три аспекта проучавања материјала доприносе разумевању 
перформанси материјала, тј. начину на који се поједини материјали понашају у 
одређеним условима и при задовољавању одређених потреба. Један други принцип 
проучавања материјала заснива се на сагледавању функције коју материјал треба да 
обави. У смислу функције узимају се његова својства, али и шири аспект понашања 
материјала који укључују и интеракцију са околином, трајност, естетски аспект поимања 
неког материјала или у неким случајевима и симболика која се неком материјалу. 

УДК  7.025.3:66.017/.018
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КЛАСИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА НА МЕТАЛЕ, КЕРАМИКУ, ПОЛИМЕРЕ И КОМПОЗИТЕ

Када се погледа свет око нас и материјали који нас окружују могуће је сврстати их 
у три основне групе: метале, керамику и стакло и полимере. Међутим, класификација 
материјала не може се завршити на ове три веома специфичне групе пошто постоји 
читава серија материјала који су направљени од два материјала из две различите 
групе, или понекад и од три или више материјала и ови материјали зову се композити. 
Композити по својој природи представљају материјале који се састоје од више фаза 
које су одвојене у оквиру истог материјала. Свака од компонената задржава своја 
својства и омогућава да материјал који је састављен од ових компонената има нека 
комбинована или нова својства. На пример материјал који је иначе лако сломити као 
што је стакло, када се користи у облику влакана и комбинује се са неким полимером 
даје композит који има могућности да носи велика оптерећења, да буде довољно крут 
и да има довољну жилавост да омогући израду делова и конструкција.

СТРУКТУРА И НИВОИ СТРУКТУРЕ МАТЕРИЈАЛА

Када се погледа структура материјала за разумевање понашања материјала 
потребно је познавати више нивоа структуре материјала. Основа сваког поимања 
хемијског састава полази од атомске структуре која дефинише који елементи и у којим 
комбинацијама чине материјал. У зависности од тога да ли се ради о металним или 
неметалним елементима или њиховим комбинацијама могуће је разумети структуру 
материјала, сагледати јачине присутних веза у материјалу и донети неке прелиминарне 
закључке о томе колико ће неки материјал бити јак, тешко или лако топив, проводљив 
за топлоту и електричну струју, да ли ће бити обојен или не. 

Уколико се ради о неком једињењу које је основа неког материјала онда се 
појављује као значајно да се познаје хемијска веза која повезује те елементе. На пример 
уколико се ради о јонској вези која је веома честа у керамичким материјалима може се 
очекивати материјал који ће имати велику крутост, који ће бити лако ломљив и који ће 
вероватно изрдржавати високе температуре. Ако се ради о неком материјалу који има 
ковалентну везу онда је могуће да ће бити веома чврст, крут и да ће слабо проводити 
струју уколико је веома чист, пример оваквог материјала је дијамант. Уколико се ради 
о неким ланчастим структурама онда се ради о материјалима који ће моћи релативно 
лако да се обликују, биће релативно лако топиви и биће лоши проводници струје, ово 
је случај са полимерима. 

Следећи ниво структуре који је потребно познавати јесте ниво структуре који 
је повезан са грађом кристала. Уколико се посматрају два комада метала идентичног 
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хемијског састава могуће је да они имају прилично различита механичка својства у 
зависности од тога каква им је кристална структура. Уколико је на пример материјал 
направљен од релаксираних крупних кристала онда ће он бити лако деформабилан, 
релативно мекан и имаће иста својства у свим правцима у материјалу. Уколико се 
узме комад метала истог састава који је претходно претрпео обликовање, ковањем 
или извлачењем он ће бити тврђи и биће много теже променити му облик. Све то 
само зато што се састоји од кристала који су мањи и који су деформисани приликом 
механичке обраде материјала. 

Код јонских материјала потребно је познавати распоред јона у простору како 
би се могла објаснити поједина механичка или физичка својства материјала. Постоји 
читав низ типичних структура које се појављују код основних керамичких материјала и 
чијим се познавањем може објаснити понашање читавих група материјала. 

Када се говори о композитним материјалима онда је јасно да постоје две 
одвојене фазе у материјлу које се међусобно преплићу. Читави тимови научника раде 
на поступцима како да направе материјале који ће бити на најбољи могући начин 
помешани, чији ће просторни распоред одговарати потребама које материјал треба 
да задовољи. Са друге стране код композитних материјала само манипулисање 
структуром није довољно како би се постигли одговарајући резултати у погледу 
механичких или других својстава, потребно је обезбедити да се две фазе које чине 
материјал међусобно добро повежу како би се њиховим синергетским дејством 
обезбедило оптимално функционисање материјала датог састава.

ИСПИТИВАЊА СТРУКТУРЕ МАТЕРИЈАЛА

Када су ови постулати познати потребно је овладати методама заснованим на 
одређеним физичким интеракцијама материјала и спољног утицаја који доводе до 
одређених ефеката који су мериви и који осликавају структуру материјала. 

У зависности од нивоа структуре који се испитује потребно је посматрати 
материјал на различите начине и посматрати одговор материјала на спољне утицаје и 
на основи тих одговора донети закључке о понашању материјала и његовој структури. 
Методама испитивања интеракције Х-зрака са материјом могуће је испитати 
елементарни састав материјала, испитати каква је кристална структура материјала и 
донети закључке који се односе на присуство или одсуство појединих атома елемената 
у материјалу и њиховом просторном распореду. 

Уколико се испитује распоред материје у простору од интереса је визуелизовати 
овај распоред, уврдити колико  су велики кристали или зрна од којих се материјал 
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састоји, да ли је материјал хомоген, каква му је густина, какв је облик зрна у 
материјалу. У завинсоти од тога колико су велике јединице грађе материјала, да ли су 
то кристална зрна, поре унутар материјала, присуство неких примеса или нечистоћа 
које одређују својства матријала и од њихове величине примењују се различите 
технике визуелизације помоћу микроскопа. Оптички микроскопи ограничени су 
таласном природом видљиве свелости и могу да послуже за визуелизацију стурктуре 
која је упоредива са величином таласне дужине видљиве светлости. Уколико се ради о 
структури материјала која је малих димензија онда се за осветљавање користе убрзани 
електрони који имају мање таласне дужине и чијом се рефлексијом са површине 
или трансмисијом кроз материјал добија слика структуре материјала што је основа 
електронске микроскопије. 

Било да се ради о оптичкој или електронској микроскопији могу се посматрати 
површине материјала и рефлектована светлост или рефлектовани електрони са ове 
површине или, светлост или електрони који су пропуштени кроз танки слој неког 
материјала. Када се посматра светлост одбијена са површине ради се о испитивањима 
у одбијеној светлости и о проучавању текстуре и квалитета неке површине и ово су 
методе стереомикроскопије за оптичку мироскопију или скенирајуће електронске 
микроскопије када су у питању испитивања коришћењем убразних електрона. 
Када се посматра пропуштена светлост кроз неки материјал увек се испитују танки 
светлосно пропусни слојеви и проучава се структура ових пресека, ово је микроскопија 
у пропуштеној светлости. Када се кроз танак слој материјала пропуштају електрони 
онда се ради у трансмисионој електронској микроскопији.  Ове технике доступне 
су инжењерима за материјале и они умеју да их користе и интерпретирају њихове 
резултате. 

Када се ради о величинама дефеката који су величине реда милиметара онда 
се користе испитивања коришћењем ултразвука заснована на проласку ултразвучних 
таласа кроз материјале. У зависности од типа материјала и присуства евентуалних 
грешака простирање ултразвучних таласа кроз материјал се разликује и могуће је 
добити слику присуства неких дефеката или стурктура различитих густина у оквиру 
неког предмета.

СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА

Ако се погледају својства материјала онда се може рећи да својство материјала 
представља начин на који материјал реагује на присуство спољног поља. Спољно поље 
које је најлакше замислити може бити поље механичких напрезања, уколико је неки 
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материјал пројектован да носи неко оптерећење онда ће присуство тог оптерећења 
доводити до одређених промена у материјалу које се могу мерити. Однос промена 
спољног фактора који до одговора доводи и реакције материјала представља 
својство материјала. Значи, уколико постоји спољно оптерећење може се очекивати 
да материјал промени димензије, величина промене димензија и начин на који се 
димензије мењају карактеришу механичка својства материјала. Уколико је материјал 
у спољном топлотном пољу, изложен загревању или хлађењу у завиности од тога 
који ће материјал бити посматран постоји одређени одговор материјала и тај одговор 
дефинише топлотна својства материјала. Ова својства укључују показатеље колико је 
топлоте потребно да би се температура неког материјала повећала за известан износ 
(специфична топлота), или колико ће се при томе материјал проширити (коефицијент 
топлотног ширења) или да ли ће материјал топлоту проводити или неће (топлотна 
проводљивост).

Интеракција материјала са спољним магнетним пољем дефинише његова 
магнетна својства а интеракција са спољним електричним пољем његова електрична 
својства. Тако може да се говори о магнетичним или немагнетичним материјалима, 
материјалима који појачавју спољно поље или га слабе. Са друге стране поједини 
материјали када се нађу у спољном електричном пољу мењају димензије што је понекад 
од веома велике важности. Уколико се посматра интеракција са електромагнетним 
зрачењем онда се може говорити о читавом низу оптичких својстава материјала која 
се огледају у боји, сјају, провидности или транслуцентности неког материјала. Сва 
ова својства повезана су са структуром материјала и са начином прераде материјала 
тако да материјал истог хемијског састава може на различите начине интерговати 
са спољним пољем у зависности од историје појединог предмета начињеног од тог 
материјала.

ИСПИТИВАЊЕ СВОЈСТАВА МАТРИЈАЛА

Посебан део науке и инжењерства материјала бави се испитивањем својстава 
материјала. Погодним испитивањим механичких, топлотних, електричних, магнетних 
или оптичких својстава могуће је донети закључке о стурктури материјала и неким 
специфичностима структуре материјала. Познавање одговарајуће методе даје 
могућности доношења закључака о понашању материјала при променама средине 
које се могу очекивати у његовој експлоатацији, али могуће је у појединим ситуацијама, 
донети закључке о томе каквом спољном утицају је материјал био изложен и какву 
је функцију имао. Ово може бити од посебног значаја за испитивања материјала 
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везаних за културно наслеђе. Са друге стране многе од ових метода су дестуктивне 
па је потребно понекад модификовати их како би се са што мањом или никаквом 
дестукцијом материјала добили одговарајући закључци о структури и својствима. 
Познавањем феномена који су везани за интеакцију материјала са околином могуће 
је осмислити нове методе за испитивање материјала које неће уносити деструкцију у 
објекте који су од посебног значаја за културно наслеђе.

ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА

Проучавање техника производње производа од одређених материјала такође 
представља део образовања за инжењера за материјале. У зависности од природе 
материјала постоје различите технике његове обраде. Различите технике утичу на 
структуру материјала и ова повезаност може бити од изузетног значаја приликом 
проучавања елемената везаних за културно наслеђе. Традиционално, постоје 
различити поступци везани за прераду метала, керамике или полимерних матерјала. 
Данашњи поступци припреме ових материјала веома често су засновани на вековним 
искуствима којих савремени инжењери нису свесни. Са друге стране познавање 
феномена који прате сваки поступак прераде материјала даје нова сазнања за 
разумевање културног наслеђа.

Када се размишља о металима онда се појављују питања екстракције метала из 
руда, обликовања метала ливењем, ковањем или неким савременијим поступком. 
Израда производа од керамике веома често даје увид у технолошки ниво неке 
групе људи. Историјски посматрано развој грнчарства био је веома тесно повезан са 
могућностима да се контролише ватра и процеси везани за топлотну обраду керамике. 
Данашња сазнања и процеси који користе материјале високе чистоће и поступке 
прераде на високим темепратурама, у многоме, црпе искуства из старијих начина 
припреме керамике. Са друге стране посматрање структуре и састава керамичког 
материјала даје могућности да се, када се ради о археолошким артефактима, 
анализирају процеси израде керамике у смислу избора сировине, начина обликовања 
предмета и начина топлотне обраде предмета. 

Припрема текстилних матријала у великој мери укључује вештине везане за 
припрему влакана из материјала из којих се влакна користе, као и технике упредања 
влакана како би обликовао материјал погодан за касније ткање и израду материјала 
чија је форма задовољавала одређене потребе. Ове технике су веома старе и 
изучавање модерних начина припреме текстилних материјала даје алате којима је 
могуће разумети начин размишљања људи који су припремали одевне предмете 
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у прошлости. Са друге стране потребно је познавати техничка ограничења која су се 
постављала пред људе у ранијим периодима како би се разумео избор одговарајућих 
техника припреме одређених одевних предмета. 

ФУНКЦИОНАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

Један од савремених приступа материјалима јесте дефинисање функције коју 
морају да испуне. Потом се проучава како та функција може да се испуни и пројектују 
се процеси који дају одговарајућу структуру и својства материјалу. Савремени тренд 
јесте да се производе мултифункционални материјали који могу бити природни 
или синтетички. Са друге стране овај приступ припреми материјала стар је колико и 
човечанство. Људи су увек имали првенствено неку потребу коју је требало задовољити, 
потом су морали дефинисати функцију материјала који то може остварити и на крају 
су такав материјал или проналазили у природи или су модификовали природне 
материјала или производили нове материјале од сировина које су им биле доступне 
у природи. Овај принцип размишљања када се ради о материјалима одржава се од 
памтивека до данас.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ИЗУЧАВАЊУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Савремени истраживачки тимови активни у проучавању културног наслеђа 
састављени су осим од научника који су традиционално везани за ова истраживања 
као што су археолози, антрополози, историчари, историчари уметности и од научника 
који могу да допринесу разумевању структуре, технологије израде неког предмета 
али и дефинисању функције тог предмета коју је требало обезбедити. Методе анализе 
структуре саме по себи, без интерпретације резултата анализе не могу довести до 
неких закључака који могу осветлити употребну вредност неког предмета, или дати 
увид у технолошко мишљење људи који су те предмете произвели. Због ових потреба 
као чланови тимова који истражују културно наслеђе појављују се инжењери за 
материјале, физичари, хемичари, геолози, машинци, металрузи и други стручњаци 
чије је образовање везано за природне и техничке науке.

Посебан приступ разумевању технолошког мишљења, коришћења материјала и 
начинима њиховог обликовања даје експериментална археологија где су у екипу која 
се овим проучавањима бави укључени стручњаци различитих професија чија сарадња 
доводи до веома значајних сазнања. Када се формирају овакви тимови потербно је 
развити начине комуникације између чланова тима како би се дефинисале потребе 
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за одређеним испитивањима као и како би се одредило која се питања пред тим, који 
неки феномен проучава, постављају. Када се интерпретирају резултати потребно је 
интерпретирати их у заједници са свим члановима истраживачког тима. Сазнања о 
неким техничким ограничењима која су била карактеристична за неко доба из кога 
потичу поједини предмети отварају нове начине у интерпретацији резултата, али и 
путеве за разумевање појединих поступака припреме материјала.

ДОБРОБИТ ОД ПРОУЧАВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЗА ИНЖЕЊЕРЕ

Осим што пручавање културног наслеђа може имати користи од научника који се 
баве материјалима у смислу осмишљавања начина испитивања појединих материјала 
и процеса припреме материјала сазнања која резултују из оваквих испитивања веома 
су значајна за инжењере. Савремени људи су веома често склони да занемаре искуство 
које су добили од предака и које је уткано у све поре њихових знања. Разумевање 
технологије, начина израде појединачних предмета, развоја техничких сазнања 
и технолошких иновација кроз историју, сагледавање начина како се долази до 
побољшаног решења неког техничког захтева и како читав низ малих корака доводи 
до великих помераја у начину размишљања инжењера представља велико богатство 
за једног инжењера. Овај историјски приступ проучавању технологије веома често се 
пренебегава иако би користи за инжењере могле бити вишеструке како са гледишта 
опште културе и разумевања порекла појединих идеја којима се користе, тако и 
као основа за елементе закључивања приликом решавања савремених техничких 
проблема по систему многобројних аналогија које се могу у начину решавања 
проблема повући.
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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА 
УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗМЕЂУ НАУЧНИХ 

ЗНАЊА И ДОБРЕ ЗАНАТСКЕ ПРАКСЕ

Област конзервације и рестаурације још увек није довољно препозната као посебна 
научна дисциплина, мада стандарди и процедуре рада постоје у различитим 
законским нормама и препорукама међународних струковних организација. 
Конзервацијом се баве људи најразличитијих професија и нивоа образовања, од 
занатлија до високоспецијализованих истраживача и научника. За квалитетан исход 
конзерваторског  подухвата, посебно када се говори о научном доприносу,  потребни 
су специјализовано знање и разумевање проблема, док интервенција на уметничким 
предметима остаје неизоставно везана за значајну мануалност. Однос и међусобна 
зависност научних знања и добре занатске праксе у конзервацији и рестаурацији 
уметничких дела тема је наредног разматрања.

 Не може се говорити о месту науке у заштити баштине а не осврнути се 
на историју развоја саме дисциплине заштите. Традиционалне провенијенције 
конзерватора уметничких дела су области уметности и уметничких заната. Доминација 
конзерватора образованих на уметничким академијама, махом сликара и вајара, 
дефинисала је одређени тренд и начин рада. Њихове јаке стране су свакако уметнички 
сензибилитет и одређено познавање уметничких материјала и техника, ово последње 
у мери у којој су били укључени у  наставне програме академија, јер изучавање 
технологије материјала није на свим уметничким академијама ни једнако заступљено 
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ни вредновано. Посебно се ретко изучавају уметничке технике старих мајстора, а ова 
знања су за конзерваторе од великог значаја.1 

У првој половини 20. века постало је јасно да се конзервација и рестаурација 
уметничких дела, у домену практичне конзервације, мора заснивати на ширим 
знањима.  Отуда и формирање првих конзерваторских института и научних лабораторија 
при рестаураторским одељењима великих музеја, који су поред традиционалних 
уметничких професија имали и стручњаке из области природних наука.2 Из таквих 
центара су дошли и теоријски аргументи за потребу блиске сарадње стручњака из 
области хуманистичких и природних наука и конзерватора-практичара.3 Свест да се 
конзервација и рестаурација уметничких дела мора заснивати на комбинацији општих 
знања о уметности и уметничким техникама, занатској вештини и доброј пракси, као 
и специјализованим знањима о теорији заштите (етика струке) и знањима из области 
природних наука, водила је ка формирању специјалистичких студија и касније посебних 
универзитетских студија конзервације и рестаурације. Искусни конзерватори који су 
имали прилику да утичу на наставне програме академија су увиђали ову потребу.4  
Данас за образовање конзерватора постоје различита решења којима је заједничка 
тежња формирање мултидисциплинарно образованих стручњака.5 

Када се погледају савремени конзерваторски пројекти, публиковани радови, 
саопштења на конференцијама, каталози великих изложби, уочава се да природне 

1 О последицама недовољних технолошких знања и потреби да се она изучавају на уметничким академијама 

више у: Kurt Wehlte, The Materials and Techniques of Painting, Prentice Hall Press, 1975, 31-43.

2 Да набројимо само напознатије: научна лабораторија у Британском музеју (The British museum) основана 

је 1920,  Doerner институт у Минхену основан је 1937, Централни институт за рестаурацију у Риму 1929, а 

Краљевски институт за културно наслеђе (KIK-IRPA) у Бриселу 1948. године. 

3 Да поменемо само неке од најзначајнијих аутора, уједно оснивача и директора чувених конзерваторских 

института и њихова дела која су обележила историју конзервације: Пол Кореман (Paul Coremans, The Tech-

nique of the Flemish Primitives, 1954), Чезаре Бранди, (Cesare Brandi, Teoria del restauro, 1963); Ђовани Урбани, 

Проблеми конзервације (Giovanni Urbani, Problemi di conservazione, 1973).

4 Потребно је овде истаћи, за српску средину веома важан, допринос професора Милорада Медића, 

дугогодишњег водећег конзерватора Народног музеја у Београду, на формирању  студија конзервације, данас  

Одсека конзервације и рестаурације Факултета примењених уметности у Београду. 

5 Тако најцењенији конзерватори уметничких дела у Италији долазе из два државна Института за конзервацију 

и рестаурацију (ISCR - Istituto Superiore per la Conservazione e restauro из Рима и OPD – Opificio delle Pietre Dure из 

Фиренце), који издају дипломе еквивалентне са универзитетским, док на пример, при Техничком универзтитету 

у Минхену (TUM - Technische Universität München)  постоје студије рестаурације, уметничке технологије и 

конзерваторске науке (Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft).
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науке у конзерваторској области, пре свега базичне природне науке: хемија, физика 
и биологија, али и изведене дисциплине: наука о материјалима, спектроскопска 
хемија, молекуларна биологија, нуклеарна физика и друге, имају запажено место. 
Ове диспилине имају дефинисане научне методе и строга експериментална правила 
која обезбеђују поновљивост експеримента и упоредивност резултата. Поштовање 
ових правила је  основа за могућност објављивања научних доприноса, што 
води ка повећању и ширењу знања о наслеђу. Међутим, показало се да изазови 
услед  експерименталног рада in-situ и органичења која сама уметничка дела 
или услови њихове конзервације постављају, а затим и изразита нехомогеност и 
непредвидљивост структуре уметничког дела, настале као резултат јединственог 
креативног процеса, доводе до несигурност у интерпретацији резултата истраживања 
у домену природних наука. Који део предмета је репрезентативан толико да се може 
узети као представник целине? Која тачка је репрезентативна толико да буде одабрана 
за софистицирана научна испитивања структуре материје? Одатле следи методологија 
научних испитивања која иде од неинвазивних (пуно тачака са мало информнација по 
тачки) ка инвазивним (исптивања на узорцима – мало тачака са пуно информација о 
једној тачки) методама испитивања. Потом, мора се водити рачуна и о ограничењима 
као што су праг осетљивости инструмента или доступност референтних база података. 
Следи потреба за комбиновањем више метода испитивања и то је управо пут којим 
данашња конзерваторска наука иде. 

У интерпретацији резултата, недостатак сигурности код тумачења аналитичких 
података компензује се интуицијом која проистиче из познавања предмета са једног 
сасвим другог аспекта: директног исуства на проучавању и конзервацији великог 
броја сличних предмета и кроз израде копија и реплика према доступним упутствима 
и рецептурама.  Ово научника из области природних наука доводи на клизав терен. 
Као што је синтетизовао Ђорђо Торака (Giorgio Toracca), хемичар и бивши директор IC-
CROM-a,  „научници укључени у конзервацију постају коцкари у својој стручној области, 
јер у највећем броју случајева нуде тумачења и решења без обзира на недовољно 
сигурног знања”.6 

Доприноси истраживања и сарадње хемичара, физичара, биолога и других, 
са историчарима уметности, археолозима, архитектама и осталим „основним” 
баштинским струкама леже у сфери културолошких доприноса. Културно наслеђе је 

6 Giorgio Torraca, The Scientist in Conservation, GCI Newslwetteer 14.3 (1999), http://www.getty.edu/conservation/pub-

lications_resources/newsletters/14_3/feature1_3.html, (14.12.2013, превод  Д. Королија Црквењаков).



Даниела КОРОЛИЈА ЦРКВЕЊАКОВ

34

извор и стециште заједничких  напора да се оно разуме, стави у контекст и сачува за 
будућност.  Где је у том систему место конзерватора-рестауратора? Дефиницијом шта је 
потребно знати и умети да би се неко квалификовао да буде конзерватор-рестауратор 
баве се струковна удружења, попут Европске конфедерације конзерватора (ЕCCO), 
Америчког института за конзервацију (AIC), Конзерваторског комитета ИКОМ-а (ICOM-
CC) и других.7   

Конзерватор ради на материјалу уметничког дела, а материјал је носилац 
уметничког израза. У том мануелном, занатском делу конзерваторске професије 
потребне су спретност и вештина врхунског занатлије,  добро познавање уметничке 
технологије и способност да се разумеју процеси деградације, предвиди понашање 
сложене структуре уметничког дела у току самог поступка конзервације и касније, 
у складу са условима чувања. У току конзерваторског третмана, после прве фазе 
прикупљања информација о предмету (дијагностике од које се очекује одговор на 
питање: „шта имам пред собом?”), поставља се план потребних интервенција. У 
току кружног процеса: проба – провера – нова проба – нова провера, конзерватор 
напредује ка циљу стално проверавајући резултат, све док не дође до задовољавајућег 
исхода,  а почетни предлог интервенције на уметничком делу може кроз серију проба 
и модификација бити у великој мери промењен. На том путу научне анализе често 
не могу да дају одговоре на сва питања, па се конзерватор ослања на интуицију, 
формирану кроз дуго искуство. Интуитивни приступ темељен у искуству је типичан 
за занатство.8 Конзерватори раде на оздрављењу својих „пацијената” на врло сличан 
начин као лекари.  Професија конзерватора-рестауратора има сличан квалитативан и 
емпиријско-индуктивни приступ као што има и медицина, у којој се такође комбинују 
опште научно образовање и значајна мануалност. Исто као и лекар, и рестауратор-
конзерватор мора стално да доноси одлуке и налази се суочен са различитим нивоима 
познавања дела.9  

Оно што конзерватора разликује од занатлије и што ствара основу за постављање 
конзервације као науке је научно утемељена документација. Као што дефинише 
Денис Вокић, конзерватор са дугогодишњим практичним искуством и професор 

7 Denis Vokić, Prijedlog novog usustavljenja konzervatorsko-restauratorske struke, Godišnjak zaštite spomenika kulture 

Hrvatske  33/34-2009/2010, 41.

8 О вредностима доброг занатства више у: Richard Sennet, The Craftsman, Yale University Press, 2008.

9 Antonio Iaccarino Idelson, Reflections about the relation between Conservation and Science, 2011. http://ceroart.revues.

org/2239, (08.02.2014.)
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Свеучилишта у Дубровнику: „Bez metodološki usustavljene dokumentacije konzervatorsko-
restauratorski rad osuđen je na neznanstvenost i na nepotreban gubitak mnoštva informacija 
esencijalnih, među ostalim, i za održavanje i razvoj struke same.”10 Докумнтација показује 
степен свести конзерватора о значају професије и њеног доприноса заштити баштине 
и представља основу за научни допринос. Јасно је да конзерватор мора да комбинује 
рафинирану мануалност са високим интелектуалним и културним нивоом рада, те да 
је у формирању конзерватора потребно наћи баланс између природних и друштвених 
наука, као и између научних знања и добре занатске праксе. Несумњиво је да је улога 
науке у заштити баштине веома значајна. Суштински, јер доприноси освајању нових 
хоризоната знања о предметима баштине, оних које природне науке са данас моћним 
аналитичким методама и анализама до субатосмког нивоа могу да понуде, а са друге 
стране, у формалном смислу, јер прихватањем и поштовањем научне методологије 
у свом раду конзерватори прихватају и строгост која је потребна да би се резултати 
могли систематизовати, класификовати, стандардизовати и научно верификовати 
кроз публиковање у признатим часописима, чиме се конзервација и рестаурација 
поставља у ред уређених научних дисциплина.

Уместо закључка понудићемо још један цитат Ђорђа Тораке: ”Чињеница да 
конзерваторска наука није потпуно научна, чини је још занимљивијом, бар људима 
попут мене који мисле да се реалност не мора објашњавати само бројевима и форму-
лама, веч моделима који поред бројева (довољно тачних, ако је то могуће) укључују и 
много материјала другачијег типа (речи и слике) као производа друге, хуманистичке 

културе.”11 

10 Denis Vokić, O epistemologiji konzervatorsko-restauratorske struke, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske  

33/34-2009./2010, 36.

11  Giorgio Torraca, нав. дело (превод: Д. Королија Црквењаков).
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SAVREMENE NAUČNE METODE ISPITIVANJA 
ARTEFAKATA KULTURNOG NASLEĐA

1. OPŠTI ZAHTEVI MERENJA U OBLASTI KULTURNOG NASLEĐA

Primena metoda preuzetih iz prirodnih nauka na ispitivanje artefakata kulturnog 
nasleđa porodila je novu naučnu disciplinu koja se naziva različitim imenima - nauka o 
konzervaciji, arheometrija, tehnička istorija umetnosti i drugim. Ovo kolebanje u nazivu po-
sledica je činjenice da je ova nauka mlada i da se vrlo dinamično razvija. Artefakte kulturnog 
nasleđa  ispitujemo upotrebom od ranije poznatih naučnih metoda odnosno analitičkih 
tehnika. Osnovni ciljevi ovih ispitivanja su: (a) određivanje porekla, (b) određivanje stepena 
promena izazvanih delovanjem okoline, (c) ocena delotvornosti konzervacije i restauracije 
koja se nad njima vrši i (d) utvrđivanje falsifikata [1]. U idealno zamišljenom slučaju, metoda 
za analizu predmeta kulturnog nasleđa trebalo bi da bude nedestruktivna, brza, univerzalna, 
prilagodljiva, osetljiva i da može istovremeno da analizira više elemenata [2].

Ovim mernim tehnikama možemo određivati bilo osnovne supstance od kojih je 
sačinjen predmet (gradivni, matrični ili tzv. ’bulk’ elementi), i supstance koje se nalaze u 
veoma malim koncentracijama, odnosno primese (elementi u tragovima ili tzv. trace el-
ementi). Podaci o gradivnim elementima potrebni su za utvrđivanje metoda i tehnoloških 
postupaka kojima je predmet napravljen i u okviru pripreme za restauraciju. Elementi u tra-
govima služe za utvrđivaje njegovog porekla, jer predstavljaju karakterističan ‘’otisak prsta’’ 
za svaku lokaciju. Kod utvrđivanja falsifikata, sa druge strane, važni su i podaci o gradivnim i 

UDK  7.025.3
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podaci o elementima u tragovima. Takođe treba razlikovati metode koje određuju sastav po 
hemijskim elementima odnosno elementarni sastav od onih koje određuju hemijska jedin-
jenja odnosno molekularni sastav. Treba istaći da većina ovih metoda omogućavaju analizu 
sastava po relativno maloj dubini od nekoliko mikrona ili desetina mikrona, mada se poseb-
nim aranžmanima mogu prilagoditi i za nešto dublje analize.

Nedestruktivnost odnosno mikrodestruktivnost je u arheometriji kriterijum sine qua 
non. Nedestruktivna metoda ne proizvodi na ispitivanom objektu nikakvo oštećenje, dok 
mikrodestruktivna metoda proizvodi minimalno ali neprimetljivo oštećenje, što znači da 
ne narušava njegovu estetiku [3]. Univerzalnost znači da metoda može da se primenjuje na 
predmete načinjene od različitih materijala, raznih veličina i oblika, a prilagodljivost da po 
potrebi može da analizira i veće površine i pojedine odabrane tačke, što je značajno jer su 
većina ovih predmeta heterogeni. Istovremena analiza pomoću više tehnika veoma ubrzava 
celokupno merenje i znatno olakšava interpretaciju rezultata.

Većina postojećih metoda zadovoljava neke od ovih kriterijuma, mada ni jedna ne 
zadovoljava istovremeno sve. Zboga toga postoji jasno izražen trend njihovog objedinjavanja 
u jedinstveno eksperimentalno okruženje. Ovaj trend se vidi u većim arheometrijskim labora-
torijama, kao što su npr. Labec (Firenca) i Aglae (Luvr). Sa druge strane, kao posledica razvoja 
tehnologije, konkretno minijaturizacije komponenti (detektora, izvora zračenja, elektronskih 
komponenti), ovi uređaji su sve manji, što omogućava da budu prenosivi. Većina laboratorija 
pri većim muzejima poseduje ovakve prenosive detektore sa visokom prostornom rezolu-
cijom. Druga posledica minijaturizacije je analiza na mikroskopskom nivou što, zajedno sa 
tehnikama skeniranja, omogućava dobijanje tzv. elementarnih mapa sa visokom prostornom 
rezolucijom. Osnovni trendovi u primeni analitičkih metoda u oblasti kulturnog nasleđa su 
integracija različitih metoda, minijaturizacija komponenti i prenosivost uređaja.

Ova mlada disciplina – nauka o konzervaciji, arheometrija i tehnička istorija umet-
nosti – izrazito je multidisciplinarna. Njeni glavni problemi leže u upoznavanju korisnika iz 
oblasti humanitarnih nauka sa osnovnim karakteristikama primenjenih naučnih metoda sa 
jedne strane, i, sa druge strane, u teorijskom objedinjavanju znanja iz do sada parcijalnih i 
uskostručnih naučnotehničkih oblasti i njegovom celovitom prezentovanju u tehničkoj liter-
aturi. Treba napomenuti da iako primenjene tehnike potiču iz naučnih i tehničkih oblasti, re-
zultati do kojih se dolazi njihovom primenom leže prevashodno u sferi humanističkih nauka.
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2. PREGLED OSNOVNIH MERNIH METODA I NJIHOVE KARAKTERISTIKE

Tehnike imidžinga1 koriste elektromagnetno zračenje u raznim delovima elektromag-
netnog spektra. Vidljivi deo spektra koristi se za fotografije, infracrveni za dubinsko ispitivanja 
slika, ultraljubičasti za fluorescentna i reflektovana UV ispitivanja, a X-zraci za radiografska 
ispitivanja.

Tehnike elektronske mikroskopije koriste se u oblasti arheometrije ne samo zbog 
svoje dobre lateralne rezolucije i velike dubinske oštrine koja dozvoljava da se celokupne 
neravne površine istovremeno vide oštro (u arheometriji predmeti su često hrapavi), nego i 
zbog široke lepeze kontrastnih mehanizama i mogućnosti jednovremene hemijske analize i 
imidžinga. Dva standardna sistema elektronske mikroskopije su skenirajuća elektronska mik-
roskopija (SEM) i transmisiona elektronska mikroskopija (TEM). U prvom slučaju detektori su 
postavljeni na istoj strani uzorka sa upadnim elektronskim snopom, što daje topografske slike 
površine uzorka proizvoljne debljine. U drugom slučaju,  detektori su postavljeni iza, tako da 
upadni snop prolazi kroz uzorak. Jasno je da uzorak mora biti veoma tanak (tanki film) i da 
prikupljene informacije govore o njegovoj unutrašnjoj strukturi. Ukoliko se elektronski snop 
skenira kroz uzorak, govorimo o metodi STEM.

Metoda fluorescencije indukovane X-zracima (X-ray fluorescence, XRF), široko je 
prihvaćena metoda kvantitativne i semikvantitativne analize u arheometriji. Njome se 
utvrđuje elementarni sastav na odabranim mestima na površini ispitivanog predmeta. XRF 
zadovoljava više zahteva koji se postavljaju na arheometrijske merne metoda pa je postao 
metoda izbora za početnu analizu. S druge strane, pošto je ozračeno mesto (‘’spot’’) relativno 
veliko, to onemogućava specifičnu analizu detalja, što je često bitno jer umetnički artefakti 
su u pravilu veoma heterogeni. Takođe, geometrija ozračivanja X-zracima uglavnom se ne 
može tačno odrediti, površina uzorka često nije idealna, što sve unosi greške u merenja. Ova 
ograničenja mogu se delom otkloniti smanjivanjem snopa X-zraka. Takođe, primenljivost 
uređaja povećava se i dodavanjem motora radi skeniranja većih površina odnosno predmeta.

Posebnu grupu čine metode za površinsku analizu na bazi elektronske spektroskopije2. 
To su fotoelektronska spektroskopija pomoću X-zraka (X-ray photoelectron spectroscopy, 
XPS) i spektroskopija Ožeovih elektrona (Auger electron spectroscopy, AES). U oba slučaja 
imamo emisiju elektrona (u prvom slučaju fotoelektrona a u drugom Ožeovih elektrona), 

1  Termin imidžing (engl. imaging) označava predstavljanja informacija, koje u opštem slučaju potiču iz nevidljivog 

dela spektra, u obliku slike vidljive ljudskom oku. 

2  Termin spektroskopija označava brojanje koliko ima čestica koje energije. Dobijeni spektar je grafik koji prikazuje ener-

gije po apscisi i broj čestica za svaku energiju na ordinati.
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s tim što u prvom slučaju uzorak ozračujemo mekim X-zracima, a u drugom elektronskim 
snopom. Osnovna prednost ovih metoda je dobra lateralna rezolucija (posebno AES, koja je 
u nanometarskoj oblasti) i dobra osetljivost (0.1%). Pošto ova merenja moraju da se vrše u 
vakuumu (elektronski signal je slab), samo mali uzorci mogu da se analizuju. Sa druge strane, 
s obzirom na odličnu lateralnu rezoluciju, mogu se ispitivati vrlo mali uzorci i to bez ikakve 
pripreme, a metode su nedestruktivne, pa se uzorci uglavnom mogu vratiti na predmet sa 
koga su uzeti radi analize.

Postoji i grupa tehnika baziranih na vibracionim režimima atoma i molekula. To su Furi-
jeova infracrvena spektrometrija (Fourier-transform infrared spectrometry, FTIR) i Ramanska 
spektroskopija (vidljiva i Furijeova). Dok je infracrvena spektroskopija od ranije primenjivana 
u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, tek je primena lasera omogućila da i ramanska spektros-
kopija bude primenjena u arheometriji. Ramanska spektroskopija primenjuje se u proceni 
degradacije artefakata usled uticaja okoline (npr. predmeti koji su dugo bili pod zemljom), u 
pronalaženju prethodno restaurisanih delova na predmetu i ocene kompatibilnosti materijala 
za restauraciju. Posebno je podesna za analizu materijala koji sadrže vodu i hidroksilne grupe, 
što znači i za biomaterijale, kožu, vunu i tekstil, kao i za pigmente koji sadrže okside teških 
metala i sulfide. Ove metode posebno su delotvorne kod konzervacije radi sprečavanja dalje 
degradacije predmeta, a koriste se i za određivanje sastava pigmenata, smola upotrebljnih u 
lakovima i određivanju porekla materijala.

Ukoliko ispitivani materijal bombardujemo tzv. teškim jonima, pa produkte koje oni iz-
bijaju iz materijala analiziramo u masenom spektrometru, govorimo o tehnici SIMS (second-
ary ion mass spectrometry). SIMS analizira sastav mikrometarskih zapremina. Ova metoda 
je veoma osetljiva (pogodna je za elemente u tragovima) za gotovo ceo periodni sistem 
elemenata. Ona omogućava merenje profila koncentracije po dubini, određivanje elementa-
rnog ili molekulskog sastava prvog atomskog odnosno molekulskog sloja površine, lateralnu 
i dubinsku distribuciju elemenata i identifikaciju hemijskih jedinjenja u pojedinim tačkama. 
SIMS je pogodan u ispitivanju površinskih slojeva, kao i veza između površinskog sloja i pod-
loge. Stoga se u arheometriji koristi za proučavanje površinskih procesa kao što su patinacija, 
zaštita od korozije, adhezija premaza sa materijalom (metalom, staklom i keramikom) i u 
analizi procesa korozije i zagađenja kod metala, keramike, stakla, dragog kamenja i sl.

Posebno ćemo izdvojiti i opisati grupu metoda baziranih na analizi uzoraka pomoću 
jonskih snopova (IBA, Ion Beam Analysis). S obzirom da jonski snopovi imaju veliku prodor-
nost, pomoću njih je moguće ispitivati cele premete i to u vazduhu, umesto u vakuumu. Ovo 
zadovoljava osnovni zahtev arheometrijskih ispitivanja – nedestruktivnost. Snažan je trend 
primene metoda analize materijala pomoću jonskih snopova u vazduhu, kao što su PIXE 
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(Proton Induced X-ray Emission), PIGE (Proton-Induced Gamma Emission), NRA (Nuclear 
reaction analysis) RBS (Rutherford backscattering spectrometry), ERDA (elastic recoil detec-
tion analysis) i druge. Ove metode, koje se koriste za određivanje profila elementarnog sas-
tava tankih filmova po dubini, u značajnoj meri su međusobno komplementarne po svojim 
osobinama, na primer po osetljivosti i opsegu merenja. Stoga se one integrišu u jedinstvene 
merne instalacije.

Posebno je značajan intenzivan razvoj jonskih snopova mikronske veličine jer on 
omogućava ne samo mikroanalizu aretefakata nego i skeniranje celih površina u veoma ve-
likim prostornim rezolucijama, što omogućava dobijanje prostorne raspodele elemenata. Na 
ovaj način  dobijaju se elementarne mape, odnosno sastav po elementima za svaku mikro 
tačku ispitivanog predmeta. Elementarne mape su od izvanrednog dijagnostičkog značaja, 
što će kasnije biti pokazano na primeru.

3. METODE ANALIZE POMOĆU JONSKIH SNOPOVA (IBA)

Osnovna metoda za analizu elementarnog sastava predmeta kulturnog nasleđa je XRF. 
Kod nje se za ozračivanje mete koristi izvor X zračenja. Pošto su ovi izvori danas mali, XRF je 
lako napraviti kao prenosiv instrument, što je velika olakšica u radu i što je od ovog instru-
menta načinilo osnovni instrument za prvu, brzu analizu umetničkih artefakata in situ. 
Međutim, za konačnu analizu koriste se druge, sofisticiranije laboratirijske metode, pre svega 
metode za analizu pomoću jonskih snopova, odnosno IBA. Zbog svoje nedestruktivnosti i 
mogućnosti da se ispitivanja vrše u vazduhu, po svojoj neprevaziđenoj osetljivosti, opsegu 
i raznovrsnosti merenja, mogućnosti minijaturizacije i istovremene integracije više metoda, 
one su postale najvažnija grupa metoda u najvećim svetskim arheometrijskim laboratorijama. 
Metode IBA su komplementarne prenosivim metodama za prvo, brzo ispitivanje na taj način 
što daju konačan i precizan odgovor na postavljeno pitanje o sastavu ispitivanog predmeta.

Zanimljivo je da one funkcionišu analogno ljudskom oku: onako kao što svetlost koja 
se odbija od posmatranog predmeta pada na oko govoreći nam o osobinama  posmatranog 
premeta (njegovom obliku, veličini, boji, blizini i teksturi površine), tako i jonski snopovi koji 
se odbijaju od ispitivanih predmeta padaju na detektore donoseći informacije o njihovom 
elementarnom površinskom sastavu. Ovo je zbog toga što zračenje (u slučaju oka elektro-
magnetsko zračenje u vidljivom spektru a u drugom slučaju jonski snopovi) u interakciji sa 
materijom kupi o njoj odgovarajuće informacije. Sada ćemo pokazati koje informacije i kako 
se one prikupljaju.

Osnovni princip ovih metoda sastoji se u tome da se ispitivani predmet obasjava jon-
skim snopom odgovarajućih karakteristika (najčešće snopom protona energija do 4 MeV i 
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fokusiranim na par milimetara u prečniku), pri čemu se istovremeno na detektorima snimaju 
zračenja koja ozračeni predmet odbija ili emituje. Kako karakteristike ovih reflektovanih ili 
emitovanih zračenja zavise od karakteristika predmeta, odnosno o vrsti elementa od kojeg 
je sačinjen, moguće je izvesti zaključke o njegovom sastavu po elementima. Pošto različite 
metode imaju različite osobine što se tiče onoga šta mere i sa koliko osetljivosti, postavlja se 
istovremeno više detektora kako bi se jednim merenjem istovremeno dobila što veća količina 
informacija.

Principi metoda IBA prikazani su na sl. 1.

Slika 1 - Šematski prikaz različitih IBA tehnika. Upadni jonski snop reaguje sa atomima mete 

na različite načine, dajući osnova različitim metodama analize. Kada upadni proton ili X-zrak 

izbije elektron sa unutrašnje ljuske, ovo upražnjeno mesto popuni elektron sa više ljuske, 

emitujući pri tome karakterističan X-zrak (PIXE ili XRF). Metoda RBS se bazira na elastičnom 

odbijanju upadnih protona od jezgra, a metode NRA na nuklearnim rekacijama koje se odvi-

jaju kod neelastičnih sudara projektila i jezgra. Jezgro tada emituje fotone gama zraka (PIGE) 

ili naelektrisane čestice (NRA). Kada projektil izbije jezgro u elastičnom sudaru, govorimo o 

metodi ERDA.

Upadni joni (projektili) interreaguju sa atomima mete na više različitih načina. Oni 
mogu da se odbiju elastično3 od jezgra mete unatrag ili unapred, mogu izbiti celo jezgro u 
elastičnom sudaru s njim, mogu izbiti neki od unutrašnjih elektrona (jonizovati atom), mogu 

3  Elastični sudar je onaj u kojem projektil ne menja svoju kinetičku energiju u sudaru, već samo pravac. Ukoliko menja 

(gubi ili dobija), govorimo o neelestičnom sudaru.
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udariti u jegro izazivajući u njemu nuklearnu reakciju. U svakom od ovih slučajeva ozračeni 
atom emituje neko sekundarno zračenje koje se potom hvata odgovarajućim detektorima. U 
slučaju elastičnog odbijanja to su protoni, kod jonizacije to su X-zraci, kod nuklearnih reakcija 
to je zračenje u opsegu gama zraka ili čestičnog zračenja. Ali bez obzira na poreklo ili vrstu 
zračenja izazvanog ozračivanjem mete jonskim snopovima, ovo sekundarno zračenje uvek 
nosi informacije o materijalu odnosno o njegovom sastavu po hemijskim elementima.

Pokažimo ovo detaljnije na primeru metode PIXE, uz napomenu da kod drugih metoda 
postoje analogne interpretacije. PIXE se bazira na detekciji X zraka koje emituje atom ozračen 
snopom protona. Energija ovih X zraka zavisi od atomskog broja (Moslijev zakon), drugim 
rečima od vrste ozračenog atoma, tako da je merenjem ove energije moguće odrediti vrstu 
elementa.

Energija elektrona na orbiti sa osnovnim kvantim brojem n zavisi od atomskog broja 
elementa Z prema formuli:

                             
                                                      (1)

gde je n osnovni kvantni broj elektronske orbite, a Z atomski broj elementa.

U slučaju prikazanom na sl. 1, elektron sa gornje ljuske L (čiji je osnovni kvantni broj 
n = 2) popunjava prazninu nastalu na donjoj ljusci K (n = 1). Ovaj prelaz naziva se K

α
. Višak 

energije koji se tom prilikom emituje u formi X-zraka iznosi

                             (2)

dakle zavisi isključivo od Z, drugim 
rečima od vrste elementa. Merenjem ove 
energije, karakteristične za svaki element, mi 
određujemo njegov atomski broj odnosno 
vrstu elementa. Kao rezultat merenja dobija 
se energijski spektar u kojem pikovi pokazuju 
pojedine elemente (sl. 2). S druge strane, 
broj detektovanih događaja proporcionalan 
je koncentraciji elementa u meti tako da visi-
na pika određuje koncentraciju pripadajućeg 
elementa u meti.

Slika 2 - Energijski spektar PIXE. Po apscisi su energije (elementi) a po ordi-

nati njihove koncentracije. Primetite da za neki element može da bude više 

karakterističnih pikova. Na ovom primeru, kalcijum (skroz levo) pokazuje dva 

različita pika, Kα i Kβ, zavisno od toga koji se prelaz desio [4].
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PIXE se upotrebljava za elemente sa srednjim i visokim atomskim brojem (od Mg 
naviše) i u većim koncentracijama, dakle za gradivne elemente. Međutim, posebnim izved-
bama (u atmosferi helijuma, osetljivijim detektorima i magnetnim deflektorima) moguće je 
metodu proširiti i na elemente sa malim atomskim brojevima (od Z=3 do  Z=11, t.j. od Li do 
Na) i na vrlo niske koncentracije, tj. na elemente u tragovima.

Napomenimo da se isti proces relaksacije ekscitiranih odnosno jonizovanih atoma 
dešava i kada metu, umesto protonima, obasjavamo visokoenergijskim X ili gama zracima, u 
kom slučaju govorimo o tehnici XRF (ovakvo sekundarno X-zračenje naziva se i fluorescent-
nim, odakle i naziv tehnike). Drugim rečima, XRF i PIXE su analogne tehnike, jedino što koriste 
različito pobudno zračenje.

Metoda RBS bazira se na principu elastičnog odbijanja upadnih protona od jezgra 
mete4. Kod ove metode, energije upadnih protona su od 500 keV do nekoliko MeV, a protoni 
se odbijaju unatrag (u opsegu uglova 150 – 170°). Energija odbijenog projektila zavisi od 
mase jezgra (i na taj način od vrste hemijskog elementa) a takođe i od dubine na kojoj se 
dešava rasejanje, što omogućava analizu nešto debljih slojeva od oko 20 μm za protonske 
snopove (ovo nazivamo dubinskim profilom distribucije elementa, ’depth profiling’). RBS ima 
odličnu dubinsku rezoluciju reda nekoliko nm, i odličnu osetljivost za teže elemente, reda 
ppm. Mana mu je niska osetljivost kod lakih elemenata, zbog čega se obično dopunjuje dru-
gim metodama kao što su NRA i ERDA.

Kada se detektuju jezgra mete koje jonski snop izbije iz jezgra unapred, govorimo o 
metodi ERDA (Elastic Recoil Detection Analyisis). Energija ovih izbijenih čestica takođe za-
visi od vrste jezgra i dubine događaja u materijalu, pa takođe služi za pravljenje dubinskih 
elementarnih profila.

Metode koje se osnivaju na neelastičnim sudarima projektila sa jezgrom i nuklearnim 
reakcijama, spadaju u klasu metoda NRA (Nuclear Reaction Analysis). Nuklearne reakcije kao 
produkt generišu razne čestice (p, d, α, γ i druge.) Kada reakcija proizvodi fotone gama zraka, 
govorimo o metodi PIGE, koja je, dakle, specijalni slučaj metode NRA. Metoda je posebno 
osetljiva za lake elemente, što je čini komplementarnom metodi PIXE (sl. 3).

Komplementarnost metoda PIXE i PIGE, kao i komplementarnost IBA metoda uopšte, 
ilustruje primer analize slike Madonna dei Fusi, koja se pripisuje Leonardu. Naime, PIXE anal-
iza plavobelih tonova planina sa slike pokazala je prisustvo olova, odnosno olovnobelog pig-
menta, ali nije otkrila prisustvo ni jednog poznatog elementa koji ulazi u neki plavi pigment, 

4  RBS je specijalni slučaj tehnike EBS (Elastic backscattering), kod kojeg energija projektila ne prelazi Kulonovu barijeru. 

Takođe, RBS je jonski analog BSE (backscattered electron) signala kod skenirajućeg elektronskog mikroskopa SEM. 

Naime, ovde je povratno rasejan proton, a tamo elektron.
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recimo bakar u azuritu. Tek je analiza metodom PIGE pokazala prisustvo natrijuma, što je 
potvrdio da je u pitanju pigment lapis lazuli [5].

4. IMPLEMENTACIJA ARHEOMETRIJSKIH IBA METODA

Pošto je osnovni zahtev koji se 
postavlja pred arheometrijske metode 
njihova nedestruktivnost, one se realizuju 
pre svega u vazduhu kako se predmet ne 
bi oštećivao uzimanjem uzoraka za analizu 
u vakuumskim komorama. Takođe, videli 
smo da je trend da se više ovakvih meto-
da integrišu. U laboratoriji Aglae u Luvru 
postavljeni su  detektori za PIXE, PIGE, RBS 
i NRA [6]. Ovaj trend prati i Labec u Firenci 
[7], instalacija za arheometrijska ispitivanja 
u vazduhu koja je prikazana na slici 4.

Standardni jonski snopovi koji se up-
otrebljavaju u vazduhu za analizu artefaka-
ta kulturnog nasleđa veličine su nekoliko 
milimetara, što omogućava klasičnu spot 
analizu, odnosno analizu sastava u pojedinim tačkama. Međutim, razvoj tehnike i minijatur-
izacija uređaja omogućili su pravljenje tzv. mikrosondi odnosno fokusiranje jonskih snopova 
na prečnik od par desetina mikrona. Takvi snopovi nazivaju se mikrosnopovi. Prostor oko mete 
i detektori linije za skenirajuće mikrosnopove u Labecu [8], prikazani su na slici 5. 

Sl. 3. Komplementarnost metoda PIXE i PIGE. PIXE spektar (sredina) i PIGE spektar (desno), uzeti sa slike levo. PIXE nije prepoznao prisustvo 

lakog elementa kao što je Na, ali PIGE ga je detektovao na karakterističnoj energiji od 441 keV.

Slika 4 - IBA u vazduhu, prostor oko mete. Jonski snopovi su milimetarske veličine. 

Detektori istovremeno snimaju lake i ultra-lake gradivne elemente, te srednje i 

teške elemente u tragovima (INFN – Labec, Firenca).
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S obzirom da se eksperimenti vrše u vazduhu, gde je prigušenje jonskog snopa veliko, 
a da se pri tom radi o vrlo slabim jonskim snopovima (mikrosnopovima), potrebno je metu 
postaviti što bliže izlaznom prozoru jonskog snopa. Takođe je potrebno učiniti ovaj prozor što 
je moguće tanjim, i od materijala koji što manje apsorbuje jonski snop (sl. 6). 

Pored ovoga, s obzirom da vazduh ima visoki koeficijent atenuacije (prigušenja) za X-
zrake, a da laki elementi (malo Z u formuli 1) daju X-zrake niskih energija, u prostor između 
mete i detektora X-zraka uduvava se konstantna struja helijuma jer helijum znatno manje 
atenuira X-zrake od vazduha. Na ovaj način slabi signali mogu da stignu do detektora.

Zajedno sa tehnikom skeniranja mikrosnopa po površini, mikrosnopovi su dijagnostici 
dali potpuno novi kvalitet koji se očituje pre svega u mogućnosti dobijanja tzv. elementarnih 
mapa. Elementarne mape predstavljaju informacije o elementarnom sastavu za svaku po-
jedinu tačku površine ispitivanog objekta, na primer slike ili freske, sa izvanrednom prostor-
nom rezolucijom od par desetina mikrometara.

Slika 5 - Prostor oko mete i detektori za liniju sa jonskim mikrosnopovima. S leva na desno: HPGe detektor za merenje gama zraka lakih 

gradivnih elemenata, sa Be prozorom. Si-PIN detektor (fotodioda) za RBS. SDD detektor za merenje X-zraka niskih energija, sa kolimatorom 

i cevčicom za uduvavanje helijuma (Labec).
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Ova minijaturizacija jonskih snopova i uvođenje tehnika skeniranja rezultuju u diferen-
ciranju ali i preklapanju već postojećih mernih tehnika. Na primer, kada se PIXE upotrebljava 
sa skenirajućim jonskim mikrosnopom, on postaje jonski analog metodi SEM-EDS (skenira-
juća elektronska mikroskopija sa energijski disperzivnom spektometrijom X-zraka), koji se ra-
zlikuje jedino po tome što koristi elektronski snop za skeniranje umesto jonskog mikrosnopa.

5. STUDIJA SLUČAJA: ANALIZA AUTORSTVA NEPOZNATE SLIKE

Ovu studiju slučaja dajemo kao primer koji dobro ilustruje karakterističnu multidis-
ciplinarnost ispitivanja predmeta kulturnog nasleđa i istovremeno savremene trendove 
u oblasti arheometrije. Nepoznata slika iz privatne kolekcije pojavila se u Rembrantovom 
muzeju krajem 2011. godine (sl. 7, gore levo). Zatražena je njena ekspertiza radi restauracije 
i utvrđivanja autorstva. Analizom slikarske tehnike, istoričar umetnosti E. Vetering izneo je 
pretpostavku da se radi o Rembrantu [9].

 Pristupljeno je ispitivanju slike. Klasična radiografija i infracrvena reflektografija, 
rađeni u muzeju, pokazale su da ispod površine možda postoji neki skriveni portret. Istoričaru 
umetnosti Veteringu i konzervatoru M. Bajlu, ovo pitanje bilo je od velikog značaja. Dalja ispi-
tivanja, obavljena na univerzitetima u Delftu i Antverpenu, vršena su metodom XRF (spot 
analiza, sl. 7, dole levo). Njome su nađene visoke koncentracije bakra, što nije moglo biti 
objašnjeno pigmentima površinskog sloja. Stoga su dalja istraživanja vršena na sinhrotronu 
ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) u Grenoblu. Metoda izbora bila je Dual energy 
X-ray, koja omogućava brzu analizu teških elemenata. Ova metoda je izabrana zbog pig-
menata kojima se slika put (podsetimo da je pretpostavka da ispod leži portret!) kao što su 
olovno bela (koja sadrži olovo) i vermilion crvena (koja sadrži bakar). Postalo je očigledno da 
treba odrediti prostornu distribuciju bakra i drugih elemenata.

Slika 6 - Levo: Izlazni prozor mikrosnopa (kvadratni otvor u sredini) okružen detektorima. Prozor je od Si3N4, 1x1 cm, debljine 100 nm, 

postavljen na 2-3 mm od mete. Desno: Prostorna distribucija Si snimljena skenirajućim mikrosnopom (Labec).
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Utvrđivanje ovih prostornih distribucija vršeno je na sinhrotronu National Synchrotron 
Light Source (NSLS) u Brukhejvnu, SAD. Pokazalo se da prostorne distribucije gvožđa, žive 
i olova pripadaju pigmentima površinskog sloja, ali da distribucija bakra pripada nekom 
skrivenom, naknadno premazanom portretu. Prostorna distribucija bakra nagoveštava siluetu 
golobradog mladića s kapom na glavi (sl. 7, dole desno).

Nakon što je Vetering na prostornoj distribuciji bakra dodao konture pomoću specijal-
nog softvera, (sl. 8, sredina), potvrdilo se da je njegova početna pretpostavka o autorstvu bila 
ispravna (sl. 8, desno).

Ovaj slučaj pokazuje svu multidisciplinarnost problematike koja se javlja u arheometriji, 
uslovnost i relativnost svakog međuzaključka ili radne hipoteze, i činjenicu da krajnji rezultat 
ispitivanja niukom slučaju nije unapred poznat nego da svaki korak tokom ispitivanja otvara 
nova i drugačija pitanja, usmeravajuči dalja ispitivanja u nekom novom pravcu. Ukratko, radi 
se o naučnom istraživačkom postupku, s tim što je on naglašeno multidisciplinaran.

Slika 7 - Analiza nepoznate slike (gore levo) radi restauracije i određenja autorstva. Spot analiza XRF-om u odabranim tačkama (dole 

levo). Površinske distribucije gvožđa, žive, olova i bakra, dobijene skenirajućim XRF-om. Distribucija bakra (dole desno) otkriva skriveni 

portret ispod vidljivog.
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6. KANAL ZA ANALIZU MATERIJALA U VAZDUHU U INSTITUTU ‘’VINČA’’

U okviru Laboratorije za fiziku (010) Instituta za nuklearne nauke Vinča, u toku je 
izgradnja kanala za analizu materijala u vazduhu pomoću jonskih snopova (sl. 9). Na ovom 
višenamenskom kanalu će 
se, pored ostalih ispitivanja, 
vršiti i ispitivanja predmeta 
kulturnog nasleđa. Kanal 
C6 je izgrađen u skladu sa 
opisanim trendovima inte-
gracije više metoda u arhe-
ometriji.

Kanal C6 omogućiće 
nedestruktivnu spot analizu 
predmeta kulturnog nasleđa 
milimetarskim snopovima 
do 3 Mev, kako za gradivne 
elemente tako i za elemente 
u tragovima, u oblasti lakih, 
lakših i težih elemenata. Na 
kanalu C6 moći će se određi-
vati ultralaki i laki matrični 

Sl. 8. Prepoznavanje skrivenog portreta. Oko slike površinske distribucije bakra (levo), specijalni softver povlači konture (sredina). E. Veter-

ing u njima prepoznaje Rembrantov autoportret (desno).

Sl. 9. Budući kanal za analizu materijala u vazduhu (kanal C6) u Vinči. C6-D1 – Si(Li) detektor 

X-zraka za srednje i teže elemente u tragovima (Z ≥ 20, Ca), C6-D2 – SDD detektor X-zraka za 

lake matrične elemente (Na 11 ≤ Z ≤ 19,K), C6-D3 – HPGe gama detektor za ultra lake matrične 

elemente (Z < 11, B), C6-D4 – protonski detektor za merenje akumulirane doze, C6-SA – klizni 

nosač mete, C6-FC – Faradejev cilindar za merenje doze.
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elementi od litijuma do kalijuma, i srednji i teški elementi u tragovima od kalcijuma na 
više. Odabrani najsavremeniji detektori za pojedine metode (SL80175 i AXAS-M1 za PIXE, 
GC 5019 za PIGE) omogućiće visoku osetljivost merenja, a njihova integracija pružiće brzinu 
merenja i sigurnost u interpretaciji rezultata.

7. ZAKLJUČAK I DISKUSIJA

Mlada naučna oblast arheometrije nastala je primenom tradicionalnih naučnih tehnika 
ispitivanja materijala, u oblasti zaštite i konzervacije umetničkog nasleđa. Trend u razvoju i 
primeni ovih tradicionalnih naučnih tehnika može se opisati sa tri reči: integracija, minijatur-
izacija i skeniranje. Ona se najbolje ogleda u konceptu nazvanom ’Total IBA’ [10], koji je u 
manjoj ili većoj meri evidentan u arheometrijskim laboratorijama pri velikim muzejima. Ovaj 
koncept podrazmeva određivanje profila elementarnog sastava tankih filmova po dubini, 
pomoću jonskih snopova mevskih energija, i obuhvata tehnike kao što su PIXE, RBS, ERDA, 
NRA i PIGE. Istovremeno sa tehnikama IBA, na mevskim energijama jonskih snopova može 
se upotrebiti i tehnika SIMS za molekularno profilisanje po dubinama, dakle za određivaje 
hemijskog sastava.

Minijaturizacija se ogleda u tome da ranije neprenosivi uređaji postaju prenosivi (kao 
kod XRF-a) i u pojavi jonskih mikrosnopova koje možemo koristiti u vazduhu, što omogućava 
nedestruktivno i brzo dobijanje vrednih elementarnih mapa sa odličnom rezolucijom.

Ono što je posebno važno da se istakne jeste izrazita multidisciplinarnost arheometrije. 
Ovo sa jedne strane nameće potrebu tehničkog obrazovanja klasičnih stručnjaka iz oblasti 
zaštite kulturnog nasleđa (konzervatora, istoričara umetnosti), i, sa druge strane, upozna-
vanje specijalista za analitičke metode (fizičara, fizikohemičara, inženjera) sa osnovnim kon-
ceptima i relevantnim tehničkim detaljima ove humanističke struke. Na ovaj način postavlja 
se osnova za uspešno međusobno razumevanje između ove dve toliko heterogene naučne 

oblasti, kao što to uspešno pokazuje opisani slučaj Rembrantove slike.

Zahvalnica. Ovaj rad je pisan u okviru projekta III 45006 

Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Repub-

like Srbije. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
НАУЧНЕ БАШТИНЕ

 СЛУЧАЈ ЗБИРКЕ ВЕЛИКАНА СРПСКЕ ХЕМИЈЕ

О НАСЛЕЂУ ХЕМИЈЕ У СРБИЈИ

Процес баштињења одвија се са циљем неговања културе сећања, при чему се посебна 
пажња посвећује очувању наслеђа и спречавању утицаја природних и друштвених 
промена средине, али и питањима презентације и рецепције сведочанствених 
својстава предмета.1 Идеја да се у Југославији оснује музеј науке и технике општег 
типа, по угледу на велике светске музеје, датирала је од времена између два светска 
рата. Тек 1989. године основан је Музеј науке и технике захваљујући великом залагању 
Српске академије наука и уметности, али и бројних института и радних организација 
из области науке и индустрије. На основу Решења о утврђивању надлежности музеја 
према врстама уметничко-историјских дела и према територији, Музеј науке и технике 
је задужен за послове заштите уметничко-историјских дела значајних за историју 
науке, технике и технологије, између осталог за научно-техничке,  лабораторијске и 
личне предмете великих научника из природних наука, мерне инструменте и опрему 
и документацију из области природних наука.2 Део националне културне и научне 

1 Булатовић, Д. „Баштинство или о незаборављању“, Крушевачки зборник 11, 2005, 7–20.

2 Службени гласник РС, број 28/95

УДК  069.5:54-051(497.11)”18/19”
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баштине свакако представља и хемијска баштина. Када је основана Катедра за хемију 
и хемијску технологију на београдском Лицеју, претечи данашњег Универзитета, 
основана је и прва хемијска лабораторија у Србији, чиме су створени темељи за 
почетак хемијске науке и наставе и, уопштено речено, хемијске струке код нас. 
Хемијски факултет у Београду, Министарство науке Републике Србије и Музеј науке 
и технике, са намером да се заштити наслеђе хемијске науке у Републици Србији, 
основали су Збирку великана српске хемије, која је отворена  21. октобра 2002. године 
поводом обележавања 130 година од доласка Симе Лозанића на Катедру хемије 
Велике школе. Прву изложбену поставку Збирке уредили су професорка Хемијског 
факултета Снежана Бојовић, виши кустос Адела Магдић и фотограф Милош Јуришић 
из Музеја науке и технике. Збирка је посвећена највећем српском хемичару Сими 
Лозанићу (1847–1935) и знаменитим личностима које су оставиле дубок траг у српској 
хемији: првом српском хемичару Михаилу Рашковићу (1827–1872), оснивачу Српског 
хемијског друштва (1897) Марку Леку (1853–1932), првом сараднику Симе Лозанића 
Милораду Јовичићу  (1868–1937), челнику хемије између два рата Миливоју Лозанићу 
(1878–1963), оснивачима Београдске хемијске школе Вукићу Мићовићу (1896–1981) 
и Ђорђу Стефановићу (1904–1988), као и другим  значајним хемичарима после Другог 
светског рата: Михаилу Михаиловићу (1924–1998), Mиленку Б. Ћелапу (1920–2004) и 
Милутину Стефановићу (1924–2009). Збирка садржи неколико фондова који се односе 
на живот и рад српских хемичара 19. и 20. века, те омогућава чување и излагање 
хемијске баштине коју чине лабораторијска опрема, књиге, документа, фотографије 
и друга драгоцена сведочанства о развоју хемијске науке и наставе хемије у Србији. 
Највећи део баштине којом располаже Збирка наслеђен је од Природно-математичког 
факултета, основаног 1947. године реорганизацијом Филозофског факултета, у чијем је 
саставу била и Катедра за хемију. Од 2003. године Збирка је један од чланова Заједнице 
музеја науке и технике Србије, основане 1991. године на иницијативу Музеја науке и 
технике. 3  

Поводом обележавања 160 година од тренутка када је 1853. године основана 
прва хемијска лабораторија, аутори овог рада су припремили изложбу под називом 
Лабораторија великана–наслеђе српске хемије, која је одржана у Галерији науке и 
технике САНУ у периоду од 5. новембра до 3. децембра 2013. године. Изложба је имала 
за циљ да промовише вредности наслеђа Србије са аспекта упознавања почетака 
развоја хемијске науке и наставе хемије код нас. Током рада на припреми Изложбе 

3 Заједницу музеја науке и технике Србије укупно чини 17 научних и техничких музеја.
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издвојила су се два кључна задатка: (1) идентификација експоната и (2) презентација 
хемијског наслеђа. Већи део предмета којима располаже Збирка до тада није био 
означен, нити је поседовао лични досије. Рад приказује интердисциплинарни приступ 
утврђивању идентитета и првом документовању хемијске баштине у Србији. 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХЕМИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Збирка великана српске хемије не располаже јединственим каталогом предмета 
и докумената,4 што значајно отежава њене основне задатке: очување научне хемијске 
баштине, њену промоцију, као и даља истраживања и тумачења. Сваки артефакт 
би требало да буде идентификован „личном картом“, која би пружала следеће 
информације: 1) назив артефакта, 2) намена артефакта, 3) година и/или период 
производње и произвођач и 4) место и период коришћења. Осим тога, у зависности од 
врсте предмета, могу се поставити и додатна питања. На пример, да ли се коришћење 
артефакта везује за поједину значајну личност из историје хемије, којим поводом су 
набављени и колико дуго су употребљавани итд.  „Лична карта“ требало би да садржи 
фотографије које бележе тренутно стање, али и цртеже или фотографије из доба када 
је предмет настао што би документовало евентуалне промене (оштећења, додаци, 
разлике у материјалу од којих је прављен, промене боје итд.). Сваки податак, па и онај 
да на одређена питања није могуће дати одговор у конкретном тренутку, представља 
важан допринос идентификацији српског хемијског наслеђа, с обзиром на то да и ово 
може бити важно полазиште за будућа истраживања.  

За потребе приређивања изложбе Лабораторија великана–наслеђе српске хемије 
израђене су делимичне „личне карте“ за педесет артефаката. Процес идентификовања 
започео је од претраживања уџбеника, практикума, монографија и продајних 
каталога лабораторијске опреме из периода 19. и прве половине 20. века. Мноштво 
потребне литературе је дигитализовано и доступно путем сајта www.archive.org.5 
Продајни каталози лабораторијске опреме у домену природних наука дигитализовни 
су захваљујући Америчком националном институту за историју природних наука 

4 У даљем тексту користиће се реч артефакти како би се објединили предмети и документи.

5 Сајт www.archive.org заправо је „интернет место“ непрофитне организације Интернет архив (The Internet Ar-

chive), која је основана 1996. године у Сан Франциску са циљем да обезбеди слободан приступ „културним 

артефактима“ у дигиталној форми. „Библиотеке постоје да очувају културне артефакте друштва и да обезбеде 

приступ њима. Ако библиотеке желе да наставе да негују образовање и ученост у овој ери дигиталних техно-

логија, од суштинске је важности да прошире своје функције у дигитални свет”. (Доступно на https://archive.

org/about/, 7. 2. 2014).
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Смитсонијана (Smithsonian National Museum of Natural History). Неопходан извор 
представљали су и часописи, доступни преко Кобсона,6 те интернет сајтови приватних 
колекционара, збирки и музеја при факултетима, као и друге интернет странице 
(одређени подаци су нађени путем интернет странице www.ebay.com). Међутим, 
наведени извори информација доминантно су секундарни, што је отежавало датирање 
артефаката.

На основу оквирног датирања помоћу каталога, детаљније информације о 
артефакту су даље потврђиване у свескама инвентара лабораторијске опреме, које 
су вођене у периоду од средине 19. века до 1890. године. На тај начин разврстани 

су артефакти који су потицали са Лицеја 
или са Велике школе. Уколико је пронађен 
конкретан назив у инвентару, процес 
идентификације артефаката је имао пет 
могућих исхода: (1) артефакт за који се с 
великом поузданошћу може рећи да потиче 
из периода (или године) који се спомиње у 
инвентарима, при чему је одређено и ко га 
је користио; (2) постоји извесна уздржаност 
у приписивању периода или године; (3) 
није утврђен поуздан период артефакта, 
иако се он наводи у инвентарима; (4) 

са великом сигурношћу се 
може рећи да експонат којим 

располаже Збирка није онај наведен у инвентарима; и (5) за предмет који је био 
серијски произведен (на пример прибор и посуђе од стакла) не могу да се утврде 
периоди производње и/или коришћења иако се он налази у инвентарским књигама. 
С друге стране, артефакти који потичу из периода након 1890. године и не могу се 
наћи у инвентарским књигама, примарно су датирани захваљујући литератури, 
а у појединим случајевима било је могуће добити потврду од хемичара који су их 
наследили и користили током свог професионалног века. Следећи примери илуструју 
процес идентификације у оквиру прва четири исхода. 

 Пећ за сагоревање. Пећ за органске анализе узет је као пример веома 

6 Нажалост, у тренутку писања овог рада поједини часописи које смо користили више нису доступни преко 

Кобсона.

Слика 1 - Пећ за сагоревање из Збирке великана српске хемије
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поузданог одређивања индентитета предмета из Збирке. С обзиром на то да пећ 
има централну улогу у методи органске елементалне квантитативне анализе, било је 
једноставно да се на основу каталога утврди да се ради о тзв. Ерленмајер–фон Бабовој 
модификацији Бунзенове пећи. Тачно одређивање периода је постигнуто на основу 
инвентара из 1883. године, у којем је наведено: „1 пећ гасна за органске анализе“. 
Овај податак јасно указује на то да се ради о пећи коју поседује Збирка, и постоји 
претпоставка да је на њој радио Сима Лозанић. Заправо, у књизи из 1883. године 
Хемија са гледишта модерне теорије7приказан је цртеж идентичне пећи. 

Вил–Варентрапов суд. Претпоставља се да је стаклени суд на коме стоји 
етикета са натписом „Апарат 
за абсорбцију азота Varr [en-
trapp] Will“ заправо „апарат за 
азот“, наведен у инвентару за 
1856. годину. Строго гледано, не 
постоје у потпуности поуздани 
докази за ову тврдњу, али 
постоји неколико посредних 
доказа. Пре свега, шта указује на 
то да је „апарат за азот“ заправо 
стаклени суд Вил–Варентрапове 
конструкције? Реч апарат указује 
на суд који је употребљаван за 
апсорпцију гасова, а с обзиром на 
то да је у истом инвентару, одмах након „апарата за азот“ написано и „три кали апарата 
и кали апарат по Мичерлиху“, то указује и на то да је  „апарат за азот“ апсорпциони суд 
Вил–Варентрапове конструкције. Поред тога, Вил–Варентрапов суд ушао је у употребу 
почетком четрдесетих година 19. века, а до средине педесетих година био је у општој 
употреби, те није необично уколико га је поседовала и Лицејска хемијска лабораторија 
1856. године. Остаје нејасно зашто у инвентару „апарат“ није именован према 
проналазачима, као што је именован онај по Мичерлиху. Дакле, извесна неодређеност 
у инвентару оставља простор за сумњу.

7 Лозанић, С.М. Хемија са гледишта модерне теорије, други део, органска хемија (друго прерађено и допуњено 

издање) Београд: Краљевско-српска државна штампарија, 1883: 17.

Слика 2 - Вил–Варентрапов суд из Збирке великана српске хемије
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Микроскоп. „Микроскоп са поларизатором и 
збирком објектива“ наведен је у инвентару за 1856. 
годину. Конструкција микроскопа који поседује Збирка 
оправдава претпоставку да је реч о микроскопу који је 
наведен у инвентару. На сајту http://www.musoptin.com/
mikro1.html, 8 могу се пронаћи микроскопи сличне или 
једнаке конструкције, али за њих није наведено да су 
поларизациони. С друге стране није јасно  где се налази 
„поларизатор“ у конструкцији микроскопа који поседује 
Збирка. На основу до сада обављених истраживања не 
може се са сигурношћу потврдити да се ради о микроскопу 
са поларизатором. За сада би требало говорити само о 
томе да се сматра да овај микроскоп јесте из 1856. године, 
али никако тврдити засигурно док се не ураде додатне 
анализе.  

Спектроскоп. Спектроскоп представља пример 
артефакта Збирке за који, иако је наведен у инвентарима, 
са сигурношћу може да се тврди да не потиче из наведеног 
периода. Наиме, у инвентару за 1865. годину пише „Апарат 

спектрални Бунзена и Кирхова (1)“. Међутим, године 1859. и 1860. публиковани су 
радови кључни за развој спектрохемије и спектроскопије, у којима су дати цртежи 
првог Бунзен–Кирхофовог спектроскопа. Из тога јасно произилази да спектроскоп 
из Збирке не може бити из шездесетих година. С обзиром на то је да су познати 
произвођач и серијски број, вероватно постоји начин да се утврди година производње 
спектроскопа из Збирке. Ипак остаје отворено питање ко је и када радио на овом 
инструменту у Србији.  

Описана четири исхода при утврђивању идентитета артефаката пример су 
истраживања оригиналних докумената и различитих секундарних извора путем 
интеракције. Међутим, непостојање инвентарских књига у периоду после 1890. 
године отежао је процес одређивања тачне године или периода употребе предмета. 
У тим случајевима велики допринос дале су старије колеге хемичари. На пример, и 
поред исцрпног тражења по каталозима и по интернету, за полариметар који Збирка 
поседује нису пронађени подаци који би га прецизније одредили. Захваљујући 
исказима колега, извесно је да је реч о ратној репарацији (ратној одштети) добијеној 

8 На сајту се налази око 200 слика микроскопа из периода од 1820. до 1950. године.

Слика 3 - Микроскоп из Збирке великана српске 

хемије
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после Првог светског рата. Период производње 
полариметра може се потврдити на основу серијског 
броја и произвођача. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ХЕМИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Важан аспект у очувању научне баштине 
свакако представља и њена презентација која за 
циљ има да на одговарајући начин успостави однос 
између науке и друштва. У том контексту, а ради 
пружања јединственог искуства јавности, значајну 
улогу приликом презентације имају поставка 
и дизајн изложбеног простора, интерактиван 
приступ експонатима и оживљавање науке.9 Део 
српске хемијске баштине први пут је представљен 
јавности 1993. године у оквиру монографске изложбе посвећене српским научницима 
у Галерији САНУ–Сима Лозанић у српској науци и култури. Године 2002. када је 
Збирка великана српске хемије основана, хемијска заоставштина представљена је 
у приземним просторијама Хемијског факултета Универзитета у Београду. Стална 
поставка у саставу Збирке носи назив Сима Лозанић и великани српске хемије у оквиру 
које су, као сведочанство о развоју хемије у Србији,  изложени оригинална документа 
и опрема прве хемијске лабораторије на Лицеју и Великој школи. Презентација 
експоната у оквиру Збирке заснива се на њиховом представљању у односу на значајне 
личности из српске хемије. Ентеријерско решење поставке чини седамнаест средишно 
постављених стубова који служе за презентацију докумената, и између којих je 
постављено пет стаклених витрина за излагање прибора и посуђа. С обзиром на то да 
тренутна опремљеност и ентеријерско решење Збирке не подржавају бројније посете, 
изложба Лабораторија великана – наслеђе српске хемије имала је за примарни 
циљ да приближи хемијско научно наслеђе широј популацији, првенствено ђачком 
узрасту. Изложбена поставка је презентовала четири групе експоната: инструменти, 
прибор и посуђе, документа и хемикалије.

Изложба је осмишљена у складу са просторним капацитетом и могућностима 
Галерије науке и технике САНУ.  Неопходно је било да се обезбеди прегледни приказ 
дела наслеђа српске хемије и да се што аутентичније репрезентују лабораторијски 

9 Science and Heritage: Report with Evidence, Science and Technology Committee, London: House of Lords, 2006: 110

Слика 4 - Спектроксоп из Збирке великана српске хемије
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услови у којима се изучавала хемија у периоду од средине 19. до средине 20. века. 
Организоване посете основних и средњих школа, као и стручна предавања која су 
пратила Изложбу, захтевали су да простор буде уређен тако да омогући једновремене 
обиласке већег броја посетилаца. С обзиром на то да је Изложба имала васпитно-
образовни карактер било је обезбеђено стручно вођење од стране студената хемије. 
У просторном смислу то је захтевало јасно дефинисан ток кретања посетилаца. Ради 
прегледности поставке, Изложба је конципирана у односу на скупове експоната, а не 
путем њиховог хронолошког прегледа. Просторну концепцију Изложбе одредио је сам 
простор Галерије који је подељен у две целине. У првом делу Галерије презентовани 
су хемијски инструменти, при чему је акценат био на самим експонатима, док је 
архитектура била у другом плану. Инструменти су били груписани према намени 
и начину употребе. У другом делу галеријског простора репрезентован је амбијент 
хемијске лабораторије са краја 19. века, у коме су аутентични лабораторијски сто и 
витрина послужили за излагање лабораторијског прибора, посуђа и докумената. 
Супстанце у оригиналним паковањима, од којих велики број потиче са Велике школе, 
изложене су у витринама.

Слика 5 - Ентеријерско решење простора у којем је изложена Збирка великана српске хемије на Хемијском факултету 

Универзитета у Београду
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Велика посећеност Изложбе 
(укупно 6500 посетилаца за месец 
дана трајања изложбе) указала 
је на чињеницу да јавност осећа 
потребу за овим видом приступања 
научној баштини, али и на проблеме 
везане за њену презентацију у 
оквиру Збирке, попут просторног 
капацитета Збирке, конципирања 
сталне поставке, документовања 
и дигитализовања експоната. 
Дигитализација и идентификација 
експоната која је урађена за потребе 
Изложбе представља позитиван 
пример у очувању хемијске баштине 
у Србији. Поред презентације 
експоната за  Изложбу је урађен и 
каталог у коме је документовано 
кратким описом (из ког су периода, 
ко је произвођач, чему су служили, 
како су коришћени и слично) и 
фотографијом 50 експоната. Ради 
остваривања комуникације са 
широм научном заједницом, 
каталог Изложбе израђен је 
двојезично –  на српском и на 
енглеском језику. Значај овог 
каталога је превасходно у томе што је први пут документовано приказан сегмент 
Збирке, а што је битно за даље изучавање српског хемијског научног наслеђа. 
Презентација експоната путем каталога омогућава лакшу доступност широј јавности, 
која се на тај начин може упознати са експонатима не само у просторијама Збирке већ 
и посредством библиографске публикације. 

Слика 6 - Део изложбене поставке Лабораторија великана – наслеђе српске 

хемије у Галерији науке и технике САНУ, одржане у новембру 2013. године
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ЗАКЉУЧАК 

Брига о научној баштини подразумева очување, истраживање, тумачење, 
управљање и презентовање научног наслеђа, као и његово укључивање у шири 
друштвени ангажман. Научна заједница је одговорна за презентовање и слику науке у 
друштву коме та наука доприноси. Изложба Лабораторија великана – наслеђе српске 
хемије представља „веома значајан искорак ка формулисању научне баштине као 
културне чињенице“.10 Све до пре неколико година било је скоро немогуће ближе 
одредити поједине предмете из Збирке великана српске хемије, али захваљујући 
дигитализацији књига олакшан је рад на идентификацији. Дигитализација експоната 
која би омогућила њихову бољу презентацију широј јавности, представља потребе 
и тежње савремених приступа у приказивању научне баштине. Искуство стечено 
приликом припреме Изложбе указало је на потребу да се направи дугорочни план 
за унапређење рада Збирке. При томе се издваја неколико кључних задатака: 1) 
идентификација и документовање свих артефаката, 2) дигитализација артефаката и 
интернет презентација Збирке, 3) осмишљавање и презентовање сталне поставке, као 
и тематских поставки Збирке, 4)  решавање проблема складиштења артефаката и 5) 
учешће на националним и међународним скуповима који се односе на научно наслеђе 
и на рад научних музеја и збирки. 

Према важећем закону о културним добрима, музејска збирка треба да буде 
обрађена и изложена на стручан начин изложена да би била доступна јавности.11 Стога 
је важно приступити формирању мултидисциплинарног тима и затражити подршку 
релевантних институција у циљу испуњавања наведених задатака.  На тај начин би 
српско хемијско наслеђе добило адекватну заштиту, могућности за презентацију и 

учешће у подучавању о историји хемије у Србији.

Захвалница: Рад  је резултат активности на 
пројекту Теорија и пракса науке у друштву: 
мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске 
перспективе (ОИ 179048) који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. 

10  Булатовић, Д., Мишљење о изложби и каталогу, Лабораторија великана – наслеђе српске хемије, научна ре-

цензија, октобар 2013.

11  „Службени гласник Републике Србије“, број 71/94, члан 98.



63

Милан ПОПАДИЋ

Филозофски факултет Универзитета у Београду

ХЕРИТОЛОШКА КОНТРОВЕРЗА

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА СТАРА НОВА РЕЧ

Након завршетка Инагуралне конференције критичких студија баштине (Associa-
tion of Critical Heritage Studies Inaugural Conference, ACHS) одржане на Универзитету у 
Гетеборгу јуна 2012, једна од учесница – професорка антропологије на масачусецком 
универзитету у Амхерсту – објавила је поруку на свом twiter-профилу: „heritology and 
mnemotecture ... new words to me“. Оставимо реч „мнемотектура“ да сачека својих пет 
минута и задржимо се на првонаведеној „новој речи“. Дакле, одакле нам та нова реч 
- херитологија?

Заправо, 2012. године реч херитологија напунила је тачно тридесет година. 
Ову реч сковао је и први пут јавно употребио загребачки музеолог Томислав Шола на 
Годишњој конференцији Међународног савета за музеологију (ICOFOM/ICOM), одржаној 
у париском Mузеју декоративних уметности 1982. године. Тема конференције била је 
„Систематизција и методологија музеологије“. У свом излагању Шола је изнео следећи 
предлог: „Иако, дакле, не сматрам терминологију битном (оног часа кад знамо што 
под појединим појмом подразумевамо) рећи ћу посве херетички да нам не би требало 
бити страно и увођење нових појмова. Зашто такав широки концепт музеологије, дакле 
једне дисциплине која није више ’museum centered’ (усредоточена на музеј), не бисмо 
могли назвати херитологија (heritology, herilologie итд.). Наука о наслеђу (’heritage’ је 
прихваћен и интернационализиран термин за укупност наслеђа, – оно што Французи 
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зову ’patrimoine’) у самом наслову и садржају имала би позив на широко и целовито 
сагледавање проблематике односа према наслеђу.1 Под утицајем овог предлога, а чини 
се пре свега захвљујући харизми и професорском ангажовању његовог аутора, од тог 
периода термин херитологија у наведеном значењу местимично се појављује у научној 
литератури, као и у студијским програмима на различитим крајевима Европe.2 Но, пре 
него што се усредсредимо на методолошке проблеме који су довели до потребе да се 
једна дисциплина тако реконституише – да јој је чак било потребно променити („посве 
хертички“) и име – вратимо се корак у назад и запитајмо се о могућим, а свакако 
ширим, социо-културним предусловима ове реконституције.

НЕВОЉЕ СА БАШТИНОМ

Почнимо са неколико недавних новинских извештаја. Отврајући 2013. године 
нову сталну поставку Музеја Српске православне цркве, председник Републике 
Србије, Томислав Николић истакао је „зашто је музеологија значајна за српску државу“. 
„Како је истакао, музеологија је значајна за српску државу и друштво из два разлога. 
Први је да нас други народи боље упознају и сагледају, а други да истакне нашу 
историјску повезаност са светом и нашу посебност, индивидуалност, наш јединствени 
културолошки идентитет“.3 Други пример је са трибина стадиона београдског 
фудбалског клуба Црвена Звезда. На утакмици последњег кола јесењег фудбалског 
шампионата Звезда–Војводина која је одиграна 7. 12. 2013. године, истакнута су 
два транспарента: „Зашто Србија нема музеје?“ и „Отворите Народни музеј и Музеј 
савремене уметности!“. Аутор овог пројекта, уз помоћ навијача Црвене звезде, био 

1 Tomislav Šola, „A Contribution to a Possible Definition of Museology“, прочитано на Годишњој конференцији и 

симпозијуму комитета за музеологију (ICOFOM/ICOM): Systematics and Methodology in Museology, u Parizu 1982. 

godine; преведено на српскохрватски под насловом: „Prilog mogućoj definiciji muzeologije“,  Informatica Museo-

logica. God. 15, br.1-3 (1984), 10.

2  Ево неколико примера дистрибуције овог термина.: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos - University of Jyväs-

kylä; <https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/en/subjects/museology>; Katja Mahnič, Doktorski študij heritologije 

na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, <http://www.suzd.si/zbornik/arhiv/279-doktorski-tudij-heritologije-

na-oddelku-za-umetnostno-zgodovino-ff-ul>; Семинар и Центар за музеологију и херитологију Филозофског 

факултета у Београду <http://www.f.bg.ac.rs/instituti/CMiH, https://sites.google.com/site/heritagefbg/>; Руслана 

Маньковська, „Музеологія як наукова галуз: сучасний дискурс та проблема теоретичного інтегрування“, 

Краєзнавство 3-4, 2009, 136-144; Key Concepts of Museology, André Desvallées and François Mairesse (eds), Armand 

Colin, Paris 2010, 42; Krzysztof Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum 

Kultury, Kraków 2013.

3 Тањуг, 31. мај 2013.
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је уметник Никола Божовић и он истиче поенту свог ангажмана: „Можда смо сви 
заборавили да су наше институције стварно наше! Само као наше оне ће опстати. А 
без њих, ми нећемо опстати.“4 Готово у исто време, енгелески лист Телеграф известио 
је да је приход од „баштинског туризма“ у Британији порастао за шест милијарди фунти 
и да износи 26,4 милијарди фунти годишње (планирани буџетски приход Републике 
Србије за 2014. годину је 930 милијарди динара, што је око 6,6 милијарди фунти).5 Ове 
„животне“ ситуације из дневних новина указују колики је заправо распон присустности 
проблема баштине и њених установа у савременом друштву. Било да је реч о трагању 
за националним или неким другим идентитетом, потреби за институцијама (или чак 
исповедања помало апокалиптичне вере у њих: „без њих, ми нећемо опстати“), или 
вештини газдовања баштинским имањима која могу донети високе новчане приходе, 
очигледно је да је питање баштине веома актуелно у двадесет првом веку. Но, одакле 
нам уопште потреба за овим питањем и када је оно први пут постављено?

Нешто старо често нам служи да разумемо нешто ново. На пример, када је 
купцима требало представити револуционарно откриће попут аутомобила, дакле 
самохода, возила које се креће без животињске, или – није да у прошлости није било 
и тога – људске вуче, то возило се рекламирало као horseless caridge, кочија-без-
коња. Претпостављени процес закључивања произвођача аутомобила чини се доста 
разумљивим: 1) обичном човеку је тешко објаснити, посебно у рано индустријско 
доба, шта је мотор који покреће аутомобил; 2) сви знају шта је кочија коју вуку коњи; 
3) искористићемо стари препознатљиви модел да представимо потпуну новину и 
приближимо је заинтересованим купцима. „Коњска снага“ (horse power), као мера 
снаге аутомобилског мотора („вуча“ - sic!), остатак је оваквог начина мишљења, који 
је, ето, сачуван до данас.

Са друге стране, наслеђивање је непосредни резултат репродуктивног процеса. 
Све што се рађа наслеђује нешто од својих предака: генетски материјал или социјални 
статус, рецимо. У том смислу, процеси наслеђивања су неизбежни, чак и када нису 
резултат свесног управљања као у случају поменуте кочије-без-коња. Али, ако су 
баштина и баштињење нераздвојиви од човекове активности, зашто се тек у последњих 
неколико деценија баштина издваја као експлицитни предмет студија? Савремена 
продукција текстова који се везују за студије баштине превазилази читалачке 
капацитете и најпосвећенијег истраживача. За ову експлозију општег интересовања 

4  Никола Божовић, „Зашто Србија нема музеје?“ Време, бр. 1199-1200, 26. децембар 2013.

5  Nathalie Thomas, „Heritage tourism generates £26.4bn towards UK economy“, Тelegraph, 10 Jul 2013.
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најзаслужније су друштвене и културе промене након Другог светског рата, а посебно 
у последњој четвртини двадесетог века. Питања и проблеми идентитета, друштвених 
и културних вредности, локалних садржаја и глобалних феномена, комерцијализације 
и институционализације прошлости и сл., постали су незаобилазни предмет 
истраживачких интересовања.6 

БАШТИНСКИ КРУГ: СПОМЕНИК И ДОКУМЕНТ

У историјској перспективи, појам баштине добија своју пуну институционалну 
конотацију крајем осамнаестог а нарочито у деветанаестом веку.7 Она се заснива 
на премиси да се остацима прошлости мора прићи организовано, систематски и са 

6 Уп.: Michael F. Brown, „Heritage Trouble: Recent Work on the Protection of Intangible Cultural Property“, Journal of 

Cultural Property, vol. 12, br. 1, 2005, 40-61; prevod na hrvatski jeziku u: Michael F. Brown, „Nevolje s baštinom: noviji 

radovi o zaštiti nematerijalnih kulturnih dobara“, u: Iva Pleše (ur.), Marijana Hameršak (ur.), Ana-Marija Vukušić (ur.), 

Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013, 377-405.

7 Уп.: Dominique Poulot, „The Birth of Heritage: ’le moment Guizot’“, Oxford Art Journal, Vol. 11, No. 2. 1988, 40-56; са 

француског на енглески превео Ричард Рајли.

Слика 1 - Непознати аутор, Бандербуршка капија, Берлин, литографија, око1900, оригиналне димезије 10×13 cm
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јасном визијом бриге о њима, као и о њиховом месту у савременом контексту. Тада 
се успоставља суштинска појмовна релација помоћу које најчешће разумемо феномен 
баштине: то је однос споменик - документ. Управо трансформацијом овог односа може 
се, барем донекле, објаснити и савремена позиција и актуелност питања баштине. 
Сумирајући „споменичка“ искуства деветанестог века, а разматрајући о повесној 
вредности споменика културе, Алојз Ригл 1903. године пише: „Повијесна вриједност 
прије свега жели сачувати што је могуће аутентичнији документ за будућа додатна 
повијесно-умјетничка истраживања. Свако људско калкулирање и надопуњавање 
подложно је субјективној погрешци; зато документ, та једина поуздана основа, мора 
остати што је могуће боље очуван да би се касније наши покушаји надопуњавања 
могли контролирати и да би се за њих евентуално могли наћи бољи и утемељенији 
надомјесци.“8 Укратко, на овом нивоу односа између споменика и документа, 
документ („документарност“) се апстрахује из споменика, односно споменик се 
трансформише у документ. Међутим, у другој половини даведестог века (а нарочито 

8 Alois Riegl, „Moderni kult spomenika, njegova bit, njegov postanak“, u: Marko Špikić (prir.), Anatomija povjesnog spo-

menika, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2006, 349-412; са немачког превела Либуше Јирсак.

Слика 2 - Horst Hoheisel , “Arbeit Macht Frei” , пројекција на Брандебуршкој капији, 27. јануар 1997.
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у последњим деценијама двадесетог века) долази до инверзије овог односа. Наиме, у 
процесима тумачења прошлости учено је „преображавање документа у споменике“, 
односно, тежња ка  „интрисичном [‘унутрашњем’, ‘изворном’] опису споменика“.9 
Ако добро разумемо ову инверзију, она заправо значи да, за разлику од претходног 
периода, у самим документима трагамо за спменичким вредностима. Последица тога 
јесте да споменик више није одређен „старошћу/старином“ већ информативношћу 
и комуникативношћу. Наравно, и у предходном периоду то су биле карактеристике 
споменика, али, чини се, уз једну битну разлику. Споменик је раније схватан као 
сведочанство о прошлости, то јест, идеално као документ прошлости. Поменута 
инверзија донела је разумевање документа као споменика садашњости. Сходно, 
проблем баштине је схваћен као проблем савремености а не прошлог времена (иако 
се заснива на употреби прошлости). Додајмо томе и информатичку револуцију и 
диктатуру дигиталног доба (то јест „интризичне“ контексте савременог документа) и 
ето баштинског бума.

МУЗЕОЛОШКА ГВОЗДЕНА ЗАВЕСА

Но, како ствари стоје са проблемом баштине и баштињења као предметом 
научног истраживања? Наравно, историјске, као и шире друштвено-хуманистичке 
дисциплине, истражују остатке прошлости, тумаче их, вреднују али чини се да је 
предмет њиховог истраживања споменик, онако како га је разумео Ригл, дакле као 
прошлост из које апстрахујемо документе. Слично важи и за музеологију у њеном 
историјском развоју. Међутим, музеологија је вероватно најранији модел дисциплине 
која је у свој фокус ставила сам баштински предмет 

У историјском развоју музеологија је кренула од музеографије, то јест описа 
делатности у оквиру збирки и музеја, које су обухватале сакупљање, чување, 
проучавање и излагање предмета. Термин музеографија први пут је званично 
забележен у књизи Каспара Ф. Неикелиуса, Museographie oder Anleitung zum rechten Be-
griff und nutzlicher Anlegung der Museorum oder Raritätenkammern, из 1727. године, док је 
употреба термина музеологија први пут забележена у делу Георга Ратхгебера, Aufbau 
der Niederländischen Kunstgeschichte und Museologie из 1839. године. Напредовањем 
теоријске мисли, музеологија је почела да поставља питања и о идејама, значењима, 
смислу и интерпретацијама предмета који се баштине и системског уређења тако 
стечених сазнања, као и њихове практичне употребе.

9 Michel Foucault , L’Archéologie du savoir, Gallimard, Paris 1969; цитирано према: Мишел Фуко, Археологија знања, 

Плато, Београд 1998, 12; превео са француског Младен Козомара.
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Музеолог Иво Мароевић, пратећи концепт Питера ван Менша, поделио је 
историју музеологије на четири фазе: фазу почетака музеолошке мисли, протонаучну 
фазу, емпиријско-дескриптивну фазу и теоријско-синтетичку фазу. Прва фаза обухвата 
раздобље од доба ренесансе до деветанестог века и окупља почетне концепте у 
промишљању проблема музеја и баштине, о чему је већ било речи у шестом и седмом 
поглављу ове књиге. Протонаучна фаза је период изградње институција музеја и 
стручне јавности, окупљених око струковних удружење и тематских часописа, те 
унапређивања музејске праксе. Ова фаза траје током деветнаестог века и све до 1934. 
године, коју Мароевић предлаже као годину у којој почиње нова фаза, емпиријско-
дескриптивна. Те године је одржана Конференција у Мадриду на којој се предлаже 
нови приступ музеју као медију који преноси поруке из прошлих времена новим 
генерацијама. Отуда се током ове фазе истичу информациони и документациони значај 
музеја и његова функција у јавној комуникацији и то кроз емпиријско преиспитивање 
улоге музеја, те кроз описивање специфичне метеодолошке заснованости музејске 
и музеолошке праксе. Крај ове фазе и почетак нове, представља по Мароевићу 
оснивање Међународног комитета ICOM-а за музеологију (ICOFOM / International 
Committee for Museology) 1976. године. Циљеви ICOFOM-а тако одређују и оквире 
ове теоријско-синтетичке фазе музеологије, а они су: утемељење музеологије као 
научне дисциплине, проучавања и развијање музеја и музејске струке, те подстицање 
критичког промишљања музеолошких трендова. Према наведеној подели развоја 
музеологије, ова фаза и даље траје.10

Но, овде морамо бити опрезни. Шта се под музеологијом подразумева зависи 
готово од географских мерила. Ево једног примера. Професори музеологије на 
Универзитету у Лијежу, Андре Гоб и Ноеми Друге, утврђујући да је музеологија „наука о 
музејима“ ипак примећују: „Неки истраживачи, највише из централне Европе, предност 
дају много ширем и више теоријском виђељу музеологије. Предмет музеологије више 
није сам музеј, већ ’музеалност’, посебан однос између човека и реалности, однос 
који је истовремено и процена вредности: он води ка избору објеката које човек 
сматравредним да буду сачувани за будућност и пренети друштву будућности.11 Тако 
дефинисана ’музеалност’ одговара француском појму баштине или онога што би 
могли да назовемо културним наслеђем.“12 Такође, Кристијан Милер-Стратен, уредник 

10 Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1993, 50-62.

11  Fr. Waidacher, Handbuch der allgemaeinen Museologie, 1999, 32-37.

12 André Gob, Noémie Drouguet, La muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels, Armand Colin, Paris 2006;  

цитирано према: Andre Gob, Noemi Druge, Muzeologija: istorija, razvoj i savremeni izazovi, Clio-Narodni muzej, Beo-

grad 2009, 10, превела са француског Весна Ињац.
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превода на енглески језик навођеног Мароевићевог Увода у музеологију, морао је 
да овој књизи дода и поднаслов Европски приступ (The European Approach), имајући 
у виду управо разлике у поимању термина музеологија у различитим географским 
контекстима.13

Стога би се могла направити груба (техничка) подела на „централно- европски” 
и „западно-европски“, односно „англо-саксонски” приступ у савременој музеологији. 
(У овој подели, нарочити случајеви јесу француска и немачка музеолошка школа, обе 
утемељене на праћењу, истраживању и кодификовању развоја националних музејских 
институција.) Централно-европски приступ има исход у теорију музејске комуникације 
и тежи да успостави модел комуникације у процесу сазнања полазећи од музеалије 
(предмета баштињења), као примарног предмета музеолошког истраживања. Као 
циљеви овакве комуникације истичу се формирање збирног фонда концентрисаних 
музеалија и артикулисање апстрактних спознаја, при чему оба ова смера долазе до 
изражаја управо у музејској комуникацији, те је тако њен темељни циљ презентација 
која је везана за збирни фонд и изражава не само његов укупни садржај већ и стање 
научног тумачења. Оваква полазишта водила су формирању неколико (под)теоријских 
токова, између осталих: теорији тоталног музеја као потпуне музеолошке поруке, моделу 
„заштите-истраживања-комуникације”, теорији музеологије као информационе науке, 
те моделу музеологије као херменеутике у коме се анализира однос између говорења-
музеалије и мишљења-музеалности, то јест конституише се једна музеолошка теорија 
сведочанствености.14

„Англо-саксонски” приступ развијен је у оквиру „нове музеологије”, тј. на таласу 
промене музеолошког дискурса у последњим деценијама двадестог века, пре свега 
код теоретичара енглеског говорног подручја (у коме се термин музеологија раније 
везивао готово искључиво за музејску и музеографску праксу, а уобичајена је и 
синтагма museum studies). Заједничка методолошка позиција ових истраживања јесте 

13 Christian Müller-Straten , “Editor’s preface“, in: Ivo Maroević, Introduction to Museology: The European Approach, Vlg. Dr. 

C. Müller-Straten, München 1998, 9.

14 Уп.: Zbynek Z. Strañsky, “Temelji opće muzeologije“, Muzeologija 8, (1970), 37-74; Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1993; Ivo Maroević, Baštinom u svijet, Petrinja 2004; Peter van Mensch, 

Towards a methodology of museology, PhD thesis, University of Zagreb, 1992; Tomislav Šola, Eseji o muzejima i njihovoj 

teoriji. Prema kibernetičkom muzeju, Hrvatski nacionalni komitet ICOM, Zagreb 2003; Dragan Bulatović, “Art and Muse-

ality“, Зборник Филозофског факултета, Серија А: Историјске науке, књ. XVIII, Београд 1994, 403-421; Dragan 

Bulatović, “Muzeologija i/kao hermenutuka“, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija, II knjiga, 2005, 109-

121; Krzysztof Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 

2013.
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становиште да се музеј и музејска пракаса посматра као домен који омогућава „читање” 
предмета као трагова, репрезентација, одраза или сурогата појединаца, група, нација 
и раса, те њихових „историја”. Музеј се отуда критикује као инструмент произвођења 
друштвено-прихватљивих вредности и њиховог распростирања са јасном политичко-
идеолошком функцијом.15

ХЕРИОЛОШКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Основни проблем са којим се музеологија среће јесте директно (денотативно) 
упућивање на институцију музеја.  Наравно, сам термин музеј више је него 
инспиративан. Ипак, у савременом смислу он има пре свега институционалну, па чак 
и архитектонску препознатљивост. Прва ICOM-ова дефиниција музеја из 1946. године 
гласила је: „Музеј је свака јавна установа коју чине збирке уметничког, техничког, научног, 
историјског или археолошког материјала”. Подсетимо да према најновијој дефиницији 
ICOM-а садржаној у Статуту ICOM-а, усвојеног на 21. Генералној конференцији у Бечу 
2007. године музеј јесте: „некомерцијална, свака јавна установа у служби друштва и 
његова развоја, која је отворена јавности, и која у сврху проучавања, образовања и 
задовољства, набавља, чува истражује, комуницира с публиком и излаже материјална 
сведочанства о људима и њиховој околини”. Но ту је и зрно проблема у музеолошки 
оријентисаној науци о баштини. 

Као што је то примећено, не постоје „црквологија“ и „школологија“, већ теологија 
и педагогија, те је постало упитно да ли је и музео-логија заправо право име за науку 

15 Изворно, „нова музеологија“ (muséologie nouvelle) је концепт насато у оквиру француске музеолошке школе 

крајем седамдесетих година двадесетог века под утицајем Жоржа Анрија Ривијера, да би на енглеском 

говорном подручју постао општеприхваћен захваљујући књизи коју је 1989. године приредио Питер Верго 

управо под насловом Нова музеологија (Peter Vergo, The new museology, Reaktion Books, London 1989). У овом 

процесу „превођења“ донекле је промењено првобитно значење синтагме „нова музеологија“: од теоријског 

промишљања развоја музејске институције са практичним исходима (уп.: Pierre Maynard,  „The new museology 

proclaimed“, Museum, 37(148), 1985, 200-201) ка тумачењу и идеологизацији институције музеја са исходом 

у критичким студијама музеја. Уп.: Donald Preziosi, The Art of Art History: A Critical Anthology, Oxford 1998, 451-

527; Charles R Garoian, “Performing the Museum”, Studies in Art Education, Vol. 42, No. 3 (Spring, 2001), 234-248; 

Viv Golding, Learning at the Museum Frontiers: Identity, Race and Power, (Ashgate 2009); Carol, Duncan, Allan Wal-

lach, “Museum of Modern Art as Late Capitalist Ritual: Iconographical Analysis”, Marxist Percpectives 4, 1978, 28-51; 

Carol, Duncan, Civilizing Rituals. Inside Public Art Museum, New York-London. 1995; Gaynor Kavanagh, Dream Spaces: 

Memory and the Museum, Leicester University Press, 2000; Sharon Macdonald, (ed) A Companion to Museum Studies, 

Blackwell Publishing Ltd, 2006; B. O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, Santa Monica - 

San Francisco 1986; Grisselda Pollock, J. Zemans (eds), Museums after modernism: strategies of engagement, Blackwell 

Publishing Ltd. 2007; D. Preziosi, C. Farago (eds), Grasping the World: The Idea of the Museum, Ashgaate Publishing Ltd, 

2004; Carrier, David, Museum Skepticism: A History of Art in Public Galleries, Durham, NC. 2006.
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„ужижену на концепт баштине као потпуног колективног искуства - свеобухватног, 
просторно и временски”.16 Једноставније речено, да ли је музеологија адекватан назив 
за науку о баштини? Шта је заправо предмет науке о баштини? 

Овај проблем није нов и разматран је кроз различите моделе научне мисли 
који су за свој предмет имали проблем баштине и баштињења. Генеза развоја науке 
о баштини може се пратити од њеног порекла у хуманистичким интересовањима, где 
је предмет изучавања била „старина”, а исход репрезентативност. У рестауративним 
историјама деветанестог века тежиште је било на појму споменика а циљ у грађењу 
идентитета.17 Установљењем институција баштине, ојачан је научни („сцијентистички”) 
приступ, пре свега у музејској заштити, што је водило даљој институционализацији, а 
која је неретко завшавала у дисциплинарним себичностима, делећи корпус баштине 
на засебне специјалистичке целине.18 Музеолошки приступ развијан у оквиру 
стручне и универзитетске праксе ставио је у центар истраживања техничке термине 
– као што су на пример музеалност (својство музејског предмета) или музеализација 
– односно њихово тумачење, употребу и практичну сврховитост. Ова нешто строжа 
дисциплинарна профилисаност донела је одређену акедемизацију оличену не само у 
факултетским програмима, колико  у организацији бројних семинара, летњих школа 
и сличних образовних курсева намењених музејским професионалцима. Напокон, 
херитолошки приступ, утемељен у последњој четвртини двадесетог века, ставио је 
експлицитно у центар науке о баштини управо сам појам баштине и проблематку односа 
између овог појма и човекових потреба, пронашавши свој исход у „антропологизацији 
мултидисциплинарности”.19 Иза ове сложене ситагме заправо стоји већ помињани 
концепт баштине као потпуног и свеобухватног, просторно и временски, колективног 
искуства. 

Као једно од решења за назив науке о баштини пронађено је име херитологија, 
хибрид латинског heredium (наслеђе) и грчког логос (наука). Овај термин, као што је 
речено на почетку, први пут је употребио Томислав Шола. Истичући да је име свакако 

16 Tomislav Šola, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji. Prema kibernetičkom muzeju,: Hrvatski нacionalni komitet ICOM, 

Zagreb 2003, 38.

17 Уп.: Françoise Choay, The Invention of the Historic Monument, Cambridge University Press, Cambridge 2001; са 

француског на енглески превела Лорен О’Конел.

18  Уп.: Wojciech Gluziński, U podstaw muzeologii, Państwowe Wydawn. Naukowe, Warszawa, 1980.

19 На основу: Dragan Bulatović, Geneza heritologije, Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu, 2010. neobavljeni ma-

terijal predavanja
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ствар конвенције, али да постоји потреба за утемељењем дисциплине чији је предмет 
изучавања проблем баштине. Томислав Шола дао је и језгровиту синтезу опште 
теорије баштине. То је „целина општих принципа, поставки и теорема употребљених 
за објашњавање феномена баштине, институција баштине, њихове праксе и послања 
улоге баштине у савременом друштву.” Одатле Шола изводи и Општи принцип 
ове теорије и истиче да је то „постојање колективне меморије, уже дефинисане 
као баштина, осмишљене као целина документованих искустава прошлости и 
садашњости те као средство очувања наслеђеног идентитета и сусптанца квалитетног 
развоја.” Овакво одређење је свакако у сагласноси са методолошким потребама науке 
о баштни, али суштински одговара и практичним потребама баштинске праксе одакле 
заправо ова теорија и потиче. 20 

Ипак, термин херитологија није опште прихваћени назив за једну могућу науку 
о баштини.21 Чак му и његов творац, не одричући га се, ипак претпоставља један 
другачије назван теоријски концепт (мада са сличном визијом) – мнемозофију.22 
Тако се, као што смо показали на почетку, термин херитологија употребљава како 
методолошки тако и географски спорадично, али увек са једном истом функцијом: као 
коректив актуелне музеолошке теорије и праксе.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА (DE HEREDITATE CONTROVERSIA)

Ни почетак двадесет првог века није донео много мира музеологији: „То је 
дисциплина још недоређеног статуса, која пита шта су темељи институције, који је 
смисао различитих поступака њеног функционисања без ограничења или било које 
забране, чак и без оних забрана потеклих од неуморног понављања императива 
чувања збирки и преношења баштине“, пише Бернар Делош француски филозоф и 
музеолог.23 Он музеологију препознаје као филозофску дисиплину задужену да развија 
теорију музејског и да одређује музеографску праксу, при чему при „музејским“ 

20  Šola, Eseji o muzejima...,297; 319.

21  Део ове терминолошке недоређености је заправо општи проблем терминологије у научном пољу, 

односно разликама које се праве између термина science, humanitаs... и слично, то јест, између егзактних и 

хуманистичких, прородних и друштвених наука.

22  Šola, Eseji o muzejima...,311.

23 Bernard Deloche, Le musée virtuel. Vers une éthique des nouvelles images, Presses Universitaires de France, Paris 2001. 

Bernar Deloš, Virtuelni muzej: ka etici novih slika, Clio-Narodni muzej, Beograd, 2006, 15;  223; prevela sa francuskog 

Vera Pavlović.
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(muséal) подразумева проблематско поље „показивања“ (montrer), које враћа на 
функцију интуитивне документарности. Чини се да се у овој сталној промењивости 
исказује и жеља оних који пропитују музеолошке проблеме да музеологију што више 
приближе садашњости која је њен првенствени исход. Таквој промњивости јасно 
измиче кодификованост. Недостатак научне кодификације је свакако недостатак 
у контексту канонског контекста науке. Но, питање је да ли је потребно (могуће?) 
рекодификовати и тај научни канон? Јер, ипак, модерне науке су конституисанe и 
кодификоване пре више од два века. У доба када су кочије искључиво вукли коњи.

Но, за разлику од музеологије која је донекле – мада не у потпуности – назначила 
свој дисциплинарни профил, херитологија има специфично место како у домену 
научне препознатљивости тако и у пољу практичне сврховитости. Са једне стране, то је 
добродошли позив на пресипитивање основних полазишта науке о баштини започетих 
у музеолошким оквирима. Но, са друге стране, у канонском свету науке као и у 
катихизичној музејској пракси, херитологија представља музеолошку јерес. Херитолог 
је стога јеретик и мало је вероватно да ће постати светац. Али, из истог разлога, велике 

су шансе да је у праву.
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