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Културно наслеђе - оглед из филозофије баштине 

 
 
Апстракт:  
У раду се разматра однос појмова баштина и наслеђе у контексту савремених 
терминолошких одређења теорија и пракси које се баве чувањем, 
проучавањем и употребом сведочанстава прошлости. Појмови баштина и 
наслеђе често се користе као синоними, иако они –  по свом садржају, опсегу 
и досегу –  то нису. Ослањајући се на искуства претходних истраживања, у 
овом раду предлаже се један оглед из филозофије баштине. Циљ огледа је да 
се кроз специфичан приступ – који је заснован на моделу „језичке игре“ – 
опише однос између појмова баштина и наслеђе у различитим формама ње-
гове употребе. Анализирају се три случаја (насловне стране једне књиге, 
фрагмент једне реченице и инсерт из анимираног филма) који отварају 
бројна питања о односу који је предмет истраживања. На основу тих 
случајева, формирају се могуће релације између појмова баштина и наслеђе, 
те појмова културе и идентитета. 
Кључне речи:  
баштина, наслеђе, култура, идентитет, језичка игра, филозофија баштине 

 
 
Када кажемо: „Свака реч језика означава нешто“, још увек нисмо 

рекли баш ништа; осим уколико нисмо објаснили тачно шта је раз-
лика коју желимо да направимо. 

 
Витгенштајн, Филозофска истраживања I,13 

 
О појму баштине и појму наслеђа писано је у више наврата, са ра-

зличитих полазишта и са другачијим циљевима (нпр.: Chastel 1988; 
Poulot 1988; Šola 2003; Булатовић 2005; Gavrilović 2010). У наведеним 
текстовима налазе се историјски, генеолошки, етимолошки, теоријски 
и идеолошки контексти односа између појмова баштина и наслеђе. 
Ослањајући се на искуства тих истраживања, у овом раду предлажем 
један оглед из филозофије баштине. Циљ рада је да се кроз специ-
фичан приступ – који је заснован на моделу „језичке игре“ – опише 
однос између појмова баштина и наслеђе у различитим формама ње-
гове употребе.1  
                                                 
1 Синтагма „језичка игра“, преузета из Витгенштајнове филозофске 
заоставштине, означава употребу језика у свакодневним активностима, 
дакле у ситуацијама у којима елементи говора стичу своја значења и свој 
смисао или сврху (Strol 2005, 151).  
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На самом почетку овог огледа поставља се неизбежно питање о 
томе да ли се истраживање проблема који се тичу терминолошких и 
појмовних одређења своди на контекст једног специфичног говорног 
подручја? Другим речима, да ли је ово тек једна игра превођења? Би-
ће да, ипак, није. Иако се у интернационалној пракси, а то ће рећи 
доминанто англофоној, користи углавном само један термин – heri-
tage (наслеђе) – недовољност тог термина уочљива је кроз употребу 
придева који треба додатно да га одреде (нпр.: „природно наслеђе“, 
„културно наслеђе“, „материјално наслеђе“, „нематеријално наслеђе“, 
„негативно наслеђе“ ...).2 Чини се да иста напетост која постоји из-
међу појмова баштина и наслеђе, постоји и у покушајима да се одреде 
различити облици наслеђа помоћу придева, па и придевских синтагми 
(нпр.: „нематеријално културно наслеђе“). Препознавање и опис тих 
напетости, које у терминолошким недоумицама тек осликавају при-
роду проблема, може бити главни допринос овог огледа.  

Баштина и наслеђе често се употребљавају као синоними, иако по 
својој етимологији и значењу они то нису у потпуности.3 Андре Шас-
тел упозорава да је појам patrimoine (баштина) у свакодневној упот-
реби уједно и нејасан и обухватан, премда своје порекло црпи из рим-
ског правног система, у коме је patrimonium означавао поступак пу-
тем кога породица одржава наследство (Chastel 1988, 709).4 Доминик 
Пуло истражио је институционално порекло модерног схватања овог 
појма, везујући га за улогу француског државника Франсоа Гизоа 
(1787–1874) и његов концепт „гајења/култивације памћења“,путем 
кога се преноси наслеђе (Poulot 1988, 44).5 Са тих полазишта, која 
повезују институционалне, културне и друштвене аспекте, развила се 
теорија баштине као науке о „памћењу селектираном и вреднованом 
као нужном за опстанак одређеног идентитета“ (Šola 2003, 312), где је 
баштина меморијски sine qua non сведочанственог процеса на коме се 
заснива тај опстанак (Булатовић 2005). Захваљујући таквој улози у 
формирању идентитета, појмови баштине и наслеђа могу бити и пре-
дмет злоупотребе, јер се кроз различите (неадекватне) употребе и 
позивања на концепте баштине и наслеђа могу обликовати, или из-

                                                 
2 Ово је приметио и преводилац наведеног Пулоовог текста, Ричард Рајли 
(професор историје уметности на Универзитету у Нотингему), сматрајући да 
у енглеском језику не постоји одговарајући термин за француско patrimoine, 
те да је heritage можда погодан, али не и довољан превод (Poulot 1988, 40; 
напомена *) . 
3 Исцрпна етимологија термина баштина и наслеђе дата је у Gavrilović 
(2010). 
4 У контексту правних кодекса, можда треба поменути да слично значење – у 
смислу наследног имања – термин баштина има и у Душановом законику. 
5 Да ли, када говоримо о баштини, заправо говоримо о „праву на памћење“? 
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мишљати пожељни (идивидуални, колективни, културни ...) иденти-
тети (cf. Gavrilović 2010). 

Полазећи од наведених формулација, у овом огледу анализира-
ћемо три случаја односа између појмова баштина и наслеђе. Та три 
случаја су: две насловне стране једне књиге, фрагмент једне реченице 
и инсерт из анимираног филма. Кроз ове три позиције разматрамо и 
три аспекта студија баштине које у оквирима овог рада можемо наз-
вамти академским, утопијским и фикционалним. Полазећи од раз-
личитих аспеката, као и од тога што су изабарани случајеви по својој 
форми фрагменти (књиге, текста, филма) указује се и на значај односа 
између реалног и имагинарног у процесу употребе појмова баштине и 
наслеђа у њиховим „свакодневним активностима“.6 

 
Случај 1: Две насловне стране једне књиге 
 
Матица хрватске објавила је 2004. године књигу професора музе-

ологије Ивe Мароевића у којој су сабрана његова излагања са бројних 
међународних научних и стручних саветовања и конференција. Тако 
је обједињен научни и стручни опус с којим је аутор, како сам каже у 
Предговору, „одлазио у свијет у временском слиједу од тридесет го-
дина“ (Maroević 2004, 15). У складу с тим, књига је насловљена Баш-
тином у свијет. Како се ради о двојезичном издању, књига има нас-
лов и на енглеском језику – Into the world with the cultural heritage. 
Текстови на два језика штампани су у међусобно обрнутим смеро-
вима, тако да постоје и две предње, међусобно обрнуте, насловне 
стране. Једна, дакле, носи наслов Баштином у свијет, а друга Into the 
world with the cultural heritage. Директно опонирани на корицама 
књиге значајног и утицајног музеолога, ови наслови као да призивају 
расправу о односу појмова баштина и наслеђе. 

Професор Иво Мароевић (1937–2007) био је преко тридесет го-
дина присутан у научном пољу музеологије и студија баштине и си-
гурно је да су оба наслова – заснована на изузетно богатом префесио-
налном искуству – пажљиво одмерена. Очигледно, термини баштина 
и културно наслеђе (cultural heritage) изједначени су у случају овог 
издања.7 Шта се може закључити из тога? 

                                                 
6 „... како је фрагмент (...) на крају крајева реторички род, и како је реторика 
онај слој језика који се најбоље подаје тумачењу, верујући да се расипам, ја 
се мудро враћам  у лежај имагинарног“ –  (Барт 1992, 113). 
7 Можда треба напоменути да је проф. Иво Мароевић дипломирао на 
Свеучилишту у Загребу историју уметности и енглески језик. Но, истини за 
вољу, на једном месту у помињаном Предговору, са једне стране, стоји „hr-
vatska kulturna baština“, док је са друге, „Croatian heritage“.  Али то је тек још 
једно лице ове језичке игре. 
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Најпре закључујемо да баштина и наслеђе нису у потпуности си-
ноними. Потом, да постоји више врста наслеђа, од којих је једну вр-
сту означавамо као „културно“. И на крају, да се између баштине и 
културног наслеђа, у оквиру истраживања професора Иве Мароевића, 
може ставити знак једнакости. Резултати овог закључивања су сле-
дећа питања: који је појам, баштина или наслеђе, обухватнији? Ако 
постоји културно наслеђе,значи ли то да постоји и „некултурно“?8 
Ако појам баштине одређујемо преко синтагме културно наслеђе, да 
ли се и баштини сме приденути придев „културно“?9 Или је он њој 
иманентан?  

Све наведене дилеме, чини се, уверљиво нас уводе у простор је-
зичке игре о односу између појмова баштине и наслеђа. И не само то. 
Оне јасно указују и на потребу да се у разматрање односа између пој-
мова баштине и наслеђа укључи још један појам - појам културе. 

 
Случај 2: „Култура, у мјери у којој је баштина...“ 
 
Једну форму употребе наведеног односа између појмова култура, 

баштина и наслеђе представља наредни случај у оквиру овог огледа, 
односно, фрагмент једне реченице Андреа Малроа. Андре Малро 
(1901–1976), француски писац, политичар, историчар и теоретичар 
уметности специфичног сензибилитета (cf. Derek 2009), у контексту 
музеологије и студија баштине свакако је најпозатији као аутор кон-
цепта Имагинарног музеја (le musée imaginaire). Идеју Имагинарног 
музеја Малро је почео да развија у периоду након Другог светског 
рата, почев од 1947. године, варирајући њен садржај кроз бројне књи-
ге и текстове током наредних деценија. Могло би се рећи да је овај 
Малроов утопијски концепт – објединивши имагинацију, сазнање и 
вредновање – имао за циљ формирање јединственог поља различитих 
људских способности које су у стању да пренесу из прошлости у са-
дашњост све оно што је вредно да претраје време (cf. Krauss 1995, 
340–348). Стога се чини да се Малроове идеје о култури и баштини, 
као оквирима у којима се испољавају назначене способности, морају 
узети с нарочитом пажњом, имајући на уму и њихову утопијску, али и 
употребну димензију. 

Једна таква идеја (или барем њен заметак) налази се у студији 
Гласови тишине, веома значајном делу Малроовог опуса, који се тиче 
концепта Имагинарног музеја. При крају последењег поглавља ове 
књиге ,Малро још једанпут разматра питања уметности, културе и 

                                                 
8 На пример, као што постоји конвенционална подела на културно и приро-
дно наслеђе. Види: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/  
9 Баштина = културно наслеђе → културна баштина = културно културно 
наслеђе!? 
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баштине и пише: „Поједина култура, у мјери у којој је баштина, под-
разумева истодобно зброј спознаја у којему умјетности заузимају 
нејако мјесто и легендарну прошлост“ (Malraux 1978, 632).10 Нас у 
овом огледу занима само почетни фрагмент наведене реченице (пи-
тање уметности оставимо за неку другу прилику), то јест интересује 
нас елиптична конструкција: „Поједина култура, у мјери у којој је 
баштина...“ 

Малро сматра, или се то тако чини на основу ове реченице, да 
култура може, али и не мора да буде баштина. Питање је где је гра-
ница културе и баштине, где је хоризонт који раздваја културу-као-
баштину и културу-која-није-баштина? Такође, ако постоји култура-
која-није-баштина, постоји ли баштина-која-није-култура? Да ли се 
може рећи да је култура-као-баштина заправо културно наслеђе? Да 
ли то значи да је културно наслеђе наслеђе које припада и култури и 
баштини и које их међусобно идентификује? Да ли то, са друге стра-
не, значи да наслеђе које је изван културе и даље припада баштини и 
ако није део културе? Говоримо ли тада о баштини-која-није-култура? 

Дакле, други случај овог огледа нуди комплексно питање: шта 
идентификује културу, баштину и наслеђе, а шта их раздваја? 

 

Случај 3: „Та добра старина“ 
 
Колоплет питања из претходна два случаја могао би се донекле 

(али ипак само донекле!) расплести у разматрању трећег случаја у 
оквиру овог огледа. Наравно, са своје стране, и овај случај поставља 
нови сет питања. 

Продукција Волта Дизнија произвела је 1955. године кратки ани-
мирани филм под насловом No Hunting (код нас преведен као Сезона 
лова), са цртаним ликом Пајом Патком у главној улози.11 Паја, обузет 
духом свога прадеде ловца, креће у беспоштедни лов на било шта што 
би могло да постане трофеј вредан наслеђа прошлих времена у којима 
је „живот зависио од лова“. 

Почетак филма приказује трансформацију Паје Патка од спокој-
ног и задовољног припадника средњег или вишег сталежа до неус-
трашивог, мада не баш и спретног ловца. Преокрет изазива дух пра-
деде Патка. „Та добра старина“, искочивши из слике на зиду,12 улази 
у Пају и буди у њему „неодољиву жељу да пође у лов“. Ловачка ма-

                                                 
10 Цитирано у преводу Жељке Чорак (André Malraux 1972, 370). 
11 Режисер је био Џек Хана, продуцент Волт Дизни, а сценарио су написали 
 Дик Шо и Бил Берг. Види: 
http://www.disneyshorts.org/years/1955/nohunting.html  
12 Што се може употребити као ефектна карикатура музеолошке теорије 
„уоквиравања“ (cf. Preziosi  1994, 141). 
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нија захвата не само Пају Патка, већ и масе других који крећу по своје 
трофеје. Лов, претварајући се у прави рат уз употребу најмодернијег 
оружја13, води све његове учеснике у потпуни дебакл, и поражени 
Паја Патак покуњено се враћа кући. Једини улов, и то улов прадеде 
Патка, јесте једна сасвим обична и питома – крава. 

Следе питања: Како наслеђе оживљава? Долази ли почетни им-
пулс „оживљавања“ из прошлости или садашњости? Ко активира 
иницијалну капислу појаве наслеђа? Зашто нешто некад јесте, а некад 
није „наслеђе“? Шта је негативно наслеђе? Може ли баштина садр-
жати негативне предзнаке? Да ли се овај процес одиграва у пољу кул-
туре или пољу баштине? Који су његови домети?  

 

Вештина успостављања оаза 
 
У наведена три случаја постављена су бројна питања. У првом 

случају смо утврдили да постоји разлика између употребе термина 
баштина и наслеђе, и да та разлика извесно почива на концепту кул-
туре. У другом случају,  култура  отвара нова питања која се тичу 
досега и опсега појмова баштине и наслеђе. У трећем случају, овај 
сплет питања оживљава кроз пример „анимације“ духа прошлости, 
нудећи динамичну и провокативну слику поремећених односа између 
концепата културе, баштине и  наслеђа. 

Може ли се на сва ова питања дати било какав прихватљив одго-
вор? Пре свега, то би значило напуштање досадашње игре и покушај 
утврђивања значења.14 Уместо тога, у  контексту овог огледа чини се 
прихватљивијим покушај идентификовања зависних релација између 
појмова културе, баштине и наслеђа. Препознавање тих 
међузависности може допринети опису механизама на којима се оне 
заснивају. Разумевање механизама међузависности између појмова 
баштине, наслеђа и културе може понудити модел његовог одржања, 
и то изван терминолошког заплета. У контексту овог огледа то би 
уједно представљало и крај овде започете игре (игра мора да има крај 
иначе није игра),и то потенцијано успешан.  

Шта, дакле, повезује све појмове коментарисане у оквиру овог 
огледа?  Одговор на ово питање је можда баналан, али је и једини 
известан. Повезује их човек. А „код човјека је немогуће суперпони-
рати неки први слој понашањâ која бисмо назвали „природним“, и 
неки културни или духовни патворени свијет. У човјеку је све патво-
рено и све је природно...“ (Merleau-Ponty 1978, 204). Треба стога наћи 

                                                 
13 Можда се овде, сасвим успутно, треба сетити Крлежиног описа двадесетог 
века као слике на којој мајмун управља авионом.  
14 „Када се мењају језичке игре, мењају се појмови, а са појмовима мењају се 
значења речи“ (Vitgenštajn 1996, 18). 
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механизме, начине, методе помоћу којих су ти „тоталтети“ (то „све“ 
што је патворено и то „све“ што је природно) повезани. Наравно, при 
томе треба поштовати њихове специфичне разлике. Реч је, дакле, о 
садејству и саучесништву, а не супротности и супротстављању.  

Видели смо да се појам културе појављује као карактеристични 
„регулатор“ релација између појмова баштине и наслеђа (случај 1), те 
да она са собом носи своје „опозиције“ („не-културно“, „природно“...) 
које утичу на њен однос са баштином и наслеђем (случај 2). Зато се 
чини да у расплитању ове језичке игре треба поћи управо од појма 
културе. Шта је, дакле, култура онда када није супротност „природи“? 
Слотердијк (у тексту написаном за немачко-француски колоквијум о 
филозофији, фебруара 1986. године, у париском Центру Помпиду) је 
дао инструктивно виђење појма културе: „Култура, то је умјешност да 
се успоставе оазе, тј. да се успоставе мјеста где се свјесно ради на 
градњи онога што једно другом одговара. Започињући као агрикул-
тура она своју егзистенцију захваљује могућности да се оранице и 
земљишта обрађују као ’прави’ животни простори за одабране биљке. 
Усклађеност биљки и земљишта и уклапање сјетве и жетве у годи-
шња доба, то је њезина тајна. Тек касније, захваљујући метафизичким 
семинарима, она се проширила на друга ’поља’– док од ње није пос-
тала цицеронска cultura animi, а хуманисти тек њу сматрају правом 
културом“ (Sloterdijk 1991, 103). Може ли се у овим релацијама про-
цеса усклађивања и одабирања препознати и однос појмова баштина, 
култура и наслеђе? Може ли се рећи да културу сачињавају различити 
носиоци наслеђа, при чему баштина представља механизме ус-
клађивања и одабира, стварајући под окриљем овог појма „животни 
простор“ памћења? 

 
Случај 3: „Та добра старина“ – bis 

 
Рекли смо да би се колоплет постављених питања могао донекле 

расплести разматрањем трећег случаја у овом огледу. Ево зашто: у 
овом случају су у потпуности поремећене све релације између баш-
тине, културе и наслеђа. Ту се не ради о усклађивању и одабиру (осим 
у почетним секвенцама филма), већ о збрци и неартикулисаности. Чак 
и наизглед једноставно питање ко је ловац? (што је заправо питање 
идентитета) остаје без одговора,јер су поремећени основни механи-
зми културне представе. Да ли је ловац Паја, или деда, или дедин-дух-
ушао-у Пају? Шта лови? Због чега лови? Како? Шта је циљ? ... Збрка 
је настала јер је поништен синхронизовани однос између наслеђа (де-
дина слика на зиду), наследника (Паја-као-унук), баштињења, као 
умећа обједињавања и усаглашавања различитих слојева наслеђа 
(почетни мизансцен за трпезаријским столом),и баштиника (Паја-као-
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корисник-баштине). Ниједна од ових позиција није непромењива, али 
промена једне позиције узрокује и синхронизовану промену других. 
Без синхронизације и усаглашавања релација између културног кон-
текста и специфичности наслеђа настаје заплет занимљив и прикла-
дан за анимирани филм, али не и за свакодневну реалност.15 

То стање збрке и неартикулисаности заправо је карикатура про-
цеса превредновања, јер оно што настаје као производ умрежавања 
релација између баштине, наслеђа, и културе јесте ,пре свега, уређени 
однос вредности. (Вредност би се, у контексту студија баштине, мо-
гла одредити као скуп квалитета и својстава који омогућује издвајање 
неког садржаја из његове првобитне реалности и премештање у нову 
реалност.) Потреба за превредновањем вредности сигуран је знак 
кризе неке културе, односно потребе за другачијом прерасподелом 
реалног и имагинарног.16 Неадекватна прерасподела ремети однос 
између реалног и имагинарног и води у карикатуралност. Ево шта о 
таквом, карикатуралном превредновању вредности у Илузији краја 
каже Бодријар: „[то је] замршена преобразба која води неразлико-
вању, неразабирању вриједности, која је и сама фетишизирана у есте-
тици плуралности, разлике итд. ... Границе људскога и нељудскога 
доиста се бришу, али не у смјеру надљудскога – него у смјеру под-
људскога, у смјеру нестајања самих симболичних особина врсте. Ver-
klärung des Untermenschen. Преобразба под-човјека“ (Baudriilard 2001, 
234). Управо се то Бодријарово „нестајање самих симболичних осо-
бина врсте“ јасно види у Дизнијевој Сезони лова и заправо је битан 
показатаљ поремећаја односа између појмова баштине, наслеђа и кул-
туре, као и вредности и идентитета које они генеришу. Добра старина 
постала је зла младост. „Симболичке особине“, које су штитиле од 
такве трансформације, нестале су, јер је нестало размене на граници 
између имагинарног и реалног, односно на простору садејства баш-
тине, наслеђа и културе. Остала је само карикатура. 

 
Завршетак игре 
 
Да ли се онда, после претходно изнесених ставова, све своди на 

питање  „система вредности“? Можда, али се онда треба подсетити да 
систем (грч. σύστηµα, лат. systēma, склоп, композиција) подразумева 
да су сви феномени који припадају једној јединици међусобно пове-
зани и интегрисани у сложену и усаглашену целину. Другим речима, 

                                                 
15 Ево једног примера из не тако давне „свакодневне реалности“: крајем 
осамдесетих година двадесетог века у бившој СФРЈ, небројени и често оп-
скурни ликови са старих слика почели су да искачу из рамова и ускачу у 
грађане, претварајући их у крвожедне и помахнитале„ловце“.  
16 Грчко krisis (κρίσις) – раздвајање. 
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јасно је да нека хрпа вредности није уједно и њихов систем. Управо о 
томе сведочи карикатурална ситуација из Дизнијевог цртаћа: има ту 
разних вредности – традиционалних, материјалних, комерцијалних, 
техничких... – али система нема. Питање је, дакле, како се вредности 
огранизују у систем? 

Ако пођемо од аксиолошке претпоставке да „људским вриједнос-
ним актима настају у збиљи добра ... [која] сачињавају оно што се 
зове култура“ (Filozofski riječnik 1984, 17), онда смо, чини се, ближе 
расплету ове игре. Могло би се рећи да „добра“ која настају вреднос-
ним деловањем човека нису ништа друго него носиоци наслеђа. Обје-
дињени у усаглашену целину, односно у систем, они сачињавају кул-
туру.17 Како је трајање културе одређено временом, то је механизам 
усаглашавања заснован на склапању селективних садржаја прошлости 
у смисаони поредак. Другим речима, механизам усаглашавања носи-
оца наслеђа заснован је на умећу памћења. У том систему, баштина 
(patrimonium) би могла бити оно што обједињује културне механизме 
и носиоце наслеђа. Оваква употреба појма баштине омогућује да вре-
дности, које су у том систему генерисане и систематизоване, буду 
доступне и употребљиве.18  

Шта се добија успостављањем оваквог система? Добија се могућ-
ност да се у оквиру система баштине обједине различита наслеђа, која 
аpriori не морају бити компатибилна. Наслеђа могу бити супротстав-
љена (на пример, по основу верског, етничког или политичког вред-
носног предзнака), или могу бити нежељена (попут, рецимо, ратних 
злочина). И управо је улога баштине да „успостави мјеста где се свје-
сно ради на градњи онога што једно другом одговара“ (да се подсе-
тимо Слотердијкових речи) и то путем умећа памћења, које ће поје-
диначне садржаје наслеђа објединити у смисаони поредак. Зато и 
можемо да говоримо, на пример, о баштини неког града, дакле о баш-
тини која нужно окупља појединачно различите слојеве наслеђа (на-
ционалне, верске, политичке, естетске ...).19 Или говоримо, са друге 
стране, о светској баштини, као утопијској идеји о заједничким вред-

                                                 
17 „Културно добро“ је, на крају крајева, и елемент конвенционалног језика 
институција баштине. 
18 Можда из сличног тока мисли потиче и Малроов (утопијски) повик: „кул-
тура је баштина вриједности света“ (Malraux 1972, 370).  
19 „Време у граду постаје видљиво“, запазио је одавно Луис Мамфорд, и 
управо их то квалификује као велике мнемотехничке механизме (Mumford  
1940). 
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ностима човечанства. Речју, баштину (patrimonium) би могли појмити 
као култивисање наслеђа.20 

Да ли смо оваквим закључком нашег огледа допринели појаш-
њењу односа између појмова баштина, наслеђе и култура? Одговор 
није на нама, али чини се да смо указали на извесну разлику. Јер није, 
на крају крајева, проблем у речима, терминима, или појмовима, већ у 
њиховој употреби и у оном што они описују. Како би то Шекспирова 
Јулија рекла: „Ружа би давала слатки мирис, ма како је ми звали. 
“Проблем је како чувати тај мирис, па чак и онда када он и није баш 
тако сладак. 

 

 
 

Слика 1 
 

                                                 
20 У овом контексту, синтагма културно наслеђе описивала би појам наслеђа 
проширен опсегом описаних културних механизама, а не дистинкцију у 
односу на неко друго (нпр. „природно“). 
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Milan Popadić 

 
Cultural Heritage – Essay from the Philosophy of Patrimony  
 
This paper examines relationship between the terms of heritage and patrimony in 
the context of contemporary terminological dispositions of theories and practices 
dealing with conservation, research and use of the testimonies of the past. Terms 
heritage and patrimony are often used as synonyms, although they are not syno-
nyms given these terms’ content, scope and reach. Based on experiences of previ-
ous researches this paper would suggest a trial in philosophy of patrimony. The 
aim of the trial is to describe the relationship of the terms patrimony and heritage 
in different forms of their usage through a specific approach based on the ‘lan-
guage game’ model. Three cases would be analyzed (cover page of a book, frag-
ment of a sentence, and a caption from an animated film), cases which raise ques-
tions on the relationship being scrutinized here. Based on mentioned cases, possi-
ble relations between terms of patrimony and heritage, as well as culture and iden-
tity, will be formulated.  
 
Key words: patrimony, heritage, culture, identity, language game, philosophy of 
patrimony.  

 
 


