УДК

НАСЛЕ" Е

069 (497.11) . 1941. (093.2)

Жарко 8ујош евић

KUNSТ-

UND DENKMAl.SCHUTZ

У ОКУПИРАНОМ БЕОГРАДУ

К

ултУРl/а 6(1lиmlllШ Бео/раоа 11 Србllје б,ио је то1..-0.11

I/ сторије 11 све оо lIajlloвlljef ио6а

'feCmO

С." БШIll ПОfll/хЮlIlI Оl/Ю. IIН" напор" оа се СП(lсе што се

113.'10-

спаст" ,IIО/ЛО.

жеUll IXl3lЦXlЊУ. Лљаlll.:u 11 CвlIJ....oвIJCIIIL II ошfllећењu

8t.'Q,lIa

(X138IIjelll/ lIе.II(I'IЮI 0,,)'пm,1I01l1/ апарат вogllО

.-110. f!Је/ш Зll!lIfllllfllа 11 О'IЈ8ШЬе 110 oвllM неМЩJJlЊl1 Пfю 

је IXI'I)'Ilа о С811М ш;Пект".11lI gр)'mтвеНО-ПОЛllтIflI I\О/ ЖII

СfllОР'ЏЩ увек су бшm ПовеЗ(lНII аl ВеЈIIIIШ.II mещко/i(џщ.

вота у Србији. Па It О 1bl!IIO,11 ,,"уЛfllУРНО_1I бла/)'. Актllв 

lIајВllше збоl ogC)'Cfll811 /о,"ОlIтllН)'lIтета у ,ЮОУ 11 ОРl(l1I11Зll

"ОСт Не.IIШI,ll на 060.11 пољу ообшшје 11 своју IIнстllтУ'(II 

'lecfllllX pafllQ8(l и СЛlеЊIl8а

ОllаЈ/НУ ОСII(8)'. јер је убрзо по успоста8ЉйЊУ ОКУПlЩllоноI

ња бlюјll llХ 80jC,..:1I 1t освајаца А"()јll су 06уиа ПРО.1(ЏШIU. ШШ

/ЈеЖI,_IШ об/XlЗ08ll1lО Одељеље за за wтиту споме llll ка кул

се gуже jЦl/I Кfюliе 8реме заОРЖ(l8аЛ II. Јеиаll og тежих Ле

туре при УПfXl8110.11 mта6у војно! .заП08egнuк(/. На њеlово...,

I4l1јll. што је оПеfll лосле.qlllЏI

рllO{Ја lIаСfllУПIIО је у А ПР "Jlско. 1I /Юfllу 1941. К(lиа су. по

'I елу бllО је бщхm ор. :((Iбll.'l. Јохаll фоll РајсвlЩ (Јо/ш""

сле раслао(/ Кfюљевllllе Јуlm:ла8I1је, БtЮ /fЮО Il Србllја оку

\1011 Rei.\·.\·lIlirz). Професор БеРJIIlllскоr УН ll верзиCТIета

ПЩJ<.llfll

og

lI е.IЩ'fке војске. Бо.ЧШlрgО8ање,11 Бео/fXlоа . а

11

cтpy '/IыKK :ю IIстор"ју оолкаllСКШ: "щюgll. Ово ОуеЉе/Ье

заfllllЛf 11 прщ;усmвО_11 Cfll/XlIIIIX. у IXlту lIеП/mјаfllеЉСКlIХ

611ЛО је По{lреljеllО службll аО{} lillЗ ll80ЛI ., Kunslschutz«. КО 

fllрупа. култУРllа ооб,Xl јуfословеll ско-српске престО/III

јаје ОСII08(//Ш у .\l(Iј),

це II I(еле зе.ю/.е Jl(II/IJШ су се )' веЛlIкој опаСllостll оа б),оу

БРl/llула о Зl11l1т"ти СПО.-llеllш..-аll у,\!етНIl IfКО,1I ствЩXlла

Уllll щтеll(l. оа щюпаgll)' услев оштећ еЊll. /lJ1ll В(I б),оу

II/тву у

1940.

са сеУlllите.l1 У Пщmзу. оа бll

C81t,1I зе,\јJblI,\ј(1 ще су се IшлаЗIL1е lIеЛШ 'lке окупа

'(lIо//е труае (ОСЊ" Србllје. то с)' биле ФlхlltЦ)'ска. Белlи

оПља llкаllа .

у ОКУПЩХlIlој Србијll 60jl/Y маст с)' 8fmlllле lIе.lIllчке

ја, ДlllIСIШ. ОI!Л0811 ГР'lке са КрUПlОЛI. gеловll СССР- а. 11
КlIСlшје северна 11

трупе пog 1\O,lIallgo.-l1 fеl/ерала. као 8РХовно/ 311повеОНIIКll

cpeBIbll ИтаЛllја).

(Мi/itiirЬеј"еlllslшЬеr). оок је 0lpllHII'I eHa go,ll аћа /(IIВ/МIШ

Не.I/О СУЛI Ibl! ВА је БРUll1 Не,lIll1Џl о култ)'РIIОМ блаfу IIlI

маст 1Iајпре ПРllпаоаЈ/а тзв. КО,ll еСЩЈСкој УП(Хlвll aog

З(lузеmll.~1 mерumОРllја,IШ бllЛО )' прво.\! реиу услов.љеНlI

преgсеglll l шmвОЛI М,иана АIiЊ\l овllfiа. а

1941. тзв. влаgиIlЩЮ{јIlО/ СПllса IШ Ifелу са lен€/юлом М,I 

I'llmереСlIма Рајха. а IlelJem1\O 11 ymmЏJjl/l/jll_f nојеОIlНlIIЏI
(0(1 се ПО,lIеllе колшнgаllШ Jlуфm811фе Xep.\!(1II r eplm/, ""0-

ЛllllQЛf H egulie_lI. Се8еРl/аl/ЮНIlIЏl Србије бlмаје на Савll

јll је С(lсmав/1Q боlашу ЛII'IIIУ зБIlР")'

и д)'lIаву, э(/паgl/а 11(1 ДРIIIIII; lIа j)'/OIlCfllOКY Буfщхжој су

тypНlIX gобщXl. Уlловl/О.И јеврејСА"О1 порекла). С иРУlе

og Кfюја ав{уста

og

заl1лењеllllХ кул

Прllпа.ли Пщют " 81Юње. на ј)'1у IIfllUЛllјаl/ској АлБШlllјll

cт/Xl lle, .111101/1 прш.IЩ)ll ПОl\азуј)' иа полltтlllШ 11 лmlllа КО

Мето,шј(11I веli u {Јео КОС08а (ОСIl_\1 Мll тровlще, В)"штр

/mcm IIIICY увек бllЛllllа прво,\! ,\јест),. Та,,'О је било

I/а " ПО9)1ева). а IШ јуl0!Јапаgу ИРllој foрu Нова &/fЮIlt.
Сјеmща 11 ПрuјеПоље. Баllатје 11.11(/0 а)'mОНО..ИIIII статус

бији. чије СУ A-УЛfllУРIIО оо/отсm80 lIемаЧКIl сfllр)щ/ыlII. .

!Јбо r велllКО/ бlюја ООЛf(l!iuх flеЛIOlЏI (fllзв. Фолксgој'/efXl).

C(I. IIO ЛОК(lЈ/11/I. ве/;

у услов Њllа каоа се gобар вео к)'лтур"Оf БJlаlа IIllllillO 113-

If(I.llеliе и за/lll.llЉllво Питаље О .ll ecm), 11 УЛОЗII Србије 11

8(111 оржавllllХ flXllllща, а 0110 што је осfllало у зе. IIЉII

Српства У » IIOBO.l1 е8јЮQ(:КО_.II аоретку « . 1«1јl' је покуша

УlлавllО,11 завllСШJQ

вала ПА U Эfраоu II (ЩltOНШI СOl(lIјаЛll стUIfКО Не_ма lfка .

og gобре

It у Ср

па 11 војllll ФУIIЮ4l1OIIеРIl. У.Щ~1I 1l иа ЩЮI,еllе It УО'lе IЬе/ов lIe

воље окупатора. јасно је оа

119

11 опU/теев/ЮПС/\,/1 ЗII(/!f(lј. ПРllтом се

СПОМЕНИЧКА БДШТИНА

I

ЖАРКО ВУЈОШЕВИЋ

У БеРЛ lll1 сл ао Ill еф УПЈХlв/lOf I/lmаба 6Ojl/Ol зп 

Расщюсюршueно .Щl/шьење о иСКЉУ'lивој IШ.Atерu Не.IШIЏI

26.5.1941.

уа Србију ПРl/вреуnо uсщЈПе и уа њеll е сЮановllllке ире

ГloeeYUl/l\'a Србlljе, ур Хщюлg ТУјЈllер ( Нагаlll Тum er). Ка ·

творе у I/еиuс.. \lене робове ...Iюже битu /1 та'lНО, иОfОЮ08У

уа је рец о за щтuтll СПО.\lеl/llка културе, ур, ТУјЈнер је

с оБЗIlJЮМ 11(1 mреllутll е не...l-ш',ке ратне напоре, али 0110

Гlpellocиo Ilзвеlllтаје fрупе V упра8110f llIтаба, /o..vja се јОIll
ба6l1Л(/ Пllтшьи,м{/ 1I//о..'ол ства и СOlЏlјШlllе ПОЈlll тике, {/ ко 

/lПак

IIllje заСltовшlO 1/(/ кол,иЈ/етНО.,\I IШУ'IIIO ..11 IIстјЮЖII'
вању, I<:oje 61/ обухватl/ЛО релеваllтllУ gоку..щшm{щuју зва 1/1/'l1/0' Юииа. Пре 611 се рекло уа је овај ироблеАI саl/е..I Ш'I
/.,:е стјЮl/е уо краја окуп{щuје остао uepellleu. (; оБЗlljю. 11

јој је IШ "елу стајао баРОI/ tJЮII Рајсв.щ. Слеуи пре80g из
вештаја Ilз flрвш: .ll eCel'll окуГlш ,"је, У којима се ..ltOfY уо
'I/Iти (лавне С..llеРl/lще /IОШ lfке ПОЈlIIтU/о..'е прелш српској

I/а IIзвесuе lfеУОУЛllще појеgl/l//lХ служ6и о fеl/еРШII/О.I.

културној бшumЮfll, к(/о 11

[lОl/а/l/ШЬУ пре..lш Србll.IШ. на {ХI ЗЈIIl, ште ставове Појеуи

су ПЛШlllfхше 1/ ш:mвареllе н(/ тол. пољу.

KOI/Kpemlle аКШll81/0стu које

НI/.\" ФуItКl,1I0Ilе/ю, а(l 11 1/lI Cijю,\lене у ОКУ[lаЦUОllој полuти1'11 ,,:оје су биле условљене ОПlllmuм flоложаје.\I IШ свеЮ

ски..I. pllтllштll.lШ. '
Расправа О OBO.II комПлеКСIIОМ
y(UleKO (оси,,, тога рllУU се о јот

И З ВЕШТА Ј од

10.7. 194 1.

Пllтању ogвела б'l IШС
увек » врућој«

у Пllтању је

me.IIII),

gpyfll ПО реуу извештај. Писан у вре.4.е

тако уа овуе скрећел/О ПаЖIbУ /Ш ca.I/O јеуаи JЬefOB

кауа је Оуељење за за lllтuту СПО.\lеllll ка културе

асПекЮ, а то је поступаЊt! прелш српској култУРl/ој ба

und

mmиlIlI. ИПак. 1/1/ о

(KtIl\SI-

Dе пkща 1 sс lШI Z) У БеОfрауу тек UOlfeJlO са јюgо,\l. Ов

IOO.,I.e није лако cWeli1l јеglllu:ювеl/У

уе се, у оквиру ПоГлавља ПOfЈ IШСJlQ80М » Пјюсвета«, уаје

сл uку. Навешlil!.\IО са.\lО Юри 'fl/lbt!mще које, узете зајеg-

са.\lО кратка /IIU/ЮР,IШЦllја о l/ај8аЖllllјll. 11 беОfраgСКII. II

110, {јовogе у lIеУОУАНЩУ: НаРОУllа бuб.'1lI 0Юека са ФОJfgо·
вЩi{/ og uеЩЮll,еЊ/l8е вреуности за срПску /о..'ултуру IIзfо

Л l узејll.IШ.

рела је у бо.,I.барgовању: преg lIаПаg /Ш Јуfославllју lI e.lf{f 'l -

Музеј ll

/о..'е юрупе су уобuле упутства о ПО/Шl/ШЊУ

З I'рrше ТР " 1 I l ајваЖН l1ј а м узеја , а то су Музеј

I/{I

заузеюој

)} KpaJbll

юеритОрllји, у KOjlf..l1й се IIЗ..llеl)у остало! Ilf.IJ)(!l)yje уа се

П авла« (Музеј кнсза П авла

»у.\lетl/Ј/'l ка блаfа 1/ сПо.. чеlllllЏI Ј/.Щlју mюеgеЮIl 11 Ilyea-

музсј

ти « 11 исти'lе уа li е се ~каЖI/;(/ватll преЗРllво посmупшbt!

ТреВ УГIЮ се 1'l реГl1едај у ФОIIДОВ II 11 ПО IЮВО п остављају

йј)(!/lШ eepcКlI.11 0611'l(Ijll.l1(l зе.,l/Jье « ( В А-М А,

RS 4/1412):

е КСI"IOlI3.ТII који су б llЩI сложе llll у с аНДУЦlIма. И l lве lпар

oКlЏlja uо.ченутОf uрофесора f/ЮI/ РајС6l ща KOjll је, I/а

је О'lу н ан, ОС Ј I М неколико пред мета којll су у време рат

11 Зем аЉСК I1

-

п рим. п рев.), ЕТlюграфСКlI

музеј. углавном су остале lIеО Ulте ћ е ~l е.

пogстllu,ај Рауосл(ltJ(l !jJJ'.iulia, орflll/llзuвClО ПјхtбаЦllвшbt!

IНI Х до гађањ..1 IIссталн 113 Музеја »к раља П авла«. У о нај

.I/OIllIOlljy КI/еза Лазщю, Ј/,ЩЮ УјЮШ{111 стефшщ ШЮllља-

музеј rrpe ll cтe су ЧСПIР~1 ВСJIIlке умеПIII 'lке СЛ lI ке ЈП У ШI 

1/081/liа II З Сре.,',ш У БеОfјюg и тако СПре'l llО уа Оllе бууу

ште IЮ I' t.'таро г краљевс ког двора. Сада се

1/(/ таУШl/lьој хрватској

crJpoBOlIC IIСOI'I ·

mepumojJlIjll. У СЛУ'lа 

ХОДIIС ПРllпреме да би се омогућ нл о ПО ~ЮВIЮ ПОКРСТi\ЊС

ју Нщюgне бибЛ l/отеке lIе ЗШI.IIQ uоузg(IIIО уа ЛII се јюglf 

'If\СО Пll са » УМСТIШЧ К II прсглсд«, У току је обезбеђе ље 11

ло о » ПјЮfЈЮ.~.ској « аКlЏфlllЛи

КОlIЗе р ваUlfја зб llрке ЕТIIOI'рафског музеја која обухвата

Y'lIIlll ilieue

() »КQ.lште/Ю,l/llOј mЮетll « .

На веуеl/ll звШ /l/'f11ll УОКУ.llеuю о flOlf{//IШЊУ О/о..)'П(ЩI/ОIIII.\"

преко

32.000 екс поната, а сређује се

и П ОП II С

IIIIBelITapa.

труПа .·\ /0(00 је, као тто то 'lесто бива, уа оста//е .lIp тво слово

11(1

папиру. КОllацно, фоu РајС8lщово сПа та вll

ВА -МА . RlУ 40/184.81.13-

14.

ње .lющmuју .-I юже се ПОС. ll(lm/ютll 11 l.:ао појl'.(/ШШ'lаl/
С.'l)"шј.

И З ВЕШТА Ј од

ЗаКЉУ'fке је У сваКОЛI СЛ)"fају nе, l Юfуlk .QOIIOCJ/IOIl бе1

10.8. 194 1.

)'в llуа у уок)'.. I.е//т(Щllју која КОllmIIllУЩXlI/О, аl/е ФјXlf.ll еll 

IOapI/O, тj)(!тtЦXI me.IIY која /I(IC 1lI/i11epe<:\'.ie 11 /о..'оја се ства

Ово је l/ајваЖllllјll 1lЗ8еlllтој, јер се У њеЛIУ IIЗIIОС/l Гlpo

рала )' кореСПОl/gеl/цuјu II З..llеђу са.IIЮ· Ile..lfa'lKIIX служби.

'јЮ.1f OI\'fllIl8I1OCmll

{ј(/кде у 01/0.,\1 облику)' KO.,I. e (:е о ПјЮtш.\1 НШlера.lf{/ 111;;01/-

fле.tЈ эатеlfеl/оf сшања У беоrјЈ(lУСКЊI/ 11 Cpl1CKIIM .1.узејll..lШ.

Кј)(!ЮIIII..l. aKfflUBllocmll.,ljQ fоtЮр ll оmвореll(). За.\"8{L'/.)'.iуlill

ПОf:/{/8ЉУ » l1росвета « УOfЈ(lшје посебш, пео аog I/(lСII080..11

стllПеllУllјu ЗауужБЈ/l/е Мих(lj.ш ЖIIКllliа (Мi с h ае 1 -Z i k i с

StirtUl1g)

I/.з БОIl(/, ове 'ogиие (;.,\10 II.,I/{/Л II сјајиу ПР"ЛI/о..'У уа

у 80jI/0.1. ЩЈХllв)' у Фрајбурfу

KUI1SI- tJl1d

DC Il k ma 1 sc hut z-аl/ у(ljе пре

» )(/IlImIlШ(l СПО,lIеIlIlК(I КУ"ЮУј)(! « , I/Ilји превеgеu текст

gaje.11O у l,елшlU.

П/)(!f.lеgа, 11O

Према У I1 УТСТВ У шефа одељења » КUI\ S l sс IШI Z«, I'рофа

{/Xlђу управо такво' тиПа. Рау" се о .lIece' fllll.-ll I/звеltlто·

МСТСРНllх а (Grar Mellcll1ich).2 као Оl l УlюмоћСIНlка ВРХОII

(Mi1itararcl\iv)

јU.ЩI Q СiJеУК)'ПII Q.-1f сюаll.>У у Србllјu

(09 ПQлuШml l\'lЏ 1/ При

l'I е комаtще сувозеМ ~Је војске

вреУI/l I.\" ПfJШlll КlI уо лова 11 риболова ), /о..'оје је ПОI,ев OfЈ

ОК Н

120

- rl pllM.

(Oberkommalldo des Heeresl

преи. ) з а з ашппу с rтОМ С IНIЮ1 културе " Iа

KUNSТ-

свим заузети м територијама, Одељење за за штиту спо

Етноrрафски музеј

(»Etnografski Muzej «)

нутку бомбардовања инвентар је био спакован. Сви му

ангажовање Домаћих кругова, пријатељски настро

зејски експонати у броју од преко

јених према Немачкој, за активну сарадњу;

2.
3.
4.

ОКУПИРАНОМ БЕОГРАДУ

Директор је др Бора ДРОбњаковић,9 стручњак. У тре

меника културе у области војног заповедника Србије има
четири групе задатака:

1.

UND DENKMALSCHUTZ У

32.000 остали

су нео

штећени. Збирке треба да буду поново постављене у но

заштита покретних објеката;

ве просторије.

заштита непокретних објеката;

Исто важи и за српски природнонаучни Земаљски

музеј (»Muzej Srpske semlje«), 10 чији се инвентар нала

свеобухватно пописивање до сада познатих праи

сторијских налазишта и историјских споменика.

зи сложен у складишту, а сада је прикључен Етнограф
ском музеЈУ.

Одељење за заштиту споменика културе почело је са
радом

3.

јула

1941 .

Након четворонедељне активности

Музеј Патријаршије

Потачки

(»Patrijarsijski muzej«)

Директори су проф. др Р. М. Грујић 11 и проф. др л.
Мирковић 12 стручњаци. Музеј садржи драгоцене збир

може да се констатује следеће стање:

1:

ке обредних предмета и икона из српских цркава од ХIII

Акција покретања Домаћих стручњака наклоњених

века до савременог доба. Предмети су спаковани и сло

Немачкој на активан рад на заштити споменика културе

жени у зграду Музеја у улици Богојављенској бр. 12.13 У

затекла је све српске истраживаче и научнике , који су за

изложбени простор смештене су канцеларије Патријар

то узети у обзир,још увек у животу и без изузетка спрем

шије, с обзиром да су патријархове службене простори

не на сарадњу. Они су са искреном захвалношћу поздра

је заузеле немачке оружане снаге. Оштећења и губитака

вили одлуку војног заповедника Србије 3 да се оснује

није било.

Одељење за за штиту споменика културе. По томе су пре

Музеј rрада Беоrрада (»Gradski muzej«)14

познали да на немачкој страни, поред претежног инте

ресовања за привреду, постоји занимање и разумевање и

Руководилац је кустос др М. Грбић. Музеј има за циљ

за питања српске културе, дакле за Србију и Српство

да да преглед бурне историје Београда и његове околине,

уопште. Кустос Музеја кнеза Павла др М. Грбић,4 члан

од праисторије до савременог доба. Захваљујући остав

немачког Археолошког института и дугогодишњи сарад

ник у немачко-српским ископавањима, именован је за

штини двојице Немаца , пивара Вајферта (Weiffert)15 и
архитекте Штаудингера (Staudinger),16 поседује лепу

опуномоћеника Одељења за заштиту споменика културе

збирку археолошких налаза, као и збирке уметничких

при (српском

прим. прев.) Министарству просвете и

слика, бакрореза и планова града. Зграда музеја у улици

образовања. У припреми је и зако н о заштити спомени

Кнегиње Љубице бр. 117 јако је оштећена у бомбардова

-

ка културе, који ће бити израђен према начелима која

њу. Упркос томе, на експонатима није било оштећења. У

важе у Рајху .

току је преглед инвентара. Радови на санирању зграде

потрајаће још неколико месеци и тада ће Музеј поново
Потачки2:

моћи да се отвори.

у Београду и Србији у овом тренутку постоје следе

Музеј Винче (»Archeoloski muzej universiteta«)18
Доскорашњи руководилац проф. Васић 19 (у тексту

ћи музеји и галерије:

Музеј кнеза Павла (»Muzej kneza Pavla«)5
Директор је др М. Кашанин 6 (историчар уметности).
Кустоси: др Јозо Петровић 7 (нумизматичар и археолог),
Ђорђе Мано-зиси 8 (археолог), др Миодраг Грбић (струч
њак за праисторију и археолог). Музеј садржи око

погрешно стоји

Basic -

прим. прев.) отишао је у пензију.

у међувремену, институтом управља класични филолог

др В. Чајкановић. 20 Реч је о веома драгоценој збирци не
олитских налаза, који су сакупљени током тридесето

10.000

годишњих ископавања на локалитету Винча , удаљеном

пописаних предмета од праисторије до савременог доба

18 km

и једну значајну збирку уметничких слика. Замишљен је

Није изгубљен ниједан експонат.

од Београда. У питању је европска з наменитост .

као централни музеј за целу земљу. Зграда у улици
Краља Милана (двор) није претрпела много штете у бом

Слике из cтapor KpaљeBcкor двора

бардовању. Од

Пошто је стари краљевски двор у приличној мери

(»Staridvor«)

100.000 новчића у нумизматичкој збирци
украдено је свега око 1ОО комада, затим само осам мањих

страдао у бомбардовању, уништен је и велики број умет

археолошких објеката, као и две уметничке слике, све то

ничких слика које су се тамо налазиле. Спашени објек

без нарочите вредности.

ти су смештени у Музеј кнеза Павла.
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ЖАРКО ВУЈОШЕВИЂ

Краљевски дворци на Дедињу

Неготин

у питању су »Дворац Дедиње « и » Бели двор « , од ко

То је музеј Тимочке крајине 24 и о њему се стара тр

јих је први оштећен, а други остао нетакнут. Одељење з а

говац Св. Стефановић. Неоштећен .

заштиту споменика културе је з атражило обавештења о
Ниш

и з губљеним уметничким предметима . Тренутно се сви

Музејем управља познати археолог проф . др Брата

објекти налазе у складишту управника двора и под з а

нић . 25 Садржи врло драгоцене археолошке налазе и треба

штитом су Вермахта.

ло би да буде значајно проширен. Остао је неоштећен. 2 6
Збирка уметничких слика Вујић
( »Ваlегјја

Isic!1 slika Јосе Vujica«)

у рез имеу овог из лагања мора се нагласити да наве

Реч је о збирци слика чији су аутори српски уметници

дени музеји , који су сви обухваћени активношћу Одеље

и з међу ХVШ и ХХ века. У Београд је пренета из Сенте

ња за заштиту споменика културе, садрже обиље пред

(у тексту мађарски назив

прим . прев . ) , која је при

мета који далеко преваз илазе локалне интересе. У њима

пала Мађарској , и сада се о њој стара архитекта Бранко

постоје објекти од одлучујуће важности за нашу немач

Поповић 2 1 проф. на Техничком факултету.

ку, па и за општеевропску праисторију и античку исто

Zenta -

рију, укључујући и период Сеобе народа, а им а и таквих

Музеј краља Петра

(»Muzej

Кralja

који, као археолошки нала з и

Petra«)

провео последње године живота и у којој је умро

из Винче, Старчева ,

Бубња , нису мање драгоцени од налаз а из Троје .

Састоји се из инвентара кућ е у којој је краљ Петар

1921.

Музеј је остао неоштећен.

Потачки3:
Општи преглед заштите непокретних објеката , а то

Војни музеј

(» Уојпј Muzej «)

су у првом реду праисторијски и антички локалитети ,

Овај музеј, који се налаз и на Калемегдану, оштећен

средњовековни градови , цркве и манастири, биће прило

је у бомбардовању, а затим и опља чкан . Већ у априлу је

жен у следећем месечном извештају. Пре свега би морао

стављен под заштиту управника војних музеја , да би по

да се заштити чувени средњовековни град Смедерев0 2 7

четком јула поново био отворен за јавност. Не спада у

(Djurdjev),

делокруг надлежности Одељења за з аштиту споменика

ног складишта муниције.

који је тешко оштећен услед експлозије јед

културе, већ управника војних муз еја. Садашњи руково
дилац је генерал С . Виковић .

Потачки4:
Свеобухватно пописивање до сада познатих праи

сторијских налаз ишта и историјских споменика на тери
Локални музеји:

торији данашње Србије има посебну вредност за наша

Панчево

шћу путева на којој су се одигравала одлучујућа исто

немачка истраживања, јер се ради о области на раскр

- Pantschowa

Музеј јужног Баната. Њиме управља директор трго

ријска кретања . Припреме за обављање овог посла врше

вачке школе у пензији др Бранислав Јанкулов . 22 Зграда

се у сваком од наведених музеја и у сарадњи са службом

је са својим драгоценим инвентаром остала неоштећена.

за заштиту споменика културе , коју је основала српска
влада .

Vrsac - Werschetz
ВА-МА,

Музеј источног Баната . Овај музеј са изузетно вредним
археолошким налазима још и данас је под управом

RW 40/185, Bl. 22- 26.

86-

годишњег учитеља основне школе у пензији Ф. Милекера

(Р. Mileker),23 стручњака европског гласа , који га је сам из

у uоlлављу ис шо! из вешшаја

градио током свог 60- годишњег рада. Остао је неоштећен.

laHga«,

оgељења »}Уlоисшок«
Велики Бечкерек

скраћено

- Gross Betschkerek (Petrovgrad)

»S«)

насл ово.м » ироиа

(Propaganda-Abteilung »Siidost«,

са сеgишше.м у БеОlраgу. Пореg основних

заgашака у обласши шШа.мUе,

Овим музејем као кустос управља учитељ у ос новној

uog

Совори се о акшивносши Вер.махшовОl upoualaHgHol

paguja

и филма, ово

школи Лазар Николић. Кустос из Београда др М. Грбић

оgељење се бавило и

уредио је поставку као преглед кроз целу историју области

бомбарgовања. Део извешшаја саже шо, али саgржајно,

pagoBUMa

на обнови БеОlраgа uосле

средњег Баната, и то према савременим начелима која

изно с и оuшши иросрам окуuашорске с ил е у ве з и са сра

важе у Рајху. Музеј је неоштећен.

gOM БеОlраgом.
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Одеље њу је ПР'IПао јо ш ј еда н пос еб ш, зад атак ,

UND DEN KM ALSCH UTZ У

ОКУ ПИРАН ОМ БЕОГРАдУ

Iшка IЩ теР ЈlТо р иј l1 даllашње Срб ије

'10-

што је roС llOДИН .юј'lI1 заповеД Ш IК (Срб 'lје - 11Р'IМ. прев .)

11 даље

се с прО ВОД I1

П О п ла .I У . Пр,пом се IIUроЧlIта пажња ПРЈшај е аКlIиј llН <t

овласТlIО KOMa HД ~lpa28 да с прО I)СДС радове у СЮЮI', у <lюр

п отезу СмедереВО- ЊI Ш , деС IЮ 11 лево од СТЩЮ [' вој lЮГ

мн ран..l н ово г I13гледа града Београд а . Уз уче ш ће стру ч 

д рума кој" ј е ~lшао моравском ДОЈIIНЮМ. У ту с вр ху јс п о

ра зу м с ва 

зван ~1 доцеlП за ПРШIСТОРllју са у .... шс рз lП'С'га у МарБУР1'У

ње JlO KaJIIНl X ' l ема 'lКН Х 80ј Ш IХ ВШI СТЈI , започ етЈI р адОВ ЈI

CМarbu rg an der Lahn) др хабил. Фр. ХаllСТС (Fr. Holste).30

њака из срп с кс управс града н п ун у сарад љу

1I

су ПРIIЛИЧНО напредоваЛ II . посеб .ю OIm .-1<1 реновнрању

п о з tlвршстку радо ва о о воме ћсб~'ТII ПОД IIСТ Гlосе6аl lllЗ-

каГlије кој у је ПОДl l гrю rlP'-IIЩ

8с штаЈ ·

EyrC11

У ПОд lюжј у Београд

ске тврђаве. 29
На ПОДСТl щај на'. еЛlIIl ка ген ералштаба Одељење се

Сле.qu НОТJlа6ље

llog

наслово.ч »аРХIl6арсmво «, које

тренуnю ба!:! 1t састављањсм jCДll e мал е брош у рс о ЈI СТО

llоказ)1е [јосmеНеllО IIшреlbe Поља gелатllосmll

рllји БеО I'рада It њсговом изглсду кроз ве кове. ОIШ " ма

Ul1d DeI1kl1lal schutz-a. 06ge је

задатак да н емаЧКI1 М трупа ма н службе llllМ посеТlЮUlIм а

срнс/ш.-\! аРХll61lма 11 бuбЛll оmека,\I(lкоје се lIала зе)' Бео -

Београда и ОКОЛl ш е предстаВ II о вај I l pocтop , Ч ~lј а ј е бур

1fюgу, (1 IIзложеllе су

'Ia II стор иј а ис п уњена

cpaclo:II.I! ЩЈХllвскuм 11 бllбЛ ll о mеЩ,:IIЛI ф()иgовll.~ш.

MliOrlIM

борба м а

'1

пре8раТIIМ<I ,

као ј еДlЮ од у пор "шта нсмаЧКIIХ К УЛТУрШI Х ТС ЖIЫI

Сл ужба за аР Х IIВС

11

11 С,\l ерНllце за nостуаање према

11 б "бШlOте кс

(са II ЗУЗСТКОМ

BOjHIIX

11 б'1бЛllOтс к а ) 11 ма задатак да про н ађе аРХИВС КlI

UpXI1Ba

ств а ралаштва.

KUl1 st-

ОflIlС(///О зате 1l еllО ст(lље у

ма ТС Рl1ј ал

ВА -МА.

ИЗВ Е ШТАЈ од

R\V 401185. 81.59.

6.9. 194 1.

1'lcMa'IKOI' '"IOре КJI а , д а ,'а обезбеД II 11 BpaTII у
земљу, ка о 11 да заШТIIТII арХIШС КУ "рађу Н С llемаЧКО l' ГIO
рскла, да ј е као култу рно добро с аЧ У В<I од У IНIШтења 11 Д<l
омогу ћ" IbCIIO Kop"lllheIhe у немачком III1ТС рССУ. ПР IlТОМ
ћ е се п осеб ll О I,м аТII у B I IДY nOKYMCllTII кој" ОСВСТљ<Ј. вај у
преД Ј'I СТОР llј у Светског рата ( Првог - п р н м . п ре в .) . СЛl-I '! -

ПосебllО Поfлавље ПОС6ећ еио ЗШlllПШТiu СUОАl еI/lЊ:(I

1111

зада ци , п осеб lЮ

01111 који су веза lШ за з аШТЈПУ грађе ,
11 11<1 рад у бибЛlютекама. И С ПУЊС I ЬС 1 !a8eHe IНl X

културе, /1(11(0 lIe6MUKO По обll_I1У, uоказује ga се (lКm/l 6 -

ОД ll осе се

lIост Кuп s t -

задата ка I шјвсћllМ делом ј е С КО П'l а н о са ПРЮ1l1ЧI III М те 

Ulld Denkl11alschutz-a

IUкоћ а.ча које се

/1lI60fJe 11 у

ус тал ила, упркос те

ш коћа м а .

II з ве штај)!,

О за ШТI1ТI1 с помен!! ка КУЈ11'УрС у Срб llј'l из ра ђеНII су
до

3 ] . aBI'y(,,'1'a јед н о

Прll време ll О о пште У ll УГ(.'ТIЮ

11 ј еда "

Рад и заШТllте покpenшх објеката , обављене су

npll -

ј е н епосрещlО п ред рат, <1 заТIIМ и за

''Рађа д а би се с пре'IIIЛО да паДl[е у немачке руке. Да 1ЬС ,
део

о пuшран З <lКО Н .

H<ljnpe

време ратни х до гађања, п реме ште н а ваЖlшј а a pX ~IBCKa
apXIIBcK ~I X

11

б ~l бЛ lI оте чки х

ФОllДова

је

услед

бомб ардов ања у ПРЈ1ШI Ч Н ОМ об ~I МУ УIIIIШ'I'CН IIЛ II оште 

п реме за ОСНllIJа ње локаЛНII Х музсја у Смсдерсву, П ожа

Il CII . П регледањс , с рсђll вање и по нов но с ме ШТtlње п осто 

ре8ЦУ, 3ај е'шру Ј'I Ш а пu у.

јећll Х ФОllДова

-

У БеOl'раду су зав рш е~lI"1 ра 

CrlPOBOAII

се уз н аРОЧ 1l1'1I <1 НГ<1жман, КОЛ ~I 

ДОВ И у ЦIIЉУ ПОIl О IНЮ Г отварања Iшјвеће[' музеја, Музеја

ко то доз вољавају П Р IUIИке у вези са Р<1 С П ОЈIOЖ ИВИ М lIа

кн еза Љшла.

УЧ НIIМ

-

Одељење з а эа Ш"IIТУ с п омен и ка културе

11 Д РУ I'I! М

п омоћllll М особљем ~1 у мери у којој м о 

свој ом актив н о шћ у обухвата с в е музеј е на теР IlТОР~фl

гу да се ослободе ПРОСТОР llј е погодне за те св рхе , УКОЛ~I 

вој lЮГ заllОВСДlНlка Срб ије

ко то буде МOI")' ћ е , то ком рад08а на ра ШЧl1шћ а вању пору

11 о IbIIMa

се трај но ста ра.

у вез и са з аWћlТОМ нспокретlШХ објеката, у БеО I'ра 
ду јс поста нље " IШРО'lIiТЈ I кустос за стара ''Радска
ђавска п острој е ња

11<1

11 тв р

ширсм простору Калеме ГДU II U. То 

ком радова на раШ'I~lшћ ав ању

'l'Cpella

ШСН II Х '1Л11 о ште ћеllll Х зграда бllћс п ро нађе .1

1I

ОС I1" У Рal~

још н ек и матеРl1јал, било да је у цеЛ IIIНl ИЮI ДСЛ IIМЈ1ЧНО
О Ч УВ<I Н.

lIа К алеме l'да н у

Да би се ОМOI'УhшlO јеШIНС'I'ве liO с провођење Il еOlI ХОд

11
II С ГIOД ње га 1"10110110 је ПРOltaђеll IНlЗ објеката I1 З BpeMe11a
npJIHLIa EYI'el-ta, а том ПР"ШIКОМ се наllШЛО 11 на рим ске 11

'IIIХ аКТilВНОСТИ НЈ пољу всома раСЦС I"/Кatю " аРХ lIlшрства

п реД Р\lм с ке слој е в е . ОВ'"I радов " се , [астављају под руко

ло l'l рофссора У .,И8С РЗ ИТста др Ч реМО ШНIIк а, 3 1 стручња 

и бllбЛ lIотскарства, МIIIНlстаpt..'Т80 п росвсте ј е ПОСТЗ ВII 

водством Одеље ња за заштиту с п омеНIIка културе, У '-!а 

ка у облаСТl1 српс ке II стор ије, З <1 рефсре .,та за

мери ди с вој llМ П ОСЛ0 811 ма обухва1'\I с ве ЦРК8С

б l1 бШl отске.

11

м.нш 

apXIIBe 11

сти ре ОД ~I CTO Pllj CKC ва Ж II ОСТII , Одељс ње је јо ш у век суо

АРХ l1 варству ј е п отрсб lЮ IЮВО уређење . Вс ћ'1II а М'1 -

Ч С IЮ са тс шкоћ<l ма које с у с ада п роуз роковаl l С II СМ ЈIР" 

ml старстава 8ећ в иш е дс цеН llј а уоп ште 'Нlје усту паllа ак

м а , п осеб lЮ у заllаДllој Србиј ll .

те држаВ Ii ОМ арХ I1 ВУ (у н е ки м с луч ај С 8нм а јо ш од

Свеобухватно пorшсивање до сада П ОЗ ltal'~IХ
СТОР llј ск и х

11

аIlТIIЧК~IХ

] 870. ).

npall-

С обзиром lI а нсдовољну бр " гу о овој apX ~IBCKoj " рађll ,

11<111<13111111'<1 11 'ICTOPIIJCKIIX С lюме-

о ва lI е llO ВОЈЫЩ окол ност је yt'OЛ ll КО В llше УОЧЉ~lва , је р је
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СПОМЕНИЧКА БАШТИНА

/

ЖАРКО ВУЈОШЕВИЂ

На Uом.ен е:

грађа министарстава у тим великим старим фондовима
постала непрегледна, поготову што недостаје простор,

1 Пропагандно одељење Вермахта у Србији постављало је у јулу

адекватан надзор и стручно старање.

Најважнији фондови налазили су се у државном архи

1941 .

питање вишим инстанцама о томе какво треба да буде

ву,32 у Академији наука и у Народној библиотеци. ДржаВ

основно држање према Српству; да ли применити тзв. » пољски

ни архив је остао очуван, а његова грађа (из новије исто

метод «, у смислу у коме је држави Пољака оспорено право на
постојање, или поступати брижљиво и заштитнички, као што

рије) је недирнута. Зграда Академије наука је тешко

се то чинило у случају Француза (ВА -МА ,

оштећена. Од архивски х фондова остао је само онај део
који је чуван у два трезора. Дубровачки архив, који се ту

налазио и који је

RW 40/184,

В/.

57.).

И док су се војни функционери и опуномоћеник министарства
спољних послова Феликс Бенцлер

(Felix Benzler)

углавном за

године однет из бечког државног

лагали за поштовање српских националних вредности и инте

архива, сада је обезбеђен и привремено враћен у бечки

реса, руководство СС-а на челу са генералом Аугустом Мајс

1920.

државни архив , где се прегледа и сређује уз помоћ ката

нером

лога који су тамо остали, док не буде донета коначна од

експлоатацију.

лука о његовој судбини. 33 Народна библиотека је током

2

(August Meissner)

имало је у виду искључиво економску

Гроф Франц Волф-Метерних (Franz Graf Wolff-Metternich),

бомбардовања потпуно изгорела, којом приликом су са

историчар уметности, био је на челу

свим уништени драгоцени рукописни фондови из доба

оснивања (мај
ду Рознбергу

средњовековне Србије који су се тамо чували.
Народна библиотека је имала фонд од око

600.000

књига, које су такође биле жртве пожара. Приликом

покушавао је да спречи пребацивање јеврејске кул

турне баштине из Француске у Немачку, као и коришћење кул
турно-уметничких објеката у војне сврхе (смештај трупа у му

скупљања и спашавања из рушевина, до сада је сачињен
нови фонд од око

G6ring),

Kunstschutz-a од његовог
1940) до јуна 1942. Супротстављајући се Алфре
(Alfred Rosenberg) и Херману Герингу (Hermann

з еје, замкове и сл.) .

40.000 кљига.

З До краја септембра 1941 . дужност војног за поведника Србије
обављали су : генерал Хелмут Ферстер

ВА-МА,

RW 401186,

вl.

16-]8.

нерал Хајнрих Данкелман

4 Миодраг Грбић

Даље извешшаје, на жалосш, нисмо били у мосућно
сши

ga

иреfлеgамо и снимимо. Чини нам се, ииак,

ga

носио

се усиосшављао нови сисшем и

оишши

илан

gеловања .

Уочљива је

Kaga

(1901 - 1969), археолог, докторирао у Прагу .

Значајно унапредио и српску музеологију савременим и злага

и

њем археолошког материјала . Од

ови које смо објавили имају велики значај, јер иошичу из

uepuoga Kaga

(Helmuth F6rster) од 22.4;
(Ludwig уоп Schr6del') од 5.6; ге
(Heinrich Danckelmann) од 29.7.

генерал Лудвиг фон Шредер

1949.

радио н а Археолошком

институту САНУ .

се из

5 Музеј кнеза Павла

и зузе шна

(1844-1935. Народни музеј , више пута пре

сеља ван) налазио се у згради Новог двора, у улици Краља Ми

озбиљносш и шемељносш са којом су наgлежне службе

лана. Године

ирисшуиале заgацима у обласши зашшише сиоменика

Народни музеј у згради на Тргу Републике.

кулшуре, као и њихова врло gобра обавешШеносШ. С gpy[е сшране, јасно је

ga је

1950.

6 Милан Кашанин

његов инвентар је преузео новоформирани

(1895- 1981), историчар уметности и књижев

ник ; дипломирао на Сорбони. После другог светског рата био

цела акшивносш била условљена

је управник Галерије фресака .

ире свеfа иншересима Немачке, како у иолишичком, ша

7 Јозо Петровић

ко и у научном смислу, шшо је и сасвим очекивано. Коли

(1892-?) је убрзо по слому краљевине Југосла

вије прешао у Земаљски музеј у Сарајеву (тада у Хрватској).

ку су корисш имали, или су моfли

ga имају, БеОfраg и Ср
бија og paga Kunst- und Denkmalschutz-a, осшаје иишање
за расираву. Чињеница је, међушим, ga су сви (или fошо

Ђорђе Мано-Зиси

во сви) сриски научници и кулшурни иосленици у gашим

олошком институту САНУ, а једно време био и професор на

околносшима желели

Филозофском факултету у Београду .

ga

сарађују и

ga

им зБОf шоfа сва

како шреба оgаши иризнање, јер су у својим наиорима

9 Боривоје Дробњаковић

занимљиво gоћи
ма

go

go

свој век је провео у Музеју

(1890- 1961), етнолог, професор Бео

градског универзитета , касније директор Етнографског инсти

размишљали о буgућНОСШи.
у gаљем бављењу овом шемом,

( 1901 - 1985) цео

кнеза Павла и касније у Народном музеју. Радио је и на Архе

тута САНУ. Нарочито се бавио испитивањем Шум адије.

било би веома

иоgашака о шоме колико је у

10 Музеј српске земље основан је

fogUHa-

краја окуuације Оgељење за зашшишу сuоменика

1895, а 1958. наз ив му је про

мењен у Природњачки музеј.

кулшуре у Србији усuело у осшваривању заgашака који су

11 Радосла в Грујић

му на uочешку uоверени.

HagaMo се ga ћемо у скоријем
времену биши у uрилици ga иреgсшавимо и онај geo gOKYменшације који ће go краја расвешлиши gелашносш и
значај Kunst- und Denkmalschutz-a.

(1878-1955), историчар, професор Београд

ско г универз итета . Бавио се историјом Срба у Хрватској, Сла
вонији и Далм а цији .

12 Лаза р Мирковић

(1885- 1968), професор Богословског факулте

та СПЦ . Проучавао црквену уметност, књижевност и литургику.
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KUNST- UND DЕNКМАL5CНlПZ У

13

1I111je
зеј

14

26 Зl-рала музеја cpYlIJclla је у саНСЗ lI l l ЧКОМ боМООРДОRаљу 1944.

У 1 IIIТaњy јс КOIШ": ":IIСI'I IНоС ЉубlllЈС (Д:I.IНII: УЛlщз Кнеза Симе
МаРКОllllhз). У којll је My:~j CMCIIГfeI I
1I;:1113З II се од

1940.

У ЗГР:Ш II П 3ТРllјар-

1946, а "-0113'1110 је OТIIOpel l 1954

Српс ка

П ред 1 10'1CТ'dK рата ОДlЮјеll јс од бllблllOтс..:е ПО!l 113 ЗIIIIШI Град

мссаРllјат '1:1 обll ОНУ Смсдсрс иа. 113 ч"јем јс че;lу до краја оку1131111јс

1944. 11 рсст::ао је са р:шом, јер су СС у ЊСl'Oке
l1pocтop lljC уССЛl UlС IICM3 'IKC Rој llССJlужбе. Од 1945. 'IOС II да ll З
ШIМ' наЗIIR - М узсј граЛ1L I>сО'lЖIl3 .

»KapJloua К3111Iја«, 11 0
(171 1- 1740). ' 1lIjll је \ЮјСk'Оlю\):l Il рlllЩ Eyrcll
Беш-р:ш од Тур.1ка 1717. roД IIIIС. до ] 739. Бсоград јс 6\10

осuoј l Ю

I \ОД IIЈш щliУ Хабсбуршке MOII :.aPX I ~C 11 у том 11СРllOДУ У ЉСМУ јс
IШ ССЉС II ЗIШ'rn ll 61юј Н см.ша. кој " су зам еl llШII

Typlo:C у TJII. Ду

"'lIIс кој IШ роШII (Дорћол ).
ФР"ДР II Х ХОЈIС1'С

(Friedrich Holsle, 1908- 1942). археолог, зз то
IlyBallCKe
културе. Умро као HOjllllK у YKpajllllll. "eкo.n ll "-O nalla tlOllrt'O јс

30

IЮр llll К тсор"је О I ЮРдllјс,,-ом Ј IОРСКЛУ IТpa llcтop"jcKc

]7

Да ll ас УЛlща Змај

]8

И зllCШта ч М11СЛllllа ЛрхСО1ЮШ":У з6 1IРКУ, коју је

101ll1lla.

Јнх:тао РСДОН IIII llрофесор М ар6УРШ КО Ј' УllltIIСР3 11тe'rЈ..

1929. 111'11 Бе
М . &lcllh У'ј llOMOh ell(sir Charles Hydc). 110-

З

1

Iшла :1II СС у ст::арој эграJtl1 факуJtтCТ3

ГРСI'ОР Ч РСМОШIIIIК

( 1890- 1958).

IIС1'Ор llч ар, IlрофссОР

113

ФII 

Ј\ОэофсКОМ Ф<IКУлтету У ЉуБЉ'НIII . Угла8 110М PM IlO у Ду6ро

сле другог C Ile1'CКU/' рата з6 11 рка јс /lодt:ЉCI Ш ФIUJОзофс,,-о м фа 

1974.

6 110 је др. Љ1IIе рт

I ШРУ К "1)ЈЈУ Уl

ралОRС 11 "ројсктс О a pxlIТCln')'p" БсоI'Р:ш а .

""YJm."'!)' 11 од

.. S(idoSI"

Овај објс..:ат дшН\е је ГIОЗ1l<IТ "оп 1I ~ICIIO.\1

29

Sraudingcr. 1875- ]936). apxlI:,рхСОЈ1ог-а м атср . C3KYlllIO је IIСЛIIКlI број a lll1"IКlI X <,.'та
БеOl'Раду 11 I IOКЈЮII IIО II Х Градс ,,-ом М y:lеју 1935. Љ lсао

глес,,-ог ФIllНIIIСI~сра сс р Ч арлса Х:.ајда

Љon lh .

(Lippcn).

РIШL])Д Шт:.уюtlll'С Р ( R ic lшгd

оградс,,-ом У IIIЈRеРЗ IIТСТУ (ЈС IЮllа о 11 роф.

6110 ДllщtтpLlје

К ОМ3 1 Ш1lР П ЈЮI Ш I'3 I1ЩЮГ одел.Сlh<l

28

] 5 ГСОРI' ВајФС IП ( ] 850-1937), IIIIJIУС1'рllјзmlli. ОС I IIIR3Ч бсО '1юп
СКС Пl11Iарс 1872. JCJtIIQ НРС МС HJlaClIllK Борсю!х РУДШ I ..:а. заТII М
I'YIJCPI ICP Н а]ЮIIIIС бзн,,:с Ј У I'ОСЈlаlщје 11 ПРСJICеЩ IIIК И1Џl уС1'р llј
с кс ,..-оморс . MIICQII . 'IЛ Ш I liCЛlIке ЈlOже »Ј У I'ОСла lJllја«.

рlllШ У

у

раЈlе 8СЛ II КС

33l'11OpCllor ТIII1 3).

тскта 11

CMCllCPCIIY доt'Oшuта се 5.6. 194 1, К3/13 су еКСltлOД II 
k'OllIl'IIIIIC MYlllllllljc бllllШС jYГOCJIO\leIlCКC: IIOjcKe.
""О.\.I ССЗј:М:ка УЈ l рава 011МЗХ је OCllOlJaJla И31!<1 11РСЩ I II ко

27 Hccpcha

(до тзда МУ

СКЈ! музеј. ГОДIШ С

16

О КУПИРАНОМ БЕО ГРАдУ

\I.3'I "-ОМ

( Kallc-

таll Мllшltlю зла њс).

19 Милојс Bacllh ( 1869- 1956), 11 рофесор Бсot'Раl1СКОI' УIllI I:lCРЗ II 
тета, ОС IIIIIШ'I CUllpeMCIIC аРХСОЈЮl1 1јс у Cp6l1j ll. П СlIЗl lOНl lсаll јс
1939. ЖllltOТII О дело му је О ......"ОlшRа ...с Јlраllстор"јс,,"О1' 113CCJh<I
ВIIIIЧС, коју је сматрао jOI IC"-ОМ troJЮllllјом " 1':1"-0 IIОСТd ОIЮ тс
зу да 11ОДУ IШRс ка култура потltч с 11 3 Cpcl103CMJh<I. а не l1З 1101'-

apX IIRY.

32

У IIII'1'ШЬу јс АРХIlf~ Ј уГОСll311 l1јс.

33

П о заllЈ>шетку paT-Ј аРХIIИ је

IIpa hclI

у Ду6РОI:II II! К.

Л " mераmура:

11 11јСКII Х земаља. како су TopДlUlI' I1 с м а ЧКI1 аРХСОЈlОзlt .
2О ВсССЈII I1 I ~l ajKa llOlIIIII

( 188 1- 1946).

IIСр З II ТС'Гd, I1 I >СЩIlШО Ј ШТIIII С ЮI

&ШIIIО сс 11 III>Cl'XPIII II II 'HICКOM

2]

Бра l l":О П О ГЮIJltI\

I l рофесор БсОЈ'раДСКОI'

IШ ..:атсд р" за

КЈШС II

.. ll е

П ОРСII аРХ11I1СКОI' маТСРI!ј:.аЈШ 10 ВојlЮГ JLpXlllla у Фрај6Уl>IУ

YJII1-

arc hi v

" аукс.

pc.11111'IIjOM С рба.

Прll III lса њу

ap X IIТCКl'11I

Фс;1IIli:С

БсОI'Р~ЏI

25

lIa'IIIR ГрадС ":1I музеј - .. Хајдук
- М узеј Kpajllllc.

Еliс;klщ)('(Јiј(1

-

ГoglflllЊ(/К ФIL·lOзофСА.Vf ф(lА.ј':lmеm(l), 6eoffXIY)', БсоI'Рал

1978.

-

К .- Н .

ј е бlЮ КУ(."'П)С

-

ЕШЩJ(lllllterm

III К'ТО-

Всл ....-о«: ОД

( 1887-1), археолог. K:.aClllljC
( IICM. РеIlЗu).

2000.

- tilс ikЈщюlij(1 Jiko\'lIillllllljelllosl;, Zngreb 1959.

С;Џl аш ..." l,а ] IIН

Руl1ОЈ1ф БраТ:lll l1h

В с гl јп ),

СJlуЖ IIJtlI С М О сс слслс h ом ЈШ 

-

MIUIC":CP (Felix Mi1ckcr. 1858- 1942). а рхеолог

Тада је IЮС IIО

IIMa

lIaJIOMClI1I

- ЕmЏlюшUegllја срПо:е IIсmОРIIОIfXlфllје, Београд 1997.

1'11 '131', llроучаrwо 1 1pallcтop"jy 11 IICТOPlljy IIСТОЧIIOI' Ба lшrЈ..

24

11

(Mi liliir-

- М)'З('l1l С/Юllје, II )Д. ЗJLIЮД зn tl роуч а8зње ""УЛТУРI ЮI' р3ЗIlIl1'К3,

22 БорIlСЈlа R (а II С БраШl сл аll) J:.a IIlo:YJIOR (1878- 1969) јс OCHOI!<IO
музеј У П а ll'I С IlУ 1923. БiLНIIО се "I>'1 1Iстор"јС IЮМ аРХСОЛОI·llјом.
..:аС I ЮМ alll1l"-OM 11 еРСl1l Ы I М "СКОМ .
23

,,:oMCI\·rap:.a

( Bul1dcsarchiv

тсраlУРОМ :

CJII IKap. l1рофсСОР
I K'ТOPllj C УМСТI ЮСТII IШ ТСХItII'IКОМ факултс'l)' . CTpc.11.:lJl 1I ЈOI ":0МУIll ICТII У ЬсОI'Раду 27. 11 . 1944 .
( 1882- 1944).

I~rciburg) 11 БУIЏ(СС "РХIIRа у БсРJtlIl I У

музеја у родном Љују

Sehlarp, \Virm:}IlI!t
SlulIS"n 1986.
1988- 1996.

125

Jugoslm·ije. 7..agreb 1965.

II//(/ ВеSШ:'11II8;1I

1998.

Serblell 1941- 1944,

N (lkenkrrll Z I -У JII . hgg. yoтn BUl1dcsarchiv.

ВегН"

С nОМ Е НИЧКА БАШТИНА

/

ЖАРКО ВУјО ШЕВИЋ

SUMMARY: Zarko Vujosevic
KUNSТ-

UND DENKMALSCHUTZ
IN OCCUPIED BELGRADE
After the collapse оГ Кin gdom оГ Yugoslavia iл thc Арп l war
ј п 194 I јп thc hi story оГ Bclgrade and Serbia started а hard
period (al though јп hi story јп general every period is }}hard«
Гог sOllle геаs о п ). Iп о п е ratller u пstаЫ е reg ion that lacked
сопtiпui t у јп every sense (ехсе р! cont inuity о Г instability) new
syste m о г 10 use atthat tirn c ро риlаг сх рге ss iоп »ncw order«
was cstabIi shcd. I п the suddcn ollset о Г enormous social.
political and еСОП О lllј с probIems corlcern fOI· protectiorl аl1Ј
са ге оГ cultural heritage a]mosl ]osl ап у s i gl1ifi сапсе cven ј п
the sitU<ltiorlS when јl has Ьееп seriously el1d.mgered јп two
ways: ] danger оГ direCI deslruction ог damage during war
actions: 2. danger оГ plul1der Шl d шi S l геаt шепt оГ the GеГIШШ
occupational rcgilllc that had по! Ьсеп cxpected 10 (гса! Serbia
and ils реорlе wiLh kiпdп еss ,
I п spi tc оГ Iћ а l eSlabI ishing оГ DeparlmemJo r prolecl ioll
оЈ cultural mOllumeflfs (Kunst- ипЈ Oenkтnal schutz) within
h eadq u aгt ers ofthe шilitагу СОТnllшпdе г of Serbia should n ОI
particul arl y surprise uS. II was поl manifestation oC sp::cial соп 
sideralion ofl hc осс ирјсг Гог рсорl с u пd ег hjs Ill ilitary » рго
Icclion« ЬUl jusl оп с оС elclllcn ls оС all -inclusive and а lт оы
реnес! occupalional apparatus (ћ а! ј п Еиroре оГ »ncw order«
cstabIi shcd cntirc nctwork оС such institutions јп огЈ сг (о ри!
cll]lural heritage (l ike everythillg else) ullder c eгtajll supervision. А! Ihe sarne (јlllе lllапјГоlЈ advan lage had Ьееп envisaged: јп { ће {је]Ј ос politics јп conneclion with р]ап s аЬо и!
\]lе гоl е о Г сегtајп nations јп the ['ulure Еиroре ; јп the fie ld оГ
cullllre, first о Г а ll со rl се miпg Gеnnап culture whose heritage
IhroughoUl Еи горе »homc counl!)'« could now Lake under its
wing : јn the fi eld of sciemijic illvesligatiol/s having јп mind
possibi1ities opcni ng Гог Gсnnап scholars ю sшd у тоге throughly certain issucs јп hi sю!)" hi sюгу оГ Ш1, archaeo]ogy and
other subjecls; finall y personol шЈ'v'аllfаgе ј Г we геlll е тЬег

persona] collecliol1s orig inaling Гroт cOl1fi scaled culLur<l1
objecls first 01' а ll о Г Jewisll provcnance ,
Program апd acti vities оГ Кuп s t- uпd Oenklllalschlllz јп
Be lgrade јп the Гirs l few mOnll\s оГ occupalioll we could
comprehend through reporls. which chief оГ staff оГ l11iliLary
comrnarlderof"Serbia Ог Н , Тиmег regularly sent Lo Bel'lirl arld
which аге rlOw јп the Mi litary Archi ves јп Freiburg (Mililiirа гс ћ ј у Freiburg), These docurnellts а ге im portanL lог Illа п у
rcasons because besidcs соп с геl е data relaled 10 it s тајп
thelllc (ћ су оГЉг insight јп the wider l1elds ог inleresls { ћ ап
j ust proLcction of сиlшга] monumCllls, Firslly Ihcy јпГогт и !>
аЬоиl cncou nlered situation јп mll seums, galleries, librarics
Ш1Ј archives оГ Be]grade ш\d Serbia with fe w data аЬои!
rnonumenls апЈ archaeological siles, Thcl1 (ћеу reveal тоге 01'
]ess 'ће program iПlеп Li оп s оГ occupiers conceming Scrbian
cultural hcrilage that reprcsents ollly оп е chapter of g real
thcllle аЬOLII l ћ е attitude оГ naLionalsoc ial ist Gennany 10wards S е r'biз, Different episodes оГ th is рlап sometimcs
question bio]ogica] existcnce о Г »гebe l1iou s реор]е « а пЈ
sOln eti mcs Ьеаг w ilлеss 10 са геГи] (геа Llпеп! Љ11 оГ и l1Јег
standing for Serbian prosperous pasl. Finall y, Тиm е Г'Ј> гс 
poгt s а ге оп е ПlОге confinnation оГ cxccpLional camestness
' ћ а! Gcrlllan offices dcmon stratcd јп ассош рli s hiп g {ћ с ј г
tasks, The dala агс Iгап s Геггеd " е гу pгeci se l y and acLi vilies
оГ gathcring lосаl scho lars iп order 10 work оп protection оГ
с иlшгаl ffiOllUlllClltS and о п Lhcir in velllories ћ аЈ Ьее п соп 
ducted , as we сап conclude, prolllptl y апЈ effi ciclllly. Howс уег, {о gain cornp]ele piclllre аЬо и! work ап Ј resu]ts оГ
Kunst- und Dеп kш а] sс hutz we rniss laLer reports unlil thc
еп Ј оС occllpation , T herc is п о doubl, howevcr, that Il1ese wc
have rcprcsent va]uabIe т аЈсгја l and offer stiтnulu s Гог
fu turc in vestigation s,
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