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Наташа Даниловић Христић
Небојша Стефановић

ИНТЕГРАЛНА И КОНТИНУИРАНА УРБАНА ОБНОВА МЕСТА 
СТУДИЈА СЛУЧАЈА: АРНЕЈА, ХАЛКИДИКИ, ГРЧКА

Апстракт
Планови и пројекти обнове и очувања културно-историјског наслеђа, уколико се спроводе 
системски, тј. на интегралан и континуиран начин, доприносе не само аспекту очувања вред-
ног архитектонског фонда већ дају нови подстрек животу места, а уједно привлаче и нове 
посетиоце. Туризам је свакако значајна грана привреде, а мање средине имају шансу да ис-
такну своје потенцијале, посебно ако су аутентични и тичу се здраве животне средине, садр-
жаја за одмор, културу и забаву. На тај начин комбинују сe традиционалне и наслеђене фор-
ме са савременим условима и захтевима живота. Аутори на примеру урбаног насеља Арнеја, 
које се налази у централном делу Халкидикија (Грчка), донекле изоловано од атрактивних 
приобалних места, анализирају поступак обнове која се спроводи у последње три деценије. 
Боравећи у месту у различитим периодима, са знатним временским размацима, примећују 
напредак у процесу, као и позитивне ефекте. На том примеру истичу се надлежности и међу-
секторска сарадња различитих нивоа, од локалне власти до институција при министарству 
задужених за интегрално спровођење заштите културне баштине и развоја туризма, али и 
активно учешће локалног становништва. Такође, битно је буџетирање немалих средстава, 
као и коришћење различитих европских програма и фондова. Фазност реализације је ве-
зана и за адекватно изабрану пренамену напуштених објеката и промену власништва, тј. 
прелазак у јавну својину. 

Кључне речи: урбана обнова, наслеђе, намена, култура, туризам
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Nataša Danilović Hristić
Nebojša Stefanović

INTEGRATED AND CONTINUOUS URBAN RENEWAL 
CASE STUDY OF ARNАIA, CHALKIDIKI, GREECE

Abstract
Plans and projects of restoration and conservation of the cultural and historical heritage, if they are 
implemented in systematical way, in the integral and continuous manner, may contribute not only 
to the aspect of preservation of valuable architectural fund, but to give new inciative to the life 
of the place, and at the same time to attract new visitors. Tourism is certainly a significant partof 
economy, and smaller settlements have a chance to highlight their potentials, particularly if they 
are authentic and that concern the health of the environment, possibilities for relaxation, culture 
and entertainment.This is a way to combine traditional and inherited forms withcontemporary 
life conditions and demands. Authors, with case study of urban settlement, Arnaia, located in the 
central part of Chalkidiki (Greece), partially isolated from the attractive coastal places, examines 
the process of renewal which is carried out in the last three decades. While staying in place in 
different periods, with significant intervals, they note progress in the process, as well as positive 
effects. By example, it is emphasized competencies and cross-sectoral cooperation between 
different levels of local authorities to institutions in the Ministry responsible for the integral 
implementation of the cultural heritage protection and tourism development, but also the active 
participation of the local population. It is also importantbudgeting of significant funds, as well as 
the use of different European programs and funds.Implementation in phases is also connected 
with adequately selected reuse of abandoned buildings and a change of ownership, that is moved 
to public goods.

Кeywords: urban renewal, heritage, land use, culture, tourism
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Увод

Арнеја (у оригиналу: Αρναία/Arnaia, пре 1928. Λιαρίγκοβη/Liarigkovi или Lerigovo) 
мање је урбано насеље1 у централном делу полуострва Халкидики, на северу Грчке, 
на око 70 км од Солуна, део општине Аристотелис, с приближно 2.500 становника 
(без околних руралних насеља). Насеље је основано у 16. веку и било је под 
протекторатом манастира Констамонит, који се налази на Светој Гори. Име је добило 
по истоименом античком насељу. Кад је 1821. турска војска спалила Арнеу, остало је 
неколико очуваних кућа, које данас чине језгро заштићене целине.

Локација у планинском делу полуострва, на планини Холомонтас, на удаљености 
20 km од мора, на надморској висини од 600 m, условила је неке природне кара- 
ктеристике: пријатну климу, чист ваздух и изворе хладне питке воде (само у месту 
Арнеја било је 30 камених чесама). Борове шуме у окружењу постале су основ за 
традиционално гајење пчела и производњу меда чувеног по свом квалитету. Осим 
тога, Арнеја је дуго била престоница занатске производње ћилима и тепиха од вуне, 
као и мањих одевних предмета од коже и крзна. Овај крај Грчке познат је по рудним 
богатствима, па је и рударство један од традиционалних заната.2 Према пописима 
и путописима, 1932. Арнеа је била највеће село северног Халкидикија, са око 3.000 
становника, углавном занатлија и трговаца, организованих у 50 гилди. У месту се 
налази једна од најстаријих школа у околини, па је дуго било центар образовања. 
Гаји се и фолклорна традиција, посебно у области музике инспирисане византијским 
утицајима. Лети се одржава велики број фестивала и традиционалних прослава.3 

Некада се место налазило на траси јединог регионалног пута који је од Солуна 
водио ка полуостврву Атос, тзв. „трећи прст“, на коме се налази монашка држава 
Света Гора. Али, са изградњом нових модерних саобраћајница (ауто-пут Солун–
Кавала, регионални путеви Солун–Полигиро и Солун–Касандра/Неа Муданија – 
Ситонија), које су, због потреба пре свега развоја туризма у овом делу Грчке, тежиле 
да заобиђу планинске венце и брже и комфорније повежу међународни Коридор Е75 
са источном обалом Егејског мора, Арнеја је остала изолована. 

Иако је овај развој путне мреже заснован на просторном плану за ову регију4, 
многи други аспекти плана допринели су очувању и обнови места. Стратегије и 
планови ревитализације имали су за циљ да максимално сачувају историјско 
наслеђе, али истовремено да креирају садржаје и догађаје који ће економски 
оживети Арнеју и на тај начин обезбедити услове за њено самоодржање и заштиту.5 
Пројекти су спроведени под покровитељством Европске уније, тј. кроз подстицајне 
програме развоја и суфинансирања, у области очувања градитељског наслеђа и 
развоја туризма.6 У стратегији креативног града наслеђе је истовремено и амбијент 
и стил живота који га одликује, па је присутна жеља да се сачувају аутентичност и 
оригиналност и потреба да се понуда простора прошири и обогати, да се, уколико је 
потребно, историјско језгро оживи новим импулсима.7 Процена да је овај мали град 
атрактиван за туристичке посете, пре свега због његове оригиналне и добро очуване 
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архитектуре карактеристичне за ово поднебље, била је пресудна да се размотри и 
могућност увођења нових садржаја, који су допринели културно-историјској понуди 
места и проширењу туристичке инфраструктуре и смештајних капацитета.

Урбана матрица 

Министарство културе Грчке је 1987. овај град прогласило историјским местом 
и традиционалним насељем8, те на основу тога, а у складу са законским основом 
(Закон о антиквитетима и културном наслеђу9), ужива статус заштите. Неколико 
појединачних објеката такође је добило заштиту у категорији „очуваног уметничког 
дела“ или „традиционалне архитектуре“. Према Уставу Грчке, држава је надлежна 
за заштиту свих споменика културе, археолошких локалитета и историјских целина 
које се налазе у докуменатционој основи, тј. у Националном попису покретног и 
непокретног наслеђа, разврстаног према хронологији, тј. времену настанка. 

Слика 1. Локација града Арнеја, урбана матрица и положај најважнијих јавних простора 
(извор: https://maps.google.com)

Слика 2. Слика објеката на главном градском тргу, лево – пре Другог светског рата (извор: 
http://www.dimosaristoteli.gr/en/village/arnaia), десно – 201710
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Према типологији, Арнеја припада збијеном типу насеља, што је условљено 
њеним географским положајем, пре свега топографијом терена и климом, која 
има жарка лета и зиме с могућим снежним падавинама. Из тог разлога све куће 
грађене су у компактном низу, на бочној граници парцеле, или с веома малим 
међусобним растојањима, тек толико да неко може да се провуче кроз узани пасаж 
између два објекта. Узане, поплочане улице места, које прате топологију терена, 
неретко се завршавају степеништима, што има посебан аспект у пешачком кретању. 
Кад се попне на више коте, на обод места, пружа се диван поглед на ћерамидом 
покривене кровове и репер, звоник цркве из 1889, који је иначе и симбол града. 
Такође се сагледава радијална матрица насеља, у којој се већина улица управних 
на пад терена улива у централни трг. Донекле је евидентан проблем паркирања 
и приступа појединим објектима због узаних улица или великог нагиба, али се то 
решава паркинзима који су дислоцирани у односу на центар насеља. Највећи помак, 
осим обнове архитектонског наслеђа, јесте пејзажно уређење јавних и полујавних 
простора, које је употпунило амбијент и учинило га изузетно пријатним.  

На главној оси, у централном делу насеља, налази се јавни градски трг, у благом 
нагибу, оивичен питомом архитектуром и с визуелним продорима ка унутрашњости 
места. Трг је окружен објектима чија приземља нуде низ атрактивних комерцијалних 
садржаја, пре свега кафеа и ресторана, а затим и продавница традиционалних производа 
из околине. Овде се налази и стабло платана из кога истиче хладна изворска вода, 
освежење за житеље и путнике намернике (по легенди, ко попије ову воду ожениће се 
девојком из Арнеје). То је најживљи део града, место окупљања становника, посебно 
недељом, после богослужења у оближној цркви Св. Стефана. Црква, саграђена 1821, 

Слика 3. Почетак урбане обнове места Арнеја, период 1991–1996.
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више пута је страдала у пожарима, а при обнови је установљено да лежи на темељима 
много старијег ранохришћанског храма из IV-V века и хришћанске базилике из X-XI 
века. Од јавних садржаја у непосредној близини присутна је зграда школе (основана 
1872), у којој се од 1990. налази градска већница, а нова школа је саграђена према 
савременим захтевима нешто даље. Арнеја предњачи у окружењу с програмима 
образовања, пре свега младих, те се редовно организују едукативне редионице на 
тему екологије, традиционалних заната и архитектуре. 

Системска обнова архитектонских објеката

Градитељско наслеђе Арнеје дели се на веома ретке објекте старије од ката- 
строфе 1821, затим оне настале до 1900. и објекте из периода до 1945. године. 
Грађевине, пре свега стамбене, приземне и на спрат, имају све одлике архитектуре 
Балкана, а званично се воде под називом „традиционална архитектура Македоније“'. 
У употреби су природни материјали из околине, пре свега дрво11 и камен. Доњи део 
објекта је најчешће од камена, што има двојаку функцију, с једне стране одржава 
температуру унутар објекта, а са друге, дом чини сигурним јер подсећа на утврђење. 
Поређењем објеката из различитих периода може се запазити тренд да се тремови 
после 1900. године претварају у балконе и тиме доприносе трансформацији насеља 
из руралног у урбано. Стамбени простор се састоји из просторија за дневни боравак 
и пријем гостију и интимних спаваћих соба, као и обавезног подрумског дела.

Слика 4. Реконструисани јавни простори, поплочавање и озелењавање, 2017. година
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На архитектуру на овом простору, како сакралну тако и профану, утиче и 
близина Свете Горе, што се огледа у форми и декоративним елементима, као и у 
тоналитетима фасада. Доказ за то је очигледан јер су мајстори који су одлазили на 
Атос да граде манастирске комплексе пролазили и задржавали се у Арнеји, градећи 
куће. Акцентована боја појединих фасада даје посебан амбијентални доживљај, 
пастелне нијансе небоплаве, жуте, окер, црвене и розе, што чини контраст белим 
фасадама и елементима од камена и дрвета.

Слика 6. Истицање информативних табли на фасадама о обновљеним објектима, 
времену настанка и оригиналном изгледу (лево и доле десно), уклапање нових 
објеката у амбијент (доле десно)

Слика 5. Карактеристична архитектура, употреба природних материјала и боје, 2017. година

Наташа Даниловић Христић, Небојша Стефановић
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Пројекти за реконструкцију и очување градитељског наслеђа почели су да се 
спроводе почетком деведесетих година 20. века, да би овај подухват био скоро 
цео завршен до 2016. Старе стамбене зграде с краја 19. века, које су грађене од 
дрвета, у бондручном систему, често с приземљем од камена и каректеристичним 
доксатима, тремовима и балконима на спрату и благим медитеранским кровом, 
потпуно су обновљене.12 Већина је сачувала своју првобитну намену, док је један део 
пренамењен у објекте културе и комерцијале како би се побољшала понуда места, 
али и подстакла активна обнова иначе напуштених објеката.13 Обновљени објекти 
на истакнутом месту на фасади имају информативну таблу с подацима о времену 
изградње оригиналног објекта, његовим власницима и, уколико је доступна, неку 
фотографију из прошлих времена на којој се види изворни објекат. 

Историјски и фолклорни музеј и Музеј ткања формирани су на основу 
иницијативе тадашње министарке културе, харизматичне Мелине Меркури. Музеји 
су смештени у два засебна, потпуно реконструисана објекта, у једном је приказан 
традиционални начин живота у месту, пре свега стари занати и уређење дома, док 
је други део поставке посвећен ткању простирки – ћилима и тепиха. Зграду у којој је 
Историјски музеј саградили су мајстори зидари из Епируса 1800. године и позната 
је под називом „Giatradico“ (докторова кућа), јер су се некадашњи власници бавили 
медицином, а иначе је најстарији очувани стамбени објекат у префектури Халкидики. 
Дуго је била напуштена и руинирана, док је није купила породица Катсагелос, 
а затим je у програму рестаурације и пренамене, који води Грчка национална 
туристичка организација (ЕОТ - Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού), за коју је надлежно 
Министарство за културу и туризам (и спорт, по новом називу), објекат прешао у 
јавну намену, тј. власништво општине. Надзор над извођењем свих јавних радова 
на обнови архитектонског фонда спровела је посебна институција, у зависности 
од степена заштите и времена настанка (4th Ephorate of Modern Monuments, 10th 
Ephorate of Byzantine Antiquities).

Локална самоуправа такође је учествовала у обнови неколико кућа, путем више 
програма, међу којима је и програм „Лидер“ (EEC Leader Iniciativе)14, који потенцира 
развој локалних и традиционалних капацитета за видове немасовног (еко, агро и 
етно) туризма15, тј. апсолутно одржив развој. То у случају места Арнеје значи да има 
укупно расположивих око 100 лежајева у реконструисаним објектима, од којих је 
добар део у власништву локалне самоуправе, док је остало приватни капитал. 

Локално становништво је потпуно позитивно реаговало на програм обнове 
за време његовог спровођења, јер је, између осталог, подразумевао и бољу 
инфраструктуру места, уређење јавних површина и физичку обнову појединих 
стамбених објеката који су оцењени као вредни, било појединачно, било као део 
амбијента старог језгра или реперних позиција на кључним правцима кретања. 
Доказ за то је и чињеница да су становници места даровали највећи део музејског 
фонда, тј. да су поклонили предмете и фотографије, који данас чине збирке два 
новооснована музеја. Начин живота се није знатно променио, задржани су обичаји 
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и окупљања, а с доласком туриста створена је и прилика за приход уређењем 
смештајних јединица у појединим домаћинствима или отварањем мањих хотелских 
објеката у старим и аутентичним кућама. Такође, створена је прилика за пласман 
локалних занатских производа. 

За Арнеју је карактеристична и архитектура ретких нових објеката, који су у 
међувремену ницали на месту старих, која је у складу с надлежним службама за 
урбанизам и заштиту културно-историјског наслеђа потпуно прилагођена својим 
габаритом и волуменом, као и материјализацијом, тако да се не ствара велики 
контраст између старог и новог. Приметно је и одсуство масовне нелегалне 
изградње16 (карактеристичне за ово поднебље), што донекле говори о односу 
становника према наслеђу и поштовању амбијента.

Закључак

Системском, интегралном и континуираном обновом пружена је шанса како 
за очување градитељског наслеђа, тако и за нови живот насеља. Доказ за то су 
бројни туристи који, посебно у летњим месецима, са обале мора долазе у планински 
крај центаралног дела Халкидикија како би уживали у амбијенту историјског места 
Арнеја. Грчка, која има небројено културно-историјских споменика у оквиру светске 
баштине из античког и византијског периода, успела је да кроз различите програме 
заштите и обнове и сарадњу локалне самоуправе и надлежног Министарства за 

Слика 7. Зграда Историјског и фолклорног музеја, спољашњост и унутрашњост, горе десно - 
цртеж основе и изгледа. Извор: http://www.dimosaristoteli.gr/en/village/arnaia 
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културу и туризам створи услове за развој туризма и у мањим и не тако познатим 
срединама. Већина доступних научних и стручних радова који обрађују овај 
локалитет тиче се рудног богатства, заштите од земљотреса и шумских пожара, док 
урбанистичко и архитектонско наслеђе, као и напори да се оно сачува, није посебно 
презентовано. Ово је прилика да се обрати пажња на рад надлежних служби, у 
техничком и организационом смислу и кроз процес финансирања и постигнуте 
ефекте у дугорочном погледу. Не сме се заборавити да је обнова била фазна и 
постепена, те да је трајала у континуитету, од проглашења Арнеје за историјско 
место 1987. године до данас, укупно 30 година. 
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Кирил Пенушлиски

ИЗ МОДЕРНИЗМА У КИЧ: СКОПСКО МОДЕРНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ И „СКОПЈЕ 2014“

Aпстракт
Почетком 2010. године, Влада Републике Македоније започела је пројекaт „Скопје 2014“ 
чија је идеја била да: „трансформише центар града у у једну заокружену архитектонску и 
урбанистичку целину, која ће граду дати нов уметнички израз. [Све то са циљем] да би се у 
Скопљу. осетио дух историје и културе Македоније“. Као део тог пројекта изведено је више 
од 140 „интервенција“. Тај број укључује промене као што су подизање нових зграда и обје-
ката, постављање разних споменика и скулптура, промене фасада већ постојећих зграда и 
промена имена улица и објекaта у Скопљу. Текст скицира историју модернистичке архитек-
туре у Скопљу током двадесетог века и нуди анализу пројекта „Скопје 2014“ и идентификује 
његове примарне циљеве.

Кључне речи: Скопље, „Скопје 2014“, архитектура, споменици и скулптура, модернизам, 
модернистичко наслеђе, трансформација
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Kiril Penušliski

FROM MODERNISM INTO KITCH: THE MODERNIST 
ARCHITECTURAL HERITAGE OF SKOPJE AND “SKOPJE 2014”

Abstract
At the beginning of 2010 the Government of the Republic of Macedonia launched the project “Skopje 
2014” whose idea was to: “transform the centre of the city into a well-rounded architectural unit 
which will give the city a new look” so that one could feel “the spirit and essence of Macedonian 
history and culture”. In the course of the project more than 140 interventions to the city were 
made. This number including the erection of new buildings, introduction of new monuments and 
sculptures, the modifications of facades of already existing structures in the city as well as the 
change of names of streets and other structures in Skopje. The text maps out a short history of 
the modernist architecture in Skopje during the twentieth century and offers an analysis of the 
“Skopje 2014” project, identifying its primary goals.

Кeywords: Skopje, ‘Skopje 2014’, architecture, monuments and sculpture, modernism, modernist 
heritage, transformation
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Увод

Четвртог фебруара 2010. године, министарка културе у Влади Републике Ма-
кедоније Елизабета Канческа Милевска, градоначелник града Скопља Коце Траја-
новски и градоначелник општине Центар Владимир Тодоровић, су македонској и 
светској јавности представили пројекат „Скопје 2014“.1 Сва тројица су били чланови 
владајуће, десничарске партије ВМРО – ДПМНЕ.2

Том пригодом Канческа Милевска је објаснила да је „Скопје 2014“ покушај Вла-
де Републике Македоније да остави битан траг, вредан документ о своме времену, 
док је Владимир Тодоровић објаснио пројекат овим речима: „Скопље мора да има 
ново лице. Од града са сивим, соц-реалистичким стилом да направимо естетску при-
роду. Центар Скопља да дорадимо и изменимо у једну заокружену архитектонску 
и урбанистичку целину, која ће граду дати нов уметнички израз. Све то како би се 
у Скопљу осетио дух историје и културе Македоније“.3 Министарка културе је тада  
додала да ће Влада, после векова османлијске и деценија комунистичке владавине, 
од Скопља направити европски град, и да ће овим пројектом Македонија напокон 
добити метрополу богату знаменитостима, личностима и грађевинама из којих из-
вире македонски идентитет.4  

После парламентарних избора, одржаних децембра 2016. године, нова коа-
лициона Влада Републике Македоније је стопирала „Скопје 2014“. Међутим до 
тог тренутка већ је било изведено више од 140 „интервенција“ – подизање но-
вих зграда и објеката и постављање разних споменика и скулптура – као део тог 
пројекта.5 Овај број не укључује промене фасада већ постојећих објеката као и 
промена имена објеката и улица. 

Циљ овог текста није да понуди уметничку или естетску критику пројекта „Скопје 
2014“, ни да износи оптужбе о корупцији, финансијским манипулацијама или злоупо-
треби моћи владајуће странке при његовој изведби,6 већ да анализира и прикаже ви-
зуелну промену Скопља, као и прижељкивану промену културног и националног иден-
тита у колективној меморији која би настала као резултат остваривања овог пројекта. 

Површни преглед новоизведених архитектонских радова, као и преглед нових спо-
меника, спомен-обележја и скулптура, показује да је цео пројекат имао јасан и усагла-
шен архитектонски стилски израз који је „напао“, не само социјалистички брутализам, 
већ и сву модернистичку архитектуру у граду. Такође је евидентно да је пројекат „Скопје 
2014“ имао и јасну политичку и културну поруку. Из тих разлога важно је скицирати 
развој и појаву модернистичке архитектуре у Скопљу током двадесетог века.

Међуратна архитектура у Скопљу (1918–1941)

Почеци модерне архитектуре у Скопљу повезују се са прикључењем Вардар-
ске Македоније, после балканских ратова и Првог светског рата, у оквир Краљев-
ства Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевине Југославије. Тада је Скопље 
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постало гравни град такозване Вардарске Бановине, што је значило и промену 
града из мале вароши на периферији Отоманске империје у воjно-политички и 
аминистративни центар тадашње Јужне Србије. Из тих разлога се нова управа 
посветила развоју и изградњи града, што се одразило и на пољу урбанизације и 
појачане архитектонске активности. 

Из тог периода издвајају се зграде Народног театра и Официрског дома. На-
родни театар је почео да се гради 1921. по плановима архитекте Јосипа Буковца, 
а био је завршен 1927. године,7 док је зграда Официрског дома била рађена по 
пројектима Виљема Баумгартена. Радови су почели 1925, а Дом је био готов 1929. 
године.8 Обе зграде, које су нестале у скопском замљотресу 1963. године, укључене 
су у пројекат „Скопје 2014“. Народно позориште је већ завршено, а Официрски дом 
је у изградњи. 

Међутим, развој града, и поред контуинираног раста броја становника (1921. 
Скопље је имало 44.600, 1931. године око 68.000, а 1939. године више од 80.000 
становника),9 одвијао се у ограниченим размерима, како због неравноправног укљу-
чивања у економске токове земље, тако и због вековне заосталости, колонијалног 
статуса и опште политичке несигурности. Али положај Скопља, као уосталом и целе 
Македоније, као културне периферије Краљевине СХС имао је и добру страну када 
је била у питању архитектура. 

Већ током треће и четврте деценије двадесетог века у Београду и Загребу поја-
виле су се нове генерације младих архитеката који су били претставници модерни-
зма, а који нису добијали прилику да се докажу на свом домаћем терену. Објекти, 
као што је зграда тадашњег Окружног уреда за социјално осигурање Драга Иблера 
из 1928/29. године (данашња Градска болница у центру Скопља)10 и Палата трговин-
ско-индустријске коморе Милана Злоковића (некадашња Административна зграда 
Етнолошког музеја, данас познатија као „Метропол“, сл. 1) из 1933. године, могли 
су бити остварени само на периферији. Ова двојица архитеката су у својим здањи-
ма „остварили чисту конструктивистичку идеју и естетски висок безорнаментални 
израз. Обе зграде имају већу важност од македонског окружења и као визионарски 
почеци модерне архитектуре способни су да издрже поређење са познатим европ- 
ским примерима тог времена“.11 

Послератна архитектура у Скопљу (1945–1963)

Након завршетка Другог светског рата Народна Република Македонија је по-
стала конститутивна чланица Југословенске федерације. Са материјалном помоћи 
Федерације и релативно малим бројем архитеката започела је послератна обнова 
Републике. Али, архитектонске идеје увезеног социјалистичког реализма нису има-
ле посебан значај у градитељској практици, јер се током првих послератних година 
у Македонији нису градили репрезентативни објекти. После политичких промена  
1948. године, архитекте у Македонији спонтано прихватају фукнционализам и ин-
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тернационални стил, који су у условима ниског економског развоја били у потпуној 
сагласности са преферираним рационалним системом изградње,12 а зграде Драга 
Иблера и Милана Злоковића служиле су као узор новим генерацијама архитеката. 

Посебно је Славко Брезовски имао велики утицај на модернистички израз Скопља 
током педесетих година. Он је 1955. пројектовао зграду Комунално-инвестицијске бан-
ке, 1958. Радничког дома, а 1959. и зграду „Стоковна куќа Скопје“ (сл. 2). „Архитектура 
Стоковне куће и Комунално-инвестицијске банке произлази од сличних морфолошких 
претпоставки. Оба објекта се надовезују на већ постојеће зграде, формирајући пери-
метралан урбани блок, на две веома осетљиве градске локације – главни градски трг 
„Македонија“ и простор са друге стране Каменог моста који заокружује морфолошку 
дефиницију овог потеза“.13 Стоковна кућа Брезовског се везује за један од лепших 
објекта ране модерне у Скопљу архитекте Злоковића, а зграда банке за објекат „Ибни 
Пајко“ архитекте Глигорија Томића (1935–1938) године.14

Из овог периода морамо још поменути и административни солитер Електро-Ма-
кедоније који је 1962. пројектовао српски архитекта Бранко Петричић са карактерис-
тичном стакленом зид-завесом који потсећа на стваралаштво Лудвига Мисa ван дер 
Роеа (сл. 3).15

Трећи период модерне архитектуре у Скопљу (1963–1991)

Ако су тридесете године биле први период модернистичке архитектуре у Скопљу, 
а педесете други, онда је трећи период почео одмах после катастрофалног скопског 
земљотреса 26. јула 1963. године и трајао до пред сам распад Југославије. У земљо-
тресу је било уништено више од 85% стамбеног фонда и више од 80% културно-ис-
торијских објеката.16 Изградња уништеног градског центра је била могућа само због 
материјалне помоћи из других југословенских република, као и из иностранства, 
чиме је Скопље постало Град солидарности.  

Због стања са стамбеним фондом, забрана тадашње савезне владе Југосла-
вије за изградњу објекта не привредне делатности и стамбене инфраструктуре, за 
Скопље није важила. Из тих разлога је град постао „драгоцени полигон за испити-
вање нових архитектонских идеја“.17

Већ 1965. године изграђен је нови урбанистички план (у срадњи домаћих и 
пољских архитеката), а централно градско подручје је добило своју физиономију 
на међународном конкурсу. За победника конкурса је проглашено урбанистич-
ко решење јапанског архитектe Кенза Тангеа, чији план „даје компактну израду и 
релативну изолацију градског центра. На периферији је била предвиђена израда 
такозваног Градског зида од вишеспратних блокова. На улазу је био предложен ви-
сински акценат, сачињен од више група кула, који би требало да оформе једну врсту 
улазне порте ка центру града“.18 Група македонских архитекaта је разрадила Тангео-
ву идеју и направила такозвану девету варијанту плана која је садржала елементе и  
других идејних конкурсних решења, највише плана Едварда Равникара.19 
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Следећи идеју дефинисану планом Кенза Тангеа и девете варијанте, обнова 
Скопља започиње 1965. године. Георги Константиновски 1966. пројектује Архив гра-
да Скопља који је „скулптура у урбаном простору, направљена од натур бетона“,20 
1971. Студентски дом „Гоце Делчев“, а неколико година касније (1978) и Институт 
за земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију. Јосип Осојник је аутор 
„Војне болнице“ из 1964, а Музеј савремене уметности (1970) је изграђен по пројек-
ту пољске групе „Тигри“. Тих година Петар Муличкоски пројектује зграду Централ-
ног комитета Комунистичке партије Македоније (данашња зграда Владе Републике 
Македоније, сл. 4), Марко Мушић „Универзитетски центар“ (центар обухвата зграде 
Филозофског, Филолошког, Правног и Економског факултета као и зграду Ректората 
Универзитета „Светог Кирила и Методија“, 1974), Јанко Константинов ради на „Те-
лекомуникациском центру“ у самом срцу града (1974), Живко Поповски дизајнира 
„Градски трговски центар“ (1973), а Крсто Тодоровски „Републички хидрометеоро-
лошки завод“ (1977). Борис Чипан 1976. године добија Борбину награду за архи-
тектуру за зграду Македонске академије наука и уметности, чији се „просторно-во-
луменски односи и другостепена пластика асоцијативно повезују са традиционалном 
народном архитектуром“,21 док је група словеначких архитекта „Биро 77“ (Ж. Кацин, 
Ј. Принцес, Б. Спиндлер и М. Уршин), следеће године, добила прву награду на кон-
курсу за „Културни центар Скопје“. Њихов пројекат био је састављен од зграда по-
зоришта, опере, балета, музичке академије и банке и само је парцијално спроведен. 
Скулптурална архитектура њиховог решења, од натур-бетона, подсећа на белу санту 
леда која је стала на леви брег Вардара. Профил те композиције са наклоном ка 
реци формирао је отворени трг културе. 

„Скопје 2014“

Иако се ради о комплексном пројекту, показало се да је главни аутор пројекта 
„Скопје 2014“ бивши вођа владајуће партије ВМРО-ДПМНЕ, и тадашњи председник 
владе Републике Македоније, Никола Груевски. Поводом промоције тек отвореног 
објекта „Триумфална порта Македонија“, 7. јануара 2012. године, Груевски је по-
носно рекао да је он аутор пројекта.22 То се показало истинитим када је опозициона 
партија СДСМ, 29. маја 2015, објавила више снимљених телефонских разговора Гру-
евског са тадашњим министром за транспорт Милетом Јанкиеским, те разговори 
Јанакиеског са Елизабетом Канческом Милеском где разговарају о разним детаљи-
ма пројекта који је председник тадашње владе наручио.23 

Не улазећи у хронологију извођења појединих елемента пројекта, „Скопје 2014“ 
се у основи може поделити на:

1. изградњу нових објеката,
2. постављање нових споменика и скулптура,
3. постављање нових фасада и украса на већ постојеће објекте, и
4. промене назива већ постојећих објеката и улица.
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Као пример архитектонског стила у ком су грађени сви нови објекти, може пос-
лужити део леве обале Вардара у центру Скопља, који се налази између два моста 
„Гоце Делчев“ и „Слобода“ (однедавно носи име мост „Филип Втори Македонски“). 

На том делу реке, рачунајући само објекте на обали, подигнуте су зграде: Маке-
донски театар, вишеспратна гаража „Смилевски конгрес“, Музеј холокауста, Нацио-
нална установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на 
ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим, зграда Уставног суда, Државног 
архива и Археолошки музеј (сл. 5), зграда Агенције за електронске комуникације, 
зграда Јавног тужиоца Републике Македоније и Управе финансијске полиције, згра-
да Министарства за спољашне послове као и два нова моста (Мост Око и Мост ле-
пих уметности). Притом је ту постављено дванаест скулптура (постављене су и друге 
скулптуре дуж обале реке као део декорација појединих зграда или брега), као и фон-
тане са споменицима Филипа Другог и фонтана „Мајка“ на бившем тргу „Карпошево 
востание“ – садашњи Плоштад „Филип Втори“. Између зграда Агенције за електрон-
ске комуникације и зграде Јавног тужиоца сада је формиран нови трг „Мајка Тереза“ 
на коме се налази објект „Колонада“. 

Све ове зграде, осим Народног позоришта (грађено по оригиналним плановима 
из двадесетих година прошлог века и дише архтектонским академизмом примере-
ним за то време), изведене су у неокласичном стилу, који је у македонској јавности 
популарно назван „Барок“. Споменици са реалистичним изразом, те употреба раз-
них елемента класичне архитектуре (забати, тимпанони, дорски, јонски и коринтски 
стубови), као и декорација зграда са античко-грчко-римским мотивима, потпуно су 
страни, не само граду, који је и пре и после 1963. године неговао модерни израз, 
већ и у менталитету негових грађана.24 Последица грађења свих нових објеката на 
том продручју је то што је архитектонско ремек-дело групе „Биро 77“, зграда Маке-
донске опере и балета, сада потпуно заклоњено, а њихов „Културни центар Скопје“ 
више не постоји. 

Посебно је градско језгро Скопља „страдало“ извођењем пројекта „Скопје 
2014“. Са десне стране реке, у самом центру на простору ограниченом улицама: 
са северозападне стране новоименовани „Булевар ВМРО“ и улица „Даме Груев“, 
са јужне стране улица „Димитрие Чупоски“ и са источне стране новоименована 
улица „Филип Втори Македонски“, у току извођења пројекта „Скопје 2014“ по-
стављено је више од 45 скулптура, четири нова објекта и три, који су још увек у 
фази изградње – фонтана на Плоштаду „Македонија“ и монументални споменик 
са фонтаном „Воин на коњ“ који је оригинално носио име „Александар Македон-
ски“. У самом Вардару су постављене две фонтане/водоскоци, три живе скулпту-
ре са жалосним врбама и две „галије“ (ресторан и хотел). Такође су промењене 
фасаде или урађене реконструкције двадесетак зграда укључујући ту и зграду 
Парламента Републике Македоније (бивша зграда Управе Вардарске бановине, 
Худака Викотора из 1930–1938), Министарства правде, административну зграду 
ЕВН Македонија (Електро-Македонија) Бранка Петричића, као и „Стоковна куќа 
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Слика 5. Зграда Уставног суда, 
Државни архив и Археолошки  

музеј, Скопље, 2013.

Слика 6. Нова фасада зграде  
Владе Републике Македоније

Слика 7. Кензо Танге,  
Конкурсно урбанистичко  

решење за центар Скопља, 
1967.
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Скопје“ Славка Брезовског, док је у плану и промена фасаде зграде МЕПСО. Па-
лата трговско-индустриске коморе Милана Злоковића као и Градски трговски цен-
тар, пројекат Живка Поповског из 1973, успеле су да избегну ту судбину иако је 
требало да обе зграде добију ново лице. ГТЦ, који је требало да добије три куполе 
и „барокни“ изглед, спасао се захваљујући напору грађана Скопља,25 док зграда 
Владе Републике Македоније Петра Муличкоског, није била те среће (сл. 6). 

Пројектом „Скопје 2014“, главни трг „Македонија“, је био замишљен на сле-
дећи начин: на улазу „Триумфална Порта Македонија“ која је грађена по узору 
на класичне римске грађевине, али са мотивима из македонске историје, а са 
леве стране модификоване фасаде кућа у неокласичном стилу (палата и зграда 
„Пелистер“). Са десне стране на улазу у трг следе модификоване фасаде Град-
ског трговског центра, те зграде архитекте Петрића, Брезовског и Злоковића, док 
је последња у том низу нова зграда македонског Телекома која наликује на згра-
ду Народне банке Богдана Несторовића из 1927–1933. године. На том простору је 
требало да буде подигнута и црква Св. Константин и Јелена са великом пратњом, 
која је сада у изградњи непуних сто метара даље. У центру трга је велики спо-
меник/фонтана „Војника на коњу“ (скулптура од бронзе висока 14,5 метара која 
се налази на бетонском постаменту висине 10 метара око којег је фонтана са 
осам бронзаних војника и још осам бетонских лавова), а на сам почетак Каменог 
моста, где су пре Другог светског рата стајале скулптуре Аугустинчића, коњанич-
ке скулптуре Гоце Делчева и Даме Груева. Северозападна страна трга је затво-
рена новим зградама Официрског дома, једног још незавршеног хотела и хотела 
„Мериота”, а цео простор је требало да буде зачињен и другим скулптурама. 

У току пројекта „Скопје 2014“ је постављено више од 70 скулптура и споме-
ника. То су махом скулптуре које представљају личности из антике (Александар 
Македонски, Филип Други и слично) или особе из новије историје Македоније, с 
краја деветнаестог и почетка двадесетог века, повезане са тадашњом борбом ма-
кедонског народа за независност који су били чланови македонске револуционерне 
организације ВМРО (Гоце Делчев или Питу Гули), а постављен је и „Споменик на 
оснивачите на ВМРО“. 

Промена назива већ постојећих улица и објеката одвијала се у истом правцу, ка 
антици (улица „Ленинова“ се сада зове „Аминта трети“, „Градски стадион“ – „На-
ционална арена Филип Втори“, док „Скопски аеродром“ је сада Аеродром „Алек-
сандар Македонски“) или по бившим члановима ВМРО-а (улица „Железничка“ је 
променила назив и сада је то улица „Јордан Мијалков“, док је улица „Салвадор 
Аљенде“ добила име „Тодор Александров“).

Позиција тих нових грађевина и споменика није била унапред планирана па се 
више пута десило да су споменици, пошто се њихов број повећавао, морали мења-
ти место. Једна од последица архитектонских радова у граду је била драстично 
смањење зелених површина Скопља. Од „најзеленијег“ града у Југославији (после 
1963. године, су због евентуалног новог потреса, стамбене зграде биле грађене на 
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великој удаљености једна од друге), који је 2002. године имао 75.649 квадратних 
метара зелених површина и паркова. Претпоставило се да ће се, захваљујући по-
већаној архитектоноској делатности, смањити до 2017. године на 18.680 квадрат-
них метара.26

Пројекат владе је ишао напред, а да се није слушао глас грађана,27 интелекту-
алаца, као ни Асоцијације македонских архитеката.28 Битно је напоменути и да је у 
више случајева интервенисано на објектима који су били под заштитом као споме-
ници културе, а мењале су се и фасаде зграда без пристанка аутора оригиналних 
пројеката.29 У једном од објављених разговора из 2015. године, између министарке 
културе Канческе Милеске и министра транспорта Јанакиеског, Канческа Милеска 
каже: „Одређене фасаде у граду, без разлике које, споменици су културе. Премијер 
је одговорио: „Скидајте их, да више не буду споменици културе, да бисмо ми могли 
да радимо шта год хоћемо“.30 

Закључак

Пројекат „Скопје 2014“ имао је два циља. Прво, да се уз помоћ неокласичних 
фасада и објеката, као и са споменика знаменитих Македонаца, прикажу антички 
корени и античка историја Македоније и македонског народа. Истовремено и да се 
међународној јавности покаже да је тај антички дух још жив у данашњој модерној 
Македонији. 

Друго, да се потенцира улога револуционерне организације ВМРО у борби за 
македонску независност, те да се та организација у колективном сећању следећих 
генерација и визуелном идентитету главног града државе, идентификује и поистове-
ти са политичком партијом на власти, и представи партију ВМРО-ДПМНЕ као нацио-
налну и државотворну партију Македоније. 

У питању је била промена не само визуелног идентитета града, већ културног и 
историјског идентитета македонског народа. 

Пример који најбоље објашњава политичку поруку коју садржи пројекат 
„Скопје 2014“, а уједно приказује и апсолутистичку моћ и жељу за идентифика-
цијом тадашње владајуће партије ВМРО-ДПМНЕ са државом, је скулптура/спо-
меник посвећен Андону Лазову Јаневу. Познатији под надимцима „Ќосето“ или 
„Касапот“ (касапин), Андон је био учесник у македонском револуционарном по-
крету крајем деветнаесетог и почетком двадесетог века,31 и свој рад је почео као 
„терориста Македонске револуционерне организације“,32 и „за сто година, убио је 
сто људи“.33

„Појавио би се негде раздор, или ствари нису ишле добро у региону, [послали 
би ме тамо]. Средио би тај реон, и послали би ме у други... Расправљао сам се са 
непријатним гостима. Као да сам се налазио испред једне шуме, преко које није 
пролазио пут, па бих ја са секиром у руци требало да направим пут у сред те шуме... 
Отишао бих тамо, ускочио, негде са добрим, негде са ножем“.34
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Споменик приказује Андона како пркосно стоји и гледа ка замишљеном и по-
беђенoм противнику. Приказан у традиционалној комитској одори, са капом на глави 
и редеником око појаса, он је пушку оставио иза себе. У десној руци држи револвер, 
а у левој му је дуг исукани нож.

Споменик је постављен у центру Скопља, испред Судске палате и седишта Врхо-
вног суда Републике Македоније.

Слика 9. Непознати аутор, Андонов Лазев Јанев Ќосето, Скопље, 2014

Слика 8. Промена фасада у Скопљу.
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СХВАТАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ 
И КОНЗЕРВАТОРСКОЈ ПРАКСИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Aпстракт
Схватање одрживог развоја познато је у нашој архитектонско-урбанистичкој и конзерваторској 
пракси већ од најранијег периода њиховог савременог развојног циклуса, који у хронолошком 
смислу припада другој половини 20. века. Идеја о одрживом развоју и одрживости креће се 
кроз два прагматична тока: конзерваторску праксу, у оквиру које се спорадично отварају пи-
тања везана за урбанистичке притиске и демографско-антрополошке еволутивне процесе у 
новом индустријском и бирократизованом социјалистичком друштву, док се у пројектантски 
оперативнијој архитектонско-урбанистичкој сфери ово питање снажније јавља, с малим за-
кашњењем, почетком седамдесетих година 20. века, одвијајући се у референцама везаним за 
критику урбанистичких, социјалних и технолошких феномена, еколошку психологију и либерал-
не етичко-моралне филозофске коментаре о друштвеном систему. 

Док се конзерваторска пракса помирила с финалном поделом две целине заштићених кор-
пуса баштине, природног и културног наслеђа, у процесима потпомогнутим разграњавањем 
домаћих и међународних правних и оперативних оквира до средине седамдесетих година 
прошлог века, дотле се прагматично пројектантско архитектонско-урбанистичко схватање 
одрживог развоја развило у изразито критичке дискурсе, који су углавном везани за аван-
гардну и алтернативну дисидентску сцену готово искључиво урбанистичког проседеа. 

Сагледавањем развоја теорије одрживог развоја у другој половини 20. века, аутори овог 
рада закључују да је тај феномен најпре теоријски отпочео у области конзерваторског дело-
вања у фази примењене одрживости, да би након доношења првог Устава из 1963, кад се 
први пут нормативно постулира заштита животне средине, односно од раних седамдесетих 
година 20. века и Генералног урбанистичког плана града Београда 1972, кад се ово питање и 
формално конституише у планској сфери, наставио свој дијалектички ток кроз критичко-ко-
ментаторску егзистенцију код пројектно ангажованих архитеката и урбаниста од фазе ем-
пиријске одрживости до фазе контекстуалне одрживости. Овакво схватање контекстуалне 
одрживости као холистичког концепта данас је прихватила и конзерваторска пракса у свом 
оперативном и теоријском поимању целине наслеђа.   

Кључне речи: одрживи развој, конзервација наслеђа, примењена одрживост, емпиријска 
одрживост, контекстуална одрживост
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CONTRIBUTION ON «SUSTAINABLE DEVELOPMENT» IN THE 
SERBIAN ARCHITECTURE AND CONSERVATION PRACTICE OF 
THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY

Abstract
The understanding of “sustainable development” is known in our architectural-urbanistic and 
conservation practice from the earliest period of their modern development cycle, which in the 
chronological sense belongs to the second half of the 20th century. The idea of   “sustainable 
development” and “sustainability” has moved through two pragmatic flows: through conservation 
practice, in which sporadic issues arise in relation to urban pressures and demographic and an-
thropological evolution processes in a new industrial and bureaucratized socialist society, while 
in the architectonic architectural - the urbanist sphere, this issue is more strongly reported with 
a smaller delay, in the early seventies of the twentieth century, unfolding in references related 
to the criticism of urban, social and technological phenomena, ecological psychology and liberal 
ethical-moral philosophical comments on the social system.

While the conservation practice reconciled itself with the final split of two parts of the protected 
corpus of heritage, natural and cultural heritage, in the process of assisted division of domestic 
and international legal and operational frameworks until the mid-1970’s, the pragmatic archi-
tectural and urbanistic understanding of “sustainable development” in highly critical discourses 
that are mainly related to the avant-garde and alternative dissident scene of almost exclusively 
urban planning.

Considering the development of the theory of “sustainable development” through the second half 
of the 20th century, the authors conclude that this phenomenon first began theoretically in the 
field of conservation work through the “applied sustainability” phase, after the adoption of the 
first Constitution from 1963. when it first normatively postulates the protection of the environ-
ment, that is, from the early seventies of the 20th century and the General Urban Plan of the City 
of Belgrade in 1972, when this issue was formally constituted in the planning sphere, continued 
its dialectical course through the critical existent architects and urban planners from the phase of 
“empirical sustainability” to the stage of “contextual sustainability”. Understanding of “contex-
tual sustainability” as a holistic concept has today been accepted by conservation practice in its 
operational and theoretical understanding of the whole of heritage.

Кeywords: sustainable development, conservation of cultural heritage, applied sustainability, 
empirical sustainability, contextual sustainability
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Теоријско-историографски приступ 
схватању одрживог развоја

Схватање одрживог развоја познато је у савременим развојним циклусима 
српске архитектонско-урбанистичке и конзерваторске праксе, која у хронолошком 
смислу припада другој половини 20. века, знатно пре формалне међународне по-
стулираности и новијег еколошко-екосистемског просвећења.1 Никола Добровић 
непосредно након Другог светског рата назива планску одрживост заједнице „по-
литиком тла“ 2, тумачећи парадигмом тла аутентичне антропогене чиниоце развоја 
преко поднебља и искуствености. Екологија и њени принципи који су стигли до мла-
дог архитекте Милорада Мацуре преко радова Станише Станковића прерасли су 
већ у марту 1945. у теорију екотехнике као основе савременог изграђивања земље.3 
Према његовом предлогу достављеном Скупштини АВНОЈ-а од 23. марта 1945, 
целисходно планирање се састоји из екотехничког плана који чине три сектора: 
научно-документациони, екотехнички и пројектантски, а делатност будуће праксе 
заснива на успостављању научно-истраживачке институције у области урбанизма 
која би се звала Екотехнички институт.4 Однос према проучавању природне средине 
као пледоаје и техничка целина представљају полазиште за ширину којом је Мацу-
ра најраније наговестио интердисциплинарне везе, сложеност процеса, повезаност 
природе и насеља. Градска и сеоска изградња, као производни „карактер области“, 
указују на најраније сазревање линије просторног планирања.  

Слика 1. Лист „Политика“ (6. мај 1932),  
приказ новоизграђеног котежа Неимар у Београду
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У српској и београдској средини одрживи развој је постао ствар идејног пома-
ка превазилажењем конзервативнe пројектантске праксе у осмишљавању градског 
простора5 и удовољавању наручиоцу6, дубоко до у новије доба лоцираног у снажним 
ауторским амбицијама за репрезентацијском и стилистичком перфектуацијом архи-
тектонских дела, а далеко мање технологизацијом њихове инфраструктуре и пове-
заности у јавне градске прикључне системе. (Слика 1) Могућност помака и „раскида 
са просторним детерминизмом“, како карактер локацијског развоја назива Нада Ла-
заревић Бајец у својој студији Истраживање простора, остварена је почетком седам-
десетих година 20. века, не само притисцима светских дешавања на пољу заштите 
животне средине већ и асимилацијом стваралачке етике у професионалну моралну 
филозофију. Дискурзивност је омогућена либерално-критичким посматрањем урба-
нистичко-планских процедуралних аномалија у процесима урбаног раста и отклоном 
од идеологизираних тумачења друштвеног и просторног планирања шездесетих го-
дина7, као и критичком социологизацијом и антропологизацијом феномена у развоју 
градских и приградских подручја као срединама продужених конфликтних културо-
лошких суперпозиција, насталих из миграторних размена вредности у судару псеудо-
рурално с градским и грађанским.8 

Концептуализација примењене одрживости 
у конзерваторској пракси

Готово редовно позиционирана наспрам репресивне урбанистичке парадигме, 
индустријализације и ауторског стваралаштва9, конзерваторска пракса од почетака 
свог савременог послератног деловања није представљала амбијент симболичких и 
афективно богатих догађаја. Изразито отежан и, коначно, неуспели ангажман малог 
броја конзерваторских делатника у процесу идентификације и репарације оштећених 
и опљачканих покретнoсти из приватних колекција, музеја и пострадалих државних 
установа тек неколико година након рата био је сасвим обустављен.10 Приоритетан 
рад на истрази опљачканих културних добара и вредности преусмерен је услед пре-
усмеравања економских стратегија новоуспостављене југословенске власти у новом 
послератном глобалном политичком поретку, а прагматични циљеви неодложне об-
нове разрушене земље обухватили су и преусмеравање оријентира конзерваторског 
деловања ка конкретном практичном теренском истраживању и неодложним превен-
тивним техничким заштитама непокретних културних добара и имовине.11 

Централне републичке организације заштите културног наслеђа, програмски 
оријентисане ка практичном деловању и научним институтским оквирима биро-
кратске управе, и поред близине материјалних топоса народне културе и времен-
ских хоризоната који су чинили матично подручје из кога би требало да настаје 
фон послератног социјалистичког реализма, нису заузимале парадигматско ме-
сто у оперативним културолошко-идеолошким формацијама нове државе. У том 
смислу, слободни хоризонти професије омогућили су да се позитивна митологија 
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наслеђа и традиције суштински и неометано заснује на концепту конкретне при-
мењене одрживости у смислу перманентног истраживања и вишедеценијске обно-
ве. Међутим, примењена одрживост се заснивала и на одржавању споменика кул-
туре као културних енклава, у парадигми аутономне целине наслеђа која настаје 
из јединства тла и подразумевајућег срастања са онима који локално чине и живе 
своје наслеђе.12 У формалним концептуализацијама одрживости, пут у обезбеђе-
ну будућност наслеђа тражио се у примени међународног права које је пружала 
Хашка конвенција у противоружаном деловању и Венецијанска повеља из 1964, 
на основу које се инсистирало на високом ограничавању конзерваторских и реста-
ураторских интервенција на споменицима културе и принципима избегавања при-
видне обнове без позитивне доказивости аутентичних својстава, затеченог стања 
или истражене природе грађевине. 

Kонкретна конзерваторска повезаност с објектима истраживачког или опера-
тивног рада на терену садржала је и одређени степен егзотизације, чиме се при-
мењена одрживост заснивала на духу емотивних рафинмана, који су се црпели из 
блиског сарадништва с домаћинима на локалу као репрезентима духа места и духа 
времена.13 Суштински нерепресиван механизам присуства јавне службе на терену 
и њен неометан, неселективан рад на утврђивању свих врста споменичког наслеђа 
током послератних деценија14 потврђивао се и изостанком сваког волунтаристичког 
идеализма у реализацији програмских активности, из чијих су се вишегодишњих 
истраживања или систематских конзерваторских радова на терену препознавали 
гестови партнерства стручних ауторитета и установа са својим домаћинима на тере-
ну. Евентуални дискурзивни набори унутар професије, у делезовском смислу појма, 
углавном су се налазили у савезним истраживачким пројектима и њиховим коопе-
ративним реализацијама, које су снажније садржавале мултидисциплинарну ком-
поненту сарадње и пројекције углавном микросистемског, односно микролокалног 
развоја, уз уважавање духа аутентичности.15 Конзерваторска перспектива одрживог 
развоја за објекте и просторе није садржавала снажнији миленаристички дух стра-
хова пред тада веома честим футуристичким пројекцијама, које су се од медија до 
стручне литературе заснивале на импликацијама енергетских и економских криза 
у које је свет западао од средине седамдесетих година 20. века, истичући све већи 
раскорак између развијених и неразвијених, богатих и сиромашних земаља. 

Концептуализација емпиријске одрживости  
у пројектантској пракси

Емпиријска одрживост у приступу друштвеном развоју носила је предзнак 
марксистичко-материјалистичких теоријских процедура, захваљујући, с једне стра-
не, замени наводне духовне надградње стандардима самоуправног човека, с друге 
стране, везивањем за антропогене, најчешће патријархалне компоненте као по-
жељне борачке борбености и самопрегора породичног појединца, а с треће стране, 
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напуштањем мотива хуманистичке и позитивистичке антропологизиране етике, 
чије се порекло налазило у процесима целокупног историјског одржања, вољом за 
преживљавањем, снагом одолевања сваком антинародном искушењу и очувању 
аутохтоности и безусловном отпору колонијалистичком и империјалистичком свету 
савременог доба. Привезан политичком прагматиком за идеју о братству и једин-
ству, родно место одрживог развоја представљала је идеологија југословенства, 
односно нијансиране републичке идеологије о југословенству, променљиве приро-
де од контекста јединства до контекста јединства множине (ex pluribus unum)16, па 
све до краја постојања федерације.

Почетком седамдесетих година, енергетска дефицијенција и пораст цене нафте 
са стагнацијом производње, чији се врхунац догодио 1973, условили су инфлацију у 
већини водећих економија света, а светску економску кризу пратиле су и терорис-
тичке активности алтернативне хладноратовском миљеу биполарног света, претеж-
но везане за блискоисточни регион, арапски свет и Латинску Америку. Конвенције 
тог периода интензивније наглашавају проблем екосистемских прекорачења, не-
одрживости и црпљења ограничених ресурса планете, а апокалиптична предвиђања 
се преносе и у дискурс домаће архитектонско-урбанистичке аналитике и наш миље 
стручне теорије.17 Миленаристичке парадигме еколошке психологије изразиле су се 
снажније у оквиру социолошких студија и психоантрополошких расправа, у којима је 
препознат утицај енормне дисхармоничне урбанизације, у свету изазване технолош-
ко-економским бумом и светском кризом енергената, а у нашем теоријском миљеу 
– дисидентским отклоном од уверења у способност самоуправљања да одговори на 
питања одрживости сопственог економско-политичког концепта и упитне будућности 
функционално-технолошког држања корака са светом.18 

Допуштање критичких процена и полемизације представљало је у самоуправ-
ном социјализму рационализацију моралне филозофије као важне компонентне раз-
војних токова српског и југословенског друштва, настале под снажним деловањем 
идеолошких преференци друштвеног система чији је главни импулс била самоупра-
вљачка догма о томе који су облици друштвеног понашања одговарајући духу нацио-
нализације и колективизма. Самоуправне конгресне догме чиниле су јавне судове 
на којима су се у пуној мери бранили концепти одрживости и функционалне интегра-
тивности заједнице и расправљало о њима. Самоуправни систем је изградио базне 
бирократске функционалне канале и за руралну и за урбану средину. Одвијајући се 
кроз канал проширене породице на начин близак аутохтоном етнолошком пореклу, 
сеоске заједнице су садржале концепт одрживости и интегративности на основу којих 
су се твориле задруге као интегрисани демографски и привредни системи, с већ тада 
препознатим елементима структурног одумирања,19 док су у урбаним заједницама 
бирократске канале одрживе заједнице твориле месне заједнице као примарни сег-
менти локалног политичког простора и самоуправне интересне заједнице (СИЗ-ови), 
као примарни самоуправни сегменти јавне потрошње и друштвене економије.20

Емпиријска одрживост, по схватању српске политичке заједнице, која је позити-

Алекса Цигановић, Раде Мрљеш



42

визам марксизма и самоуправљања заснивала углавном на индиректним комбинато-
ричним теоретизацијама марксистичког материјализма у декларативизму појединаца 
и институција, с једне стране, и алтернативних напредних школа из области друштвене 
теорије, с друге стране, садржала је компоненту некакве хумане одрживости којом се 
сваки појединац, члан породице и заједнице препознавао у коначним, људским бићи-
ма опхрваним историјским усудима, неправдама и трагизмима – бићима која греше, 
која живе у друштву које пак живи у сложеним, динамичким, редундантним и контин-
гентним световима, у којима се они и не морају снаћи, али који својим аутохтоним 
обичајним правом подстичу креативну критичку размену и интуитивно примењују ин-
струменте за рационализацију и успостављање права да сопственим моралним судо-
вима утичу на изградњу општих судова. Из таквог повладивог, криптохуманиситичког 
идеолошког миљеа дефинисао се детерминизам понашања који је толерисао навике 
и обичаје у ситуацијама еколошких инцидената, коруптивних и неформалних пракси 
јавних служби, као и становништва (бесправна изградња, грађевинска дерегулација, 
нелегалне депоније, експоатација шуме, индивидуални водозахвати, оштећење и 
уништење културних и природних добара, нерационално газдовање територијалним 
капиталом и сл.), утичући на појаву протекционистичких обичаја и високу толеранцију 
на повладиве и неделотворне јавне осуде, посредно утичући и на развој суштински 
благе и неделотворне казнено-кривичне политике.21 

Прагматично премошћавање филозофског и емпиријског у сферама стручне и 
научне егзактности, по начину на који је било присутно у српској архитектонско-урба-
нистичкој критичкој средини, постало је могуће захваљујући редукцији чињеница о 
економском и технолошком развоју на рачун наводно либерализоване критике и инди-
видуације, колективистичког волунтаризма у самоуправљачком миљеу, формалних и 
неформалних метода одлучивања и критичке процене, која је системски дата као право 
свим радним људима по зборовима самоуправних колектива. Снажнији либералистич-
ки приступи су се, међутим, јавили из алтернативних, углавном авангардних миљеа, 
који су били у вези с појединцима индивидуализираног ауторског и пројектантског 
ангажмана, по дисидентским амбијетима, из којих су ангажоване групе алтернативно 
градиле имиџ грађанског јавног активизма у оквирима самоуправљања, или покрети-
ма и интелектуалним заједницама које су групацијски биле распоређене око појединих 
јавних питања у оквиру система који је контролисано допуштао јавну критику.

Снажан подстрек емпиријској одрживости налази се у синтезном структурирању 
концепцијских сфера из архитектонских, уметничких, антрополошких, социјално-со-
циолошких, образовних и споменичких области у координациони блок, профили-
шући одрживи развој кроз друштвену одрживост конституисану на програмским 
усмерењима опште дијалектичке синтезе коју струковни и научни подсистеми де-
легирају политичком систему.22 Опсесивна парадигма синтезе током друге половине 
седамдесетих година посебно је имала значаја за програмско-теоријску платформу 
урбанизма као координатора ликовно-естетске синтезе простора и града.23 Корпус 
синтезног планирања с елементима емпиријске одрживости, у којима се уочава кон-
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цепт агломерирања, односно концентрације насеља у виду вертикално пројектова-
них градова, уочава се од средине седамдесетих година 20. века у српској планерској 
митологији у још три одвојена концептуална оквира: први, који је у вези с футурис-
тичким концептом екистике и насељима сутрашњице24, други, у радовима снажнијег 
дисидентског и критичко-расправног миљеа везаног за млађу генерацију архитеката 
београдског Архитектонског факултета и алтернативним групама окупљеним око Га-
лерије Студентског културног центра (Богдан Богдановић – Сеоска школа за фило-
зофију архитектуре; Ђорђе Бобић, Марин Крешић – Радионица за поправку града; 
Иван Ратковић – АРБ; Предраг Ристић – скице за Мадуродам и др. пројекти; Зоран 
Белић Weiss, Марко Погачник, Мирко Радојчић, Мишко Шуваковић – Заједница за 
истраживање простора, Марјан Чеховин – АА+ и др.) и трећег концептуалног плана у 
оквиру кога се артикулише научно виђење „теорије базе“ у просторијама Института 
за архитектуру и урбанизам Србије и ЈУГИНУС-а (Александар Вељковић, Владимир 
Бјеликов, Михајло Григоров, Мирослав Вреск, Михајло Којовић и др.).25 

Посебно подстицајну улогу у афирмацији одрживог друштвеног развоја имале 
су изложбе и трибине које су у континуитету организоване у оквиру Галерије Сту-
дентског културног центра у Београду, од њеног оснивања 1974, заснивајући свој 
програмски и излагачки концепт на хеуристичкој (откривалачкој) функцији, нега-
тивној критици у правцу оспоравања ауторитета и испитивању моћи на друштвеној 
и институционалној сцени (факултетима и установама, политичким институцијама 
и друго), као и постављању питања вредности, преламајући га кроз социолошке, 
антрополошке, психолошке и историјске аксиолошке призме. Снажнија полемиза-
ција урбанистичких као јавних питања била је омогућена концентрацијом ствара-
лачке етике средином седамдесетих година 20. века, кад се у већем обиму јавља 
јавни дискурзивни простор довољне тематске ширине и временске континуираности 
– часописа, односно стручне периодике, трибина и струковних изложби млађег ге-
нерацијског шалона архитеката и планера. Стручна периодика проистекла из диси-
дентских критичких активизама, као аутономно отворен, формално некодификован 
и интересно нецензурисан простор за питања из сфере стваралачке праксе, омо-
гућавала је и нешто далеко значајније – ванинституционални и неоптерећени на-
учно-образовним формализмом, довољно простран полемички простор, у коме је 
било могуће објављивање довољног броја „словних знакова“, омогућавајући тиме 
и настанак адекватног текста као продужене денотације у циљу снажније и образло-
женије афирмације многих урбанистичких и социолошких тема.

Из Гедесове (Patrick Geddes) визије некрополиса, који није видео никакав излаз 
из градског развоја осим ограничења и стабилизације, развија се CIAM-ова матри-
ца у Атинској повељи, индоктринирана сепарацијом функција и коначном дезинте-
грацијом савременог града. Према Жаклин Тирвит (Jaqueline Tyrwhitt), екистика је 
представљала трећи покушај да се на делу Фредрика ле Плаја (Frederic Le Play) ут-
врди тоталитет односа између појединца, друштва и његове животне средине, рад-
них навика и потреба кроз структурне и матричне системе града. Екистичка шема 
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Слика 2. Милош Р. Перовић (1975),  
Аналитички концепти комуникационих поља за градове и села

заснивала се на просторним матрицама, у чијим се половима налазе човек (антропос) 
и човечанство (екуменополис). Екистичари су заговарали чињеницу да је градски чо-
век већ изгубио контролу над својом животном околином, односно да ју је одбацио у 
последњем часу, због чега је једини могући одговор на апокалиптични имплозивни 
сценарио метрополски начин живота и инфра/супраструктурни тоталитет као једино 
могуће и рационално стање одрживости. (Слика 2) Уверење о катастрофичности као 
јединој могућности света надовезивало се на критику „планирања линије развоја на 
светској сцени“, која се налазила и у извештају МИТ-а, коју наводи и Ханс Магнус 
Енцесбергер (Х. М. Enzesberger) у својој познатој „Критици политичке екологије“.26

Група „МЕЧ“, у оквиру концепта Аrt Centra, представљеног у Галерији Студент-
ског културног центра Београд од 23. септембра до 9. октобра 1975, даје предлог 
„одрживости града кроз реформу урбанизма која би се заснивала на систему ме-
таболистичких и биоморфних карактеристика једне трансформабилне структуре“.27 
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Иван Ратковић у оквиру групе „АРБ“ заснива своја егзактна испитивања на приград-
ским насељима Београда, социјалним субурбаним миљеима, криптоурбанистичким 
концептима и архитектури без архитеката, којима критички доказује неодрживост 
и стратегијске промашаје метрополског концепта. Група „Радионица за поправку 
града“, чије је име смислио архитекта Слободан Лазић према казивању архитекте 
Марина Крешића, делује у две етапе – прву радионицу водио је Ђорђе Бобић у вре-
ме вршења мандата градоначелника Богдана Богдановића, а другу радионицу као 
клуб водили су Мирна Гаврилов, историчар уметности, и Марин Крешић, архитекта, 
од 1995. до 1997, тумачећи одрживост града у контексту просторно-временског кон-
тинуума и урбанистичко-планерске културе.     

Трећи концептуални оквир емпиријске одрживости, који залази у метричке 
покушаје рационалнизације у областима урбанистичке и просторно-планерске 
праксе, јавља се у концепту „теорије базних биланса“, односно „теорије базе“, 

Слика 3. Коста Данчевић (1982), концепција одређивања градске запремине и  
локационог оптимума за конструкције и сервисе који захтевају употребу енергије
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с циљем егзактне формулације и разрешења дихотомне анализе урбаних функ-
ција и структура. Ова теорија, која је за постављени циљ имала математич-
ко-програмску контролу урбаног раста по етапама, све до коначне поларизације 
околног простора у умрежене целине,28 заснивала се на компонентама егзактне 
одрживости, у оквиру које су примарне референце почивале на базним извознич-
ким делатностима добара и услуга града, умрежавању насеља у конгломерате, 
специјализацији у базичним делатностима, диверзификацији допунских делат-
ности, сазревањем у коме град окончава увоз и отпочиње сопствено индукова-
но снабдевање све до постизања ступња регионалне метрополе, поларишући 
околни простор и господарећи мрежом градова-сателита. Идеја о поларизованој 
мрежи градова у оквиру „теорије базе“, развијане крајем седамдесетих година 
20. века, представљала је теоријски модел који је повезивао чиниоце урбанис-
тичке пренасељености и чиниоце запослености, развијајући се из потребе да се 
услед хроничне несташице станова и ефикасније програмске станоградње дају 
истраживачки, егзактни економетријски одговори на демографске и социјалне 
притиске и тиме сфера грађевинске индустрије снажније заснује на корелацији 
са егзактним моделима економске политике плански засноване привреде и енер-
гетске кризе. (Слика 3)

Концептуализација савремене контекстуалне одрживости

С променом идеолошке, економске и егзистенцијалне парадигме у транзицио-
ном периоду, српски прелазак у нови век карактеришу савремени покушаји фор-
мирања нове, синтезне дефиниције којом се концепт одрживости животне средине 
наглашава кроз холистички, динамичан и перцептиван ресурсни карактер, чије се 
управљање спроводи кроз канале управљања ризиком и бизнис плановима. Жи-
вотна средина се посматра кроз три снажне парадигме: вредновања, разноврсности 
и просторног, односно територијалног развоја као капитала.29 Концептуализација 
културог наслеђа заснива се на феноменима „културог предела“, „свести“ и „семи-
отизације подручја“, уместо антропологизацији подручја. Одрживост културног на-
слеђа се концептуално везује за биоекосистеме и концепте зелене инфраструктуре 
као интегралног приступа у систему планирања и ресурса локалног развоја.30 Но-
вим појмом ,,заједнице повезане наслеђем“ успостављена је свест о наслеђу, која 
убудуће неће потицати само од професионалних стручњака већ и од тежњи група 
становништва, које не морају бити повезане истим језиком, етничким везама, па 
чак ни заједничком прошлошћу, већ ће проналазити повезаност кроз сврсисходну и 
индивидуално-контекстуалну посвећеност одређеном наслеђу.31 Концепт културног 
наслеђа тако налази своје место у плуралистичкој демократији у складу са идејом 
културног „плуралистичког зближавања“, у помиреном односу с фундаменталним 
заједничким вредностима на којима почива општа политичка замисао Европе у над-
националном културном субјективитету.32
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Ана Радованац Живанов

ПРЕНАМЕНА НАПУШТЕНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА 
КАО ВИД ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У СРБИЈИ 
И РЕГИОНУ

Aпстракт
Специфичним и често препознатљивим градитељским изразом, зграде железничких станица и 
у Србији и у Европи представљају вредан сегмент архитектонског и железничког наслеђа. Мно-
ги овакви објекти, од којих известан број има статус споменика културе, деле, нажалост, суд-
бину остале занемарене баштине. Србија има око 1.300 километара напуштених железничких 
пруга (већином узаног колосека), а узимајући у обзир и земље региона, та цифра се повећава 
на више од 2.500 километара, дуж којих је препуштено пропадању више десетина напуштених 
станичних објеката. 

Почеци изградње железничких пруга у земљама региона датирају с краја 19. века, на терито-
рији под влашћу Аустроугарске монархије. До краја шездесетих година прошлог века укинуте су 
све ускоколосечне пруге у Србији и региону. Иако су шине повађене, остало је вредно наслеђе 
станичних објеката, мостова, тунела, насипа, усека, затим покретних предмета – униформи, ста-
ничног намештаја, папирних артефаката, као и носталгична успомена на легендарни воз Ћиру, 
што све говори о култури живљења и комуницирања људи током готово целог једног века. 

Укидањем пруга, многе станице више нису биле повезане са окружењем, често су остајале у 
тешко доступним пределима, па тако представљају идеалан капацитет за развој адекватних 
културних и туристичких садржаја у „нетакнутој“ природи. Карактеристично је да су поједине 
пруге пролазиле кроз еколошки изузетно очуване природне средине, до којих је данас, њихо-
вим нестанком, готово немогуће стићи. 

У раду ћемо се осврнути на могућности ревитализације напуштених железничких станица, кроз 
њихову реконструкцију и пренамену, у објекте туризма, угоститељства, културе, као и у центре 
удружења цивилног сектора. Пружиће се увид у историјске оквире и архитектонске каракте-
ристике одабраних здања, а посебна пажња посветиће се навођењу аналогних примера добре 
праксе из иностранства – станичних зграда које су претрпеле обнову и добиле нову функцију. 

Значај очувања железничког наслеђа, што потврђују примери добре праксе из других земаља, 
јесу нове функције обновљених зграда станица, које са пратећим садржајем, постају снажан 
замајац економског развоја (углавном) неразвијених локалних самоуправа и отварају могућ-
ност укључивања локалног становништва у развој туризма, угоститељства и неговање културе.

Кључне речи: железничке станице, напуштене пруге, заштита, културно наслеђе
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REPURPOSING ABANDONED RAILWAY STATIONS 
AS A WAY OF PRESERVING CULTURAL HERITAGE  
IN SERBIA AND THE REGION

Abstract
A specific and often recognizable architectural expression, the railway station buildings in both 
Serbia and Europe are a valuable segment of architectural and railway heritage. Many such ob-
jects, some of which have the status of cultural monuments, share, unfortunately, the fate of other 
neglected heritage. Serbia has about 1300 kilometers of abandoned railway tracks (mostly narrow 
gauge), and taking into account the countries of the region, this figure increases to more than 2500 
kilometers, along which dozens of abandoned railway stations.

The beginnings of the construction of railway lines in the countries of the region date from the last 
quarter of the 19th century, on the territory under the authority of the Austro-Hungarian monarchy. 
By the end of the 1960s, all narrow gauge railways in Serbia and in the region were abolished. 
Although the tracks were taken off, there are still valuable heritage of railway stations’ buildings, 
bridges, tunnels, embankments, cavities, movable objects - uniforms, stations’ furniture, paper ar-
tifacts, as well as nostalgic memories of the legendary train Ćira, which speaks about the culture 
of living and communication of people for almost a century.

By abolishing railroads, many stations were no longer connected with the surroundings; they often 
remained in hard-to-reach areas, thus representing the ideal opportunity for developing adequate 
cultural and tourist facilities in the “untouched” nature. It is characteristic that certain railroads 
went through ecologically remarkably preserved natural environments, which today, with the rail-
roads disappearance, are almost impossible to reach.

The paper is dealing with the possibilities of revitalizing abandoned railway stations, through 
their reconstruction and conversion into facilities of tourism, restaurant management, culture, as 
well as in the centers of civil society associations. An insight into the historical frameworks and 
architectural characteristics of the selected buildings, with special attention being paid to the 
introduction of analogous examples of the best practice from abroad – railway stations that have 
undergone renovation and have a new function, will be presented.

The importance of preserving the railway heritage, as confirmed by examples of the best practice 
from other countries, are the new functions of the renovated station buildings. Together with 
accompanying services, they become a powerful engine of economic development of (mainly) 
underdeveloped local self-governments and open the possibility of involving the local population 
in the development of tourism, restaurant management and cultural inheritance.

Кeywords: railway stations, abandoned railroads, protection, cultural heritage
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Железничка инфраструктура

Повод за изградњу прве пруге на територији данашње Србије (на тлу Војводине) 
била је намера Државне рударске организације Аустроугарске монархије да унапреди 
банатско рударство, нарочито Штајдердорфски угљени базен (место Анина у Румунији) 
и да обезбеди везу са Дунавом. Пруга је отворена 20. августа 1854. и повезивала је мес-
та Оравица (у Румунији), преко Јасенова и Беле Цркве са луком „Базјаш“ на Дунаву (у 
Румунији). Пруга је била дуга 62 км и имала је шест железничких станица.19 To je непу-
них тридесет година после изградње прве пруге на свету Стоктон–Дарлингтон (Stockton-
Darlington) у Енглеској. 

Нешто касније кренуло се са градњом пруге у јужним деловима, који су у то време 
били под Османским царством (пруга Скопље – Косовска Митровица). Изградња прве 
пруге у централном делу Кнежевине Србије поверена је 1881. године, као концесија, Ге-
нералној унији – париском финансијском друштву. Друштво је банкротирало наредне го-
дине, па је градњу пруге од Београда до Ниша преузела држава. Први воз прошао је 28. 
августа 1884. године. Изградња пруге представљала је резултат обавезе коју је Србија, 
као налог великих сила, прихватила после Берлинског конгреса, да се Турска и Бугарска 
повежу са Европом. Београд (Земун) је тада већ био повезан пругом до Будимпеште.2 

Будући да је железница била основно средство комуникације између градова и др-
жава, железничкe станицe представљале су места првог сусрета придошлица са новим 
градом, својеврсне „изложбене павиљоне“ и репрезентативне примере урбане архи-
тектуре. Поменимо Сент Панкрес (St. Pancras) у Лондону, пројекат сер Гилберта Скота 
(George Gilbert Scott), Гар де Лион у Паризу, изграђена за Светску изложбу 1900. годи-
не, дело архитекте Маријуса Тудоара (Marius Toudoire), затим будимпештанска станица 
Келети, рад архитекте Ђуле Рошлича (Gyula Rochlitz ), станица Гранд Централ (Grand 
Central Station) у Њујорку, ремек-дело компаније Ворен и Ветмор (Warren & Wetmore).

Железнички саобраћај је временом губио примат као најраспрострањенији вид 
транспорта. Вртоглавим напретком технологије који је обележио 20. век у први план из-
бија авио-превоз, на чијој су страни многе предности, пре свега скраћење времена про-
веденог у путу. Железничке пруге се повлаче пред ваздушним линијама. До краја шез-
десетих година прошлог века укинуте су све ускоколосечне пруге у Србији и региону, иза 
њих је остало вредно наслеђе станичних објеката, мостова, тунела, насипа. У раду ће се 
указати на могућности ревитализације напуштених железничких станица, које су део уг-
роженог архитектонског и железничког наслеђа, кроз њихову реконструкцију и пренаме-
ну простора, са могућношћу остваривања економске користи за локално становништво. 

Железничко наслеђе у контексту Европске 
конвенција о пределу

Земље Европске уније донеле су у Фиренци3 2000. године Конвенцију о пределу 
којом се регулише заштита, управљање и планирање заједничког богатства које 
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чине разнолики предели Европе. Предео означава одређено подручје, онако 
како га људи виде и доживе, чији је карактер резултат деловања и интеракције 
природних и/или људских фактора, а његова заштита подразумева поступке 
очувања и одржавања значајних или карактеристичних обележја одређеног 
предела, његове вредности као наслеђа, проистекле из природне конфигура-
ције и/или људске активности. Управљање треба да обезбеди акције које ће 
осигурати одржавање предела и хармонизовати промене неминовне у друштве-
ним, економским и еколошким процесима, а планирање треба да пружи визију 
о побољшању, враћању у претходно или креирању новог предела.4 Европска 
конвенција представља међународни документ који је отишао корак даље, јер 
посматра културно наслеђе као нераскидив део средине у којој се живи, а пре-
део посматра као основни инструмент одрживог развоја, залаже се за сарадњу 
и размену искустава између европских држава и покрива сва подручја која су 
део природе и људских активности, без обзира на њихове амбијенталне вредно-
сти. Република Србија је ратификовала Европску конвенцију о пределу 27. маја 
2011. године и на тај начин се придружила групи земаља које су показале бригу 
о одрживом развоју.5 

Географ Ото Шлитер (Otto Schluter) први пут користи термин културни предео 
и издваја две форме предела: природне пределе – на које човек није у већој мери 
утицао и културне пределе – настале од стране човека, док је за промоцију идеја 
о културном пределу најзаслужнији Карл Сауер (Carl Sauer).6 

Једна врстa културног предела је пејзаж историјских саобраћајница (путеви 
и железнице) који припада тзв. линеарним пејзажима и осим инфраструктурних 
грађевина, путева и железничких пруга укључује структуре као што су мосто-
ви, надвожњаци, тунели, а такође и припадајућу опрему – километарске озна-
ке, историјску саобраћајну сигнализацију, док код железница укључује станице, 
специјалну техничку опрему, сигнализацију и уређаје. Овим пејзажима такође 
припадају историјске грађевине, као што су железничке станице, стражарнице, 
ранжирне окретнице, такође и садржаји који прате путовање – ресторани, гос-
тионице, одморишта.7

Европска федерација музејских и туристичких железница која окупља инсти-
туције из двадесет пет држава – FEDECRAIL дефинисала је железничко наслеђе 
у Повељи из Риге (Riga Charter) усвојеној 2005. године. Железничко наслеђе 
укључује историјске или очуване железнице, музејске железнице, железнице које 
функционишу и туристичке железнице. Железничка опрема наведена у Повељи 
обухвата зграде или инфраструктуру које чине део железничке целине.8 

У руралним срединама железничко наслеђе мора се посматрати у контексту 
културног предела. Пруга, зграде станица и стајалишта током изградње укомпо-
новани су у природно окружење и представљају неодвојив део предела. Овакви 
објекти, након укидања пруга, остали су усамљени углавном у оквиру планин-
ских предела. 

Ана Радованац Живанов
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Примери добре праксе пренамене  
напуштених железничких станица

Од усвајања Повеље из Риге (2005) у стручној јавности је порасло интересовање  
за објекте железничке инфраструктуре у контексту потребе за ревитализацијом или 
пренаменом као могућем развојном потенцијалу локалних самоуправа. Осврнули би 
се на примере из света и региона који доказују да је могуће пренаменити објекте 
напуштених железничких станица.  

Хатачана (Hatachana) је јеврејско име за стару железничку станицу Јафа (Jaffa), 
недавно претворену у луксузни јавни простор у Тел Авиву. Станица је изграђена 
1892. године као терминус за железничку пругу Јафа–Јерусалим. Када је желез-
ница затворена, локација је постала неискоришћен и запуштен део града, да би 
реконструкцијом оживела као меморијал техничког наслеђа. Изграђен је комплекс 
који укључује велики број обновљених железничких вагона, теретних терминала и 
делова пруге „која води – нигде“, а око 1905. године постојала је и фабрика цемен-
та, која је касније преуређена у малопродајни простор.9

Изузетно успешна пренамена затворене железничке станице је Гар д'Орсеј 
(Gare d'Orsay) у Паризу, дело архитекте Виктора Лалуa (Victor Laloux), изведено у 
стилу сецесије. Станица је отворена 1900. године и била је у употреби до средине 
шездесетих година прошлог века. Пројектована да прима само електричне локо-
мотиве, ослобођена дима и гара, добила је стаклени кров под којим су место на-
шли ресторани, продавнице и хотел. Станица је после 1940. године служила само 
за приградске возове и постепено губила основну функцију. У периоду до 1978. 
године, када је евидентирана као историјски споменик, прошла је необичну суд-
бину, од већ донетог решења да се сруши, преко коришћења као паркинг, затим 
као простор аукцијске куће Рив Гош (Rive Gauche), као привремено позориште, до 
коначног претварања у музеј 1986. године. Данас су у њој смештена дела фран-
цуских импресиониста, премештена из музеја Жe д' Пом (Galerie Nationale du Jeu 
de Paume), тако да представља једну од најзначајнијих културних установа не само 
Француске већ и Европе.10

Стара станица у Јерусалиму, дело немачког архитекте Конрада Шика (Conrad 
Schick), подигнута пре сто тридесет година, радила је до 1998. године, а реконструк-
ција је почела 2005. године (сл. 1). Добила је ново име – Прва станица – и прена-
мењена je заједно са четири хиљаде квадратних метара станичних перона у простор 
везан првенствено за садржаје из домена културе. Доминирају сале погодне за ор-
ганизовање музичких, литерарних и уметничких дешавања. Пошло се од става да је 
важније овакав простор „оживети“ и употребити него претворити га у музеј.11 

И у Србији и региону постоје железничке станице које су добиле нове функ-
ције. Често су, након укидања пруга, станични објекти реконструисани у аутобуске 
станице, остајући у функцији транспорта (Обреновац, Рудо, Бањалука – у првој 
фази трансформације).
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Стара аустроугарска станица у Бањалуци је репрезентативна грађевина по-
дигнута 1891. године, у духу историцизма, по угледу на архитектонски манир већине 
јавних објеката у Царевини крајем 19. века. Финалном пренаменом, после адапта-
ције која је задовољила музеолошке стандарде претворена је 1981. године у Музеј 
савремене уметности. Зграда Старе железничке станице проглашена је 2007. годи-
не националним спомеником од стране Комисије за очување националних спомени-
ка Босне и Херцеговине.  

Станице Равно и Завала у Херцеговини, на некадашњој ускотрачној дубровач-
кој прузи на деоници Чапљина–Требиње трансформисане су у угоститељске објек-
те: зграда станице Завала из 1903. године у ресторан, а Равно у хотел, по пројекту 
прекограничне сарадње између Хрватске и Босне и Херцеговине, а по програму 
INTERREG.12 Целокупни простор бивше железничке станице Равно постао је турис-
тички центар места Равно, задржавајући свој изворни облик и структуру (сл. 2).

Станица у Херцег Новом била је једна од завршних станица железничке пруге 
Београд–Сарајево–Дубровник–Зеленика. Данас је пренаменом претворена у угос-

Слика 1. Стара станица у Јерусалиму, Kонрад Шик

Слика 2. Равно, Херцеговина

Ана Радованац Живанов
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титељски објекат и налази се у зони марине Шквер. Последњи воз је прошао 1968. 
године, када је траса пруге кроз Херцег Нови претворена у прву зелену стазу на 
простору бивше Југославије – Шеталиште пет Даница. Више деценија присутан у 
Европи и свету, концепт „Зелене стазе” (Green Ways) подразумева коришћење на-
пуштених железничких пруга за формирање стаза којима би се кретали пешаци и 
бициклисти.12 У Декларацији из Лила,13 која дефинише зелене стазе, каже се да  
регионална и локална администрација треба да сачувају напуштене транспортне ли-
није, зграде и сервисне објекте и омогуће изградњу стаза са свим пратећим објек-
тима дуж њих, као и да чувају природно, културно и изграђено наслеђе у њиховом 
непосредном окружењу. Овакав концепт коришћења железничке инфраструктуре 
представљао би могућност оживљавања напуштених станичних објеката и омогућио 
откривање „заборављених“ предела.

Могућности пренамене железничких  
станица у Србији и региону

Република Србија евидентирала је, валоризовала и заштитила одређени број 
железничких станица као споменике културе:

• Зграда железничке станице у Крагујевцу, 1886. године
• Железничка станица Тамиш, Панчево, крај 19. века  
• Железничка станица Наумовићево, Суботица, почетак 20. века
• Железничка станица Палић, Суботица, 1887. год.
• Железнички комплекс Јасеново на прузи Вршац – Бела Црква,  

средина 19. века
• Железничка станица Хоргош–Камараш, на прелазу из 19. у 20. век  
• Зграда железничке станице и споменик ослобођења у Сремској  

Митровици, Други светски рат 
• Зграда Старе железничке станице у Ваљеву, прва деценија 20. века
• Железничка станица у Београду, 1885. год.14 

Железничке станице на територији Србије и региона углавном су скромних ар-
хитектонских домета, махом типски објекти, строго функционални са неопходним 
пратећим елементима, док станице у већим градовима (Београд, Вршац, Загреб, 
Љубљана) представљају значајније архитектонске записе.

У централним деловима Србије (првенствено на прузи Београд–Ужице–Више-
град, као делу главне магистрале бивше Југославије ка Сарајеву и Дубровнику), 
срећу се типизирани станични објекти, али је присутна разноликост у архитектон-
ском изразу (сл. 3). Карактеристика градње уз пруге узаног (уског) колосека у Војво-
дини, биле су униформисане зграде железничких станица које носе елементе аус-
троугарске архитектуре с преласка из 19. у 20. век, када су и грађене. „Станични 
објекти вициналних железница рађени су на основу принципа растуће куће и били су 
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подељени у четири категорије. Сваки објекат се састојао од средишњег блока, који 
је могао да се прошири и да тако пређе у следећу категорију. Објекти прве, друге 
и треће категорије били су једноспратни, а четвртом типу су припадали приземни 
објекти.“15 За градњу станичних објеката употребљаван је углавном локални мате-
ријал. Фасада је носила декоративне елементе изведене у малтеру са додатним ук-
расним циглама. На подручју Војводине, чешће него на територији централне Србије, 
наилази се на округле прозорске отворе смештене на таванским просторима. Ком-
плекс железничких станица обухватао је више јединица: простор за пријем и отпре-
му путника (чекаоница), просторије за отправника возова, билетарнице, а на спра- 
ту станове за железничаре и чуваре. Комплекс је обично био допуњен помоћним 
објектима – чуварница, магацин за одржавање станице, ложионица, окретнице... 

У оквиру концепта пренамене, могла би се издвојити два типа будућих објека-
та: ван насељених места, у пределу – туристички и угоститељски које би пратиле 
активности туризма и угоститељства и у насељеним местима – центри активности 
организација цивилног друштва, са могућношћу коришћења простора по принци-
пу „coworking.”16 Овај концепт нарочито је погодан за непрофитне организације и 
цивилни сектор, који би по оваквом принципу пословали одрживо, организовањем 
семинара, конференција и радионица. 

Конкретни примери за реконструкцију и пренамену напуштених железничких 
станица у Србији где се спајају два типа пренамене, могу се потражити на станич-
ним објектима у Лазаревцу и Прељини. Станица у Лазаревцу налази се на самом 
прилазу граду са Ибарске магистрале, па би реконструкцијом обављала двостру-
ку функцију – као туристички информативни пункт и као центар цивилног друшт-
ва. Станица у Прељини, иако се налази на Ибарској магистрали, изградњом новог 
ауто-пута остала је одсечена од главних токова. Због своје локације замишљена је 
као угоститељски објекат и туристички инфо-пункт за градове у региону – Горњи 
Милановац, Чачак, Пожега, Ужице (сл. 4; сл. 5).

Слика 3. Типске станице на прузи Београд–Вишеград, 
цртеж арх. Александар Станојловић
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На територији бивше Југославије налази се велики број девастираних станич-
них зграда које, и у стању у коме се налазе, представљају сведочанство о времену, 
култури и архитектури државе која их је градила и подлежу законској регулативи 
земље у којој се налазе. 

Железничка станица Увац на прузи Међеђа–Рудо, грађена је као гранична стани-
ца Аустроугарске према Турској, а данас је на размеђи Србије и Босне и Херцеговине. 
Ову пружну деоницу градила је Аустроугарска монархија пуних десет година, желећи 
да на својим рубним подручјима подигне репрезентативне објекте који би сведочили 
о моћи царевине. Пруга је отворена за саобраћај 1902. године, а зграда железничке 
станице, тада последња тачка у царевини на путу од Беча према Краљевини Србији, 
саграђена је 1908. године. Поред Увца, само на још две станице уочава се утицај „алп-
ске архитектуре“ – Вишеград и Међеђа. Када је одлуком тадашњих власти 1977. годи-
не овом пругом прошао последњи Ћира, железничка станица Увац престала је да се 
користи. У згради је била неко време сеоска продавница, кафана и просторије Mесне 
заједнице Увац. Данас је објекат на путу да се потпуно уруши .17 (сл. 6; сл. 7) 

Слика 4.  
Станица Лазаревац

Слика 5.  
Прељина
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Истраживањем локација и мапирањем напуштених станичних објеката утврђују 
се одређене станице подложне реконструкцији, која би резултирала пренаменом – 
на територији Србије – Врдник, Метовница, Јасеново, Суково, Љубић и Ракита, у 
региону – Хум, Јасеница, Пољице и Љубовод-Дужи.

Закључак

Од свог настанка железница је као основни преносник људи и робе предста-
вљала моћно средство културне и друштвене размене. Поред категорије материјал-
ног културног наслеђа, станице кроз своје трајање носе и елементе нематеријалне 
културе. „Сваки простор, отворен или затворен, приватни или јавни, из различитих 
емотивних, идеолошких или естетских побуда заузима одређено место у хијерархији 
уско персоналних меморија.“18 Меморијално наслеђе којe чувају напуштене зграде 
железничких станица, носи са собом ехо протеклих времена, догађаја и личних ис-
кустава, сведочи о култури живљења и комуницирања људи више од сто педесет 

Слика 6. Увац,  
стара разгледница

Слика 7.  
Увац
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година. Када се размишља о пренамени железничких објеката, требало би, уколико 
је могуће, усвојити концепт који обезбеђује опстанак меморијалне баштине. 

Железница је увек пратила најсавршенија техничка решења свога времена, 
било да се ради о железничкој прузи као подлози за повезивање људи и предела, 
архитектури станичних и грађевинских објеката (мостова, тунела, усека и насипа) 
или опреми коју су користили железничари. Стога је заштита техничког наслеђа 
(индустријског или саобраћајног) битан сегмент у проучавању културе народа, по-
днебља и степена техничког развоја у одређеном историјском периоду. Железни-
ца је веома рационалан сегмент, где је све на свом месту и све има своју улогу. 
Из данашње перспективе архитектура станичних зграда може да се доживи као 
монотона и немаштовита, али она репрезентује врхунац техничке инвентивности, 
који је тај тренутак у историји понудио. Примери врхунске архитектуре појединих 
станица указују на присутност политичког интереса држава које су их градиле, као и 
да се и градитељским подухватима адекватно представе пред домаћом и страном 
јавношћу. Данас је та европска, градитељска и споменичка баштина остављена на 
милост и немилост времену и човеку. Трајно укидање деоница железничког сао-
браћаја не мора да значи и умирање станичних објеката. Њихова обнова и ревита-
лизација су врхунски цивилизацијски чин сваке средине.
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НАЧЕЛА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У НАРОДНОМ 
ГРАДИТЕЉСТВУ СРБИЈЕ

Aпстракт
Начела одрживости уграђена су у вековима развијано народно градитељство. У последњих 
неколико година препознато је да ова традиционална знања могу бити употребљена у са-
временој тежњи ка успостављању одрживог развоја. Иако у прошлости нису познавали ши-
рокообухватни концепт одрживости, људи су га интуитивно уважавали, захваљујући блиском 
и усклађеном односу са природом у којој су градили. Стога је данас народно градитељство 
неистражена ризница знања о одрживом развоју.

Овај рад бави се одредницама одрживости, које се могу извући из српског градитељског 
наслеђа, а које даље могу служити за наук у пројектовању, те за добробит савременог чове-
ка и његовог природног окружења. Полазећи од систематизације коју је изнедрио пројекат 
VerSus, бавећи се традиционалним знањима за одрживу архитектуру и дефинишући укупно 
15 начела подељена у три стуба одрживости (еколошки, социо-културни и социо-економски), 
у раду су представљени примери из српске градитељске традиције који илуструју овакво 
виђење начела одрживости. Како би се ова традиционална, у великој мери данас заборавље-
на знања користила и утеловила у савремено планирање и пројектовање, важно је најпре 
суочити се са свеприсутном негативном сликом о народном градитељству, као сиромашном и 
назадном начину градње. Институције за заштиту културне баштине ту имају значајну улогу. 
Примарно усмерене на физички аспект градитељског наслеђа, оне занемарују препоруке 
савремене заштитарске теорије и праксе за холистичким приступом и препознавањем вред-
ности које наслеђе може да има за друштво. Стога се рад осврће и на феномен угости-
тељко-туристичких објеката са префиксом етно, кроз које локални предузетници, углавном 
без упоришта у културној баштини средине, често стварају искривљену слику о народном 
градитељству, лишену његових суштинских вредности. Међутим, популарност ових објеката 
одсликава потрагу за локалним идентитетом и потребу савременог човека за додиром са 
својим градитељским наслеђем, те говори о спремности за прихватањем поука које оно носи.

Кључне речи: одрживи развој, народно градитељство, начела одрживости
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THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY IN SERBIAN 
VERNACULAR ARCHITECTURE

Abstract
The principles of sustainability are inbuilt in the vernacular architecture, developed over centuries. 
In the last several years, it has been recognized that this traditional knowledge can be applied in 
the contemporary striving towards sustainable development. Although the widerange sustainabil-
ity concept was recentydefined, humans intuitivlly respected it, dueto close and well-balanced 
relation to natural environment. Therefore, vernacular architecture is a treasury of knowledge 
about sustainable development. 

This paper addresses the principles of sustainability, drawn from Serbian vernacular architec-
ture, that could further be used as the lessons in architectural designing, wellbeing of both hu-
mans and environment. We have started with the systematization of sustainability principles by 
project VerSus, that researched traditional knowledge for sustainable arhitecture. The project 
defined 15 principles, divided into three pillars of sustainability (environmental, socio-cultural 
and socio-economic). This paper shows corresponding examples from Serbian building tradition. 
In order to revive this mostly forgotten traditional knowledge and incorporate it in contemporary 
planning and design, it is important to face the ubiquitous negative connotation of vernacular 
architecture, as poor and underdeveloped. Institutions for protection of cultural heritage have 
an essencial role there. They often ignore the recommendations of modern protection theories 
and practices for the holistic approach to the recognition of the values that heritage could 
have for the society. Therefore, this paper also considers the phenomenon of tourist buildings 
with the prefix ethno. Mostly without a base in the local cultural heritage, enterpreneurs often 
create a distorted image of vernacular architecture, deprived of its essential values. However, 
the popularity of ethno buildings reflects the local identity quest and the contemporary human 
need for the closeness with its architectural heritage, thus proving the willingness to embrace 
the lessons of the past.

Кeywords: sustainable development, vernacular architecture, principles of sustainability
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Увод

Готово да нема светске, европске, као ни препоруке мањег обима која с различи-
тих становишта говори о бољој будућности људи и животне средине, а да притом не 
укључује појам одрживог развоја.1 Дефинисан као „развој који задовољава садашње 
потребе, не доводећи у питање способност будућих генерација да задовољавају своје 
потребе“2, у почетку се одрживи развој односио превасходно на заштиту животне сре-
дине. Временом се овај концепт проширио, те су се као три основна аспекта одрживог 
развоја издвојили: (1) еколошка одрживост – развој усклађен са интегритетом еко-
система и одржавањем његовог капацитета и биоразноликости, (2) економска одржи-
вост – економски ефикасан развој и управљање ресурсима на начин на који успешно 
могу да их користе и будуће генерације, (3) социјална одрживост – развој базиран на 
друштвеном јединству и могућности да сви делови заједнице учествују у одлучивању 
о будућем развоју, те да сваки појединац задовољи своје здравствене, образовне, 
културне, друштвене и друге потребе. Ове компоненте нешто касније су допуњене 
још једном димензијом – (4) културном одрживости3 – развојем који обликују (а који 
подразумева и његов утицај на) заједничке идеје, уверења и вредности, као и инте-
лектуални, морални и естетски стандарди једне заједнице. Он се руководи начелима 
културне различитости, културних промена, културног холизма, културног суверените-
та и културног релативизма.4

У области градитељства све више се говори о одрживој градњи и енергетској ефи-
касности у смислу нечег новог и напредног, те се одрживи развој ретко доводи у везу с 
народним градитељством. Полазећи од тога да су извесни принципи одрживости угра- 
ђени у вековима развијано народно градитељство, овај рад бави се традиционалним 
одредницама одрживости, које се могу извући из српског градитељског наслеђа, а које 
би требало да нам послуже за наук у савременом пројектовању.

Поуке одрживости из народног градитељства Србије

Пишући о одрживом развоју, немачки новинар и писац Урлих Гробер закључио је: 
„Много зависи од тога да ли ће нам успети да изоштримо овај појам и да развијемо идеју, 
да у игру уведемо њен потпун потенцијал и спектар. Одрживи развој представља много 
више од технократског појма за интелигентно прераспоређивање ресурса, много више од 
појма Светске банке или УН. Ова идеја ће добити своју покретачку снагу оног момента кад 
се направи нови цивилизацијски нацрт, нацрт који заправо већ постоји у нашој традицији 
и у људској психи. Традиција и иновација не морају представљати две сукобљене стране. 
Заједничко размишљање о вредностима, идејама и сновима важни су културни ресур-
си.“5 Другим речима, Гробер сугерише да традиционална знања могу бити употребљена 
у савременој тежњи ка успостављању развоја који је одржив. Без обзира на то што нису 
познавали овај појам, људи су концепт одрживости интуитивно уважавали у прошлости 
захваљујући блиском и усклађеном односу с природом. 



КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ДРУШТВО – (НЕ)РАВНОТЕЖА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 
У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗДРАВЉА

65

Народно градитељство, „архитектура без архитекaтa“ или „архитектура без пе-
дигреа“, како ју је назвао Бернард Рудофски6, јесте архитектонска категорија на-
стала под утицајем природног окружења7 и традиционалне културе заједница. То је 
„контекстуализована“ архитектура која припрада одређеном поднебљу (географс-
ком региону) и одређеном периоду.8 Она је усклађена с климом и окружењем, али и 
са социоекономским и културним особеностима друштва. Поред тога, ово је и еко-
номски и друштвено исплатива градња, самодовољна у погледу природних ресурса 
и знања, а с малим утицајем на животну средину.9

Важне поуке о одрживости могу се извући из народног градитељства. Тиме се 
бавио и пројекат „VerSus“, чији је главни задатак био је да сакупи знања о основним 
начелима одрживости која су уграђена у народно градитељство и истражи нове на-
чине за њихову примену у савременој архитектури. Први корак био је дефинисати 
термине и показатеље за народно градитељство и одрживу архитектуру. Затим је  
прикупљени садржај подељен у три аспекта одрживости: (1) еколошки – подразуме-
ва интервенцију људи зарад смањења или потпуног избегавања негативног утицаја 
на животно окружење, те подстицање обнављања територије, (2) социокултурни 
– обухвата питања идентитета, припадања, личног развоја и развоја заједнице, с 
циљем да се сакупе позитивни утицаји на традиционална решења и (3) социоеко-
номски – у оквиру кога се трошак види као рад.10 Под окриљем ова три аспекта 
одрживости извучене поуке систематизоване су у 15 начела (Сл. 1).

Слика 1. Точак еколошких, социокултур- 
них и социоекономских начела  

одрживости. Илустрација 
 је преузета и преведена  
из публикације пројекта  

„VerSus“11
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Српско народно градитељство обилује примерима који говоре у прилог начелима 
одрживог развоја. Овде ћемо навести само неке од њих, пратећи трипартитну поделу 
коју је предложио пројекат „VerSus“ и имајући у виду да се одређени примери често 
односе на више начела одрживости, која се пак могу преплитати и допуњавати.

Начела еколошке одрживости

Поштовање природе у народном градитељству код Срба огледа се у приношењу 
животињске жртве на темељима будућег објекта. На овај начин исказивана је зах-
валност за употребу природних ресурса која су им дата на коришћење. Такође, фор-
ма објеката је прилагођавана конфигурацији терена, те је подразумевала минимал-
не интервенције над њим. Добар пример уважавања природних датости је „кућа на 
ћелицу“, подизана у планиским крајевима Србије, где је стрмина терена условила 
ослањање дела куће на косину (сл. 2).

Избор места, односно позиционирање објекта, такође говори о поштовању при-
роде, али и о добром познавању и коришћењу климатских услова и природних ре-
сурса. Куће су грађене на врховима имања да би се заузимало што мање плодне 
земље потребне за обраду. За место се бирало тврдо и суво земљиште, близу питке 
воде, у заветрини. Било је познато да тамо где има зове не треба градити пошто је 
то знак да има подземних вода. Бирало се осунчано место, тамо где ће сунце најбр-
же „изаћи на врата“, односно водило се рачуна да предња страна куће увек буде 
окренута ка истоку. У избору места за градњу учествовале су и животиње. Знало се 
да је место где овце, волови или пас заноће добра позиција, јер животиње владају 
човеку непознатим инстиктима. На пример, веровало се да овце не трпе ветроме-

Слика 2. Кућа на ћелицу прати нагиб терена (десно), грађена од локалних материјала – дрвета 
и камена, те потпуно уклопљена у природно окружење (лево). Извор: Атлас народног 
градитељства Србије, РЗЗСК Београд



КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ДРУШТВО – (НЕ)РАВНОТЕЖА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 
У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗДРАВЉА

67

тину, те је место где оне преспавају сигурна заветрина. Избором суве и осунчане 
локације у заветрини осигуравана је квалитетна основа за будући објекат, који ће 
штедети топлотну енергију, а опет максимално користити обновљиву енергију сунца. 

Смањење загађења и отпадних материјала приликом грађења и коришћења 
објекта уско је повезано са избором градитељских материјала. За изградњу кућа 
коришћени су природни материјали из непосредног окружења: камен, дрво, земља, 
трска, вода, песак, трава, креч, маховина, плева, балега, козја длака, раж и други. 
Осим што су биоразградиви и подложни рециклажи, природни материјали су допри-
носили квалитету живота, односно здрављу станара, позитивно утичући на одржа-
вање оптималне температуре и влажности ваздуха. У прилог томе ишла су и поједи-
на градитељска решења, попут двоја наспрамних улазних врата на кућама, чиме се 
омогућавала брза и природна вентилација.

Знајући одлике локалне климе и терена, народна архитектура је развијана у 
складу са очекиваним елементарним непогодама. Прилагођеност климатским усло- 
вима штитила је физичку димензију куће, а живот у њој чинила лакшим и пријат-
нијим. Тако су за планинске области карактеристични стрми кровови, на којима се 
теже задржавао снег, и високи прагови на улазним вратима, који су штитили од 
падавина. У крајевима с топлијом климом грађени су тремови на којима се спавало 
током летњих жега. 

Начела социокултурне одрживости

Препознатљиви културни пејзаж различитих крајева Србије обезбеђиван је ко-
ришћењем природних материјала из непосредног окружења, што је доводило до 
тога да се објекти стапају са окружењем из кога су поникли и међусобно не одуда-
рају, већ чине визуелно усклађену целину. Примера ради, у ивањичком селу Маће 
као кровни покривач коришћен је сивкастоплави камен из оближњег мајдана, што 
је довело до настанка посебног крајолика који су природа и локално становништво 
једнако обликовали.

 Традиционални градитељски занати развијани су локално, у зависности од 
сировине која доминира у одређеном поднебљу, а преношени су с генерације на 
генерацију. Објекти народног градитељства говоре о занатском умећу њених ано-
нимних мајстора, али и о читавом корпусу знања, о једној градитељској култури која 
се одликовала високим нивоом познавањa природе, културе и друштва. На њен раз-
вој и ширење знатно је утицала чињеница да су у изградњи куће, поред мајстора, 
учествовали и њени будући станари, као и део локалне заједнице, с обзиром на то 
да су споредни радови обављани мобом. Мајстор је био главни носилац посла јер је 
владао знањем и вештином градње, али су и остали учесници једнако суделовали у 
формирању будућег објекта. Тако су под утицајем социокултурних околности и блис-
ког контакта с природом подизане куће у хармонији са окружењем и стварним по-
требама станара. Активним учешћем у обликовању свог будућег животног простора, 
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људи су добијали куће по својој мери. Испомоћ заједнице при градњи несумњиво 
говори у прилог подстицању друштвене кохезије.

Богата природна разноликост Србије утицала је на развој креативних гра-
дитељских решења, која су изнијансирана под утицајем историјских, културних, 
друштвених, политичких и разних других фактора. У категорији функционалних ре-
шења издваја се кућер, објекат малих димензија на саоницама, који је пастирима 
служио за лакше превожење привременог станишта док се крећу за стоком (Сл. 3).

Традиционална архитектура обилује нематеријалним вредностима, било да се 
ради о стамбеним, привредним, приватним или јавним објектима. То се посебно 
односи на култна места, односно места религијског карактера, као што су заветни 
крстови подизани на простору источне Србије. Обично су посвећени неком хришћан-
ском свецу, а услед веровања да су задужени за заштиту људи, стоке и поља, део су 
бројних обредних радњи којима заједница настоји да је обезбеди (Сл. 4).

Начела социоекономске одрживости

У српском народном градитељству мајстор је сарађивао с природом како би 
обезбедио што дужи век грађевина, односно градитељских материјала. Постојало 

Слика 4. Заветни крстови из околине Књажевца, 
с даровима за умилошћивање виших сила. 

Извор: Атлас народног градитељства Србије, 
РЗЗСК Београд

Слика 3. Кућер из ивањичког краја – лако 
пренесива кућица на саоницама, прилагођена 

животу пастира. Извор: Атлас народног 
градитељства Србије, РЗЗСК Београд
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је правило да се дрвена грађа припрема у јесен или зиму, обавезно у време пуног 
месеца, кад се повлаче сокови у вегетацији, због чега грађу касније не напада жи-
жак. Грађа се суши најкраће до пролећа, а некад и годину-две. Да би се заштитила 
од влаге, за темељачу - греду ослоњену на земљу -коришћено је дрво богато лучем 
и подизано на камени подзид. Тако се добијала сува, природно конзервирана и ду-
готрајна грађа.  

Под очувањем ресурса подразумева се употреба материјала који може да се 
рециклира, компактност облика куће (која се тако лакше греје и хлади), доток об-
новљиве енергије, развој конструкције примерене локалним условима, обезбеђи-
вање природне вентилације, грејања и осветљења. Градитељска решења попут во-
деница, ветрењача и ваљарица, која се ослањају на употребу воде, сунца и ветра, 
као обновљивих извора енергије, често се јављају у традиционалном градитељском 
наслеђу. Такође, употреба природних ресурса којима је потребан дуг период обнове 
била је веома рационална, што се, такође, одсликало на градитељским одликама. 

Живот у многољудним задругама пружао је могућност њене потпуне економске 
аутономије, базиране на земљорадњи и сточарству. То се у народном градитељству 
одражавало на организацији домаћинста на две локације: примарну – с већим 
бројем чланова, усмерену на обраду земљишта и узгој житарица, активну током 
целе године, и секундарну – с неколико чланова, који током летњих месеци чувају 
стоку и припремају бели мрс. У таквим насељима подизани су објекти у складу с 
пољопривредном оријентацијом и дужином боравка њених корисника.   

Оптимизација градитељских напора огледа се у коришћењу градитељских ма-
теријала из непосредног окружења, због чега је њихово допремање на градилиште 
било релативно једноставно, те је представљало својеврсну уштеду у времену, новцу 
и енергији. Тако су за куће у чијој је изградњи коришћена земља мајстори често до-
лазили до материјала ископавши рупу у земљи на само неколико метара од темеља 
будућег објекта (Сл. 5). 

Слика 5. Мајстор у војвођанском селу  
користи земљу из непосредне околине 
градилишта.

Зорана Ђорђевић, Марија Драгишић
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Типска особеност традиционалне архитектуре утицала је да се у одређеним облас-
тима појединци специјализују у градитељским занатима коришћеним у градитељству 
тог простора. Тиме су се локалне занатлије квалификовале да буду ангажоване за 
подизање или поправку кућа и других објеката из своје средине, чиме су подстицане 
локалне активности и оснаживана економска одрживост занатског умећа.

Коначно, важно је разумети да је у српском народном градитељству постојала 
комбинација свих горе наведених начела одрживости. Тако је у заједницама с ве-
ликим бројем чланова постојала једна, главна кућа, око које су били распоређени 
вајати и привредне зграде. Сваки од ових објеката имао је тачно одређену функ-
цију. Вајати су подизани кад би се неки од мушких чланова оженио. Ови објекти 
сведоче о разумевању шире породице за потребу нове породичне заједнице за 
интимним простором и одвајањем од бројних укућана, као и о рационалности у 
коришћењу материјала, с обзиром на то да су грађени тек кад се јавила потреба за 
њиховим коришћењем. Како у вајатима није било грејања, у њима је новооснована 
породица само ноћила, док би остали део дана проводила у главној кући. Огњиште 
је било смештено само у једном од стамбених објеката на имању, што указује на 
штедљиво коришћење енергије. 

Савремени изазови српског народног градитељства

Дуго је било потребно да се доведе у везу народно градитељство и одржива 
градња. Чак и у стручним круговима тек после 2000. појављују се радови који говоре 
о традиционалној архитектури и њеним одрживим потенцијалима.12 На нашим про-
сторима разлог треба потражити у свеприсутној негативној слици о народном гра-
дитељству, утемељеној у време социјалистичке, послератне изградње. Тада се на  
профану стамбену архитектуру гледало с ниподаштавањем и жељом да што пре не- 
стане и уступи место савременим објектима. Заједно с растом животног стандарда, 
развојем индустрије и масовним напуштањем села, кампања усмерена против тра-
диционалног градитељства била је толико снажна да њене последице и данас осећа-
мо. У таквим околностима служби заштите културног наслеђа није остављено много 
простора да делује са супротним ставовима. Али оно што јој се свакако може ставити 
на терет јесте инертност у тежњи за променом негативне конотације које народно гра-
дитељство има данас, много након што су политички и сви други утицаји престали са 
дејством. Да се ставови не промене свакако да је допринела усмереност институција 
заштите на физички аспект градитељског наслеђа. Оне, ни после бројних промена 
које су се одиграле на пољу заштитарске теорије и праксе, нису на прави начин ус-
војиле колико је важно холистички посматрати наслеђе и колики значај оно има, од-
носно може да има за друштво, а још мање редефинисале своје улоге у складу с тим. 
Укратко речено, већ проблематичну конотацију народног градитељства оснажила је 
неадекватна заштититарска пракса, која је, чувајући костуре кућа, занемарила његове 
неопипљиве вредности – његову суштину, па тако и потенцијал за савремену примену.      
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Кад је реч о савременој употреби традиционалне архитектуре, не смемо да изоста-
вимо један феномен, веома популаран у последњим деценијама у Србији. Реч је о ет-
но-кућама, етно-селима и другим објектима и комплексима с префиксом „етно“, а чија 
је намена угоститељско-туристичког карактера. По правилу, изглед објеката, односно 
целина, осмишљен је по узору на традиционалну архитектуру ових простора, па су ко-
ришћени стари објекти или подизане нове грађевине с „традиционалним“ елементима. 
Из перспективе заштитара традиционалног градитељског наслеђа, „етно“ објекте и це-
лине можемо доживети као претњу с обзиром на то да је реч о неконтролисаном ко-
ришћењу традиционалне архитектуре у комерцијалне сврхе. Водећи се жељом за што 
бољим пласманом, а углавном без упоришта у културној баштини средине, у већини 
случајева локални предузетници стварају искривљену слику о народном градитељству, 
лишену његових суштинских вредности.13 Са друге стране, етно-објекти говоре о једном 
ширем тренду који је захватио и традиционално градитељство. У питању је потрага за 
локалним идентитетом, загубљеним у глобализацијским процесима друге половине 20. 
века. Традиционалне елементе преобликоване у угоститељско-туристичку понуду корис-
ници доживљавају као део своје баштине, те нас њихова популарност упућује на реалну 
потребу људи за садржајима овог типа. Такође, опстанак оваквих објеката говори у при-
лог привредном потенцијалу традиционалог градитељства, пре свега у области туризма14, 
што потврђује њихову социоекономску одрживост. 

Данашњу популарност етно-објеката у туризму и угоститељсту треба схватити као 
позив на ревалоризацију народног градитељског наслеђа, а уз стручну корекцију извући 
максимум из будућих предузетничких иницијатива овог типа у корист савремене тежње 
ка успостављању развоја који је одржив.

Закључак

У прошлости су људи градили станишта која су била у складу с њиховим потребама и 
природним окружењем. Нестанком традиционалног начина грађења почеле су да ишчеза-
вају ове вредности, којима ни институционална заштита наслеђа није указала адекватну 
пажњу. Ипак, последњих деценија све се више наглашава потреба за одрживим развојем, 
која нас враћа на преиспитивање и извлачење поука из народног градитељства. Поред до-
приноса одрживом развоју, ново вредновање народног градитељства води ка његовом пра-
вилном очувању, а тиме и одрживости разматране области културног наслеђа. Овај рад је 
показао да је српско народно градитељство ризница знања о одрживој градњи, коју вреди 
даље истраживати како би се дефинисале препоруке за савремену архитектонску праксу.
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БРЕСТОВАЧКА БАЊА – ЕКСКЛУЗИВНИ МАНИФЕСТАЦИОНИ 
ПРОСТОР КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА

Aпстракт
Предмет истраживања рада представљају улога и значај кнеза Александра Карађорђевића 
у урбаном преображају Брестовачке бање. Одласци на излете и рекреацију били су дубоко 
укорењени у европској традицији, те су као такви врло брзо били пресликани у српској 
средини, постајући неизоставни део живота и понашања урбаног становништва кнежевине. 
Омиљени традиционални облик превенције и здравствене неге представљали су третмани 
топлим и лековитим изворима, а како је недостатак текуће воде током летњих дана у 
престоници чинио живот тескобним, бањска лечилишта су врло рано постала стециште 
елитног дела српске кнежевине. Рад прати развој Брестовачке бање и предуслове за њено 
свесно, политички мотивисано прерастање у сферу политичке јавности. Њено аутентично, 
слојевито и разноврсно природно наслеђе, здравствени капитал и културни потенцијал 
препозанти су као предности које су, спрам актуелних прилика, интегрисане и обликоване 
у престижни простор династичке репрезентације с опипљивим манифестом кнежевог 
владарског идентитета и династичке пропаганде Карађорђевића.

Кључне речи: Брестовачка бања, кнез Александар Карађорђевић, владарска резиденција, 
летњиковац  
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BRESTOVAČKA BANJA – EXCLUSIVE SPACE OF MANIFESTO 
OF PRINCE ALEKSANDAR KARADJORDJEVIĆ

Abstract
The purpose of this research is to look at the role and influence of Prince Аleksandar Karad-
jordjević to the urban transformation of Brestovačka Banja, a spa town in Serbia. Organized 
field trips and spa travels have already been deep – rooted European tradition, and as such 
were quickly mapped in the Serbian milieu turning into an indispensable part of life practice 
and usual activities of the actual urban population of the Principality of Serbia. Warm water 
and medicine springs mineral therapies have represented a preferred traditional form of pre-
vention and medical care, and as the lack of running water during the summer season made 
the life in the capital really unbearable, the spa towns of Serbia were very soon to become 
the hub of the elite of the Principality. The study observes development of Brestovačka Banja 
and examines preconditions that led to its conscious, politically motivated transformation 
into the political public sphere. The authentic, stratified and diverse natural heritage, along 
with health capital and cultural potentials of this spa town were recognized as advantages 
that were within actual circumstances integrated and shaped into a prestigious space of the 
dynastic representation with tangible manifesto of the Prince’s ruling identity and the dynastic 
propaganda of the Karadjordjevićs.

Кeywords: Brestovačka banja, prince Аleksandar Кaradjordjević, princely residence, summerhouse  
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Уставобранитељи и репрезентација владара

Проглашење Београда за престоницу 1841. изнело је на видело дана бројне не-
сугласице које су дуже време тињале у Kнежевини Србији. Заоштрени сукоби на 
пољу унутрашње политике резултовали су династичким превратом и устоличењем 
Карађорђевог сина Александра на престо 14. септембра 1842.1 Режим уставобрани-
теља свој пуни утицај у државној управи доживљава управо доласком кнеза Алек-
сандра Карађорђевића на власт (1842–1858).2 Група уставобранитеља захтевала 
је беспоговорну субординацију владара репрезентацији друштва, озбиљно се ста-
рајући да уставним и администрaтивним регулативама, бирократизацијом државе и 
снажењем управног апарата ограничи и потисне сваки вид јавне манифестације, до-
минантне појавности владарске породице и испољавања личног идентитета њених 
чланова у оквирима репрезентативне јавности.3 Строго се водило рачуна да ретки 
моменти непосредне комуникације владара и популуса буду под будним оком држа-
ве и да сваки вид интеракције буде брижљиво изрежиран.4 С тим у вези, владарска 
олигархија је с великом пажњом пратила сваки покушај искорака предвиђених нор-
ми владарског понашања, сузбијајући их у корену. 

За разлику од претходног периода, где је двор представљао реални простор пуне 
државне јавности, ступањем уставне монархије на политичку сцену долази до круп-
них измена у схватању двора. Окосницу уставобранитељског режима, успоставље-
ног Уставом из 1838, чинили су ставови о ограничењу врховне власти и самовоље 
кнеза, с једне стране, и подједнако важан аспект правног обезбеђења приватних 
права појединаца.5 С тим у вези, основан је велики број државних установа, афир-
мисан судски и државни механизам и произведен привилеговани слој чиновништва, 
који је утицајно изместио тежиште моћи науштрб владара.6 Кад је доведен на чело 
Србије, Александар Карађорђевић је у статусу изборног кнеза, без наследног права, 
имао знатно ограничену власт у односу на своје претходнике. Налазећи простор у 
недовољно јасно дефинисаним уставним надлежностима, кнез је све време тежио 
да истакне сопствени иденитет, док се Савет трудио да га деперсонализује. Двор је 
самим тим постао поприште политичке напетости између заинтересованих страна у 
игри поделе моћи.7 Међутим, зарад системске стабилности, двор је репрезентован 
као безинтересни гарант слободног друштва и експонент професионалне власти.8

Доласком кнеза Александра на власт отворило се питање владарске резиден-
ције. Прве две године његове владавине обележиле су честе селидбе.9 Једно вре-
ме је с породицом користио Милошев конак у Топчидеру и Конак кнегиње Љубице, 
мада се може претпоставити да још увек осетна рефлексија и симболични значај 
Милошевог апсолутизма дубоко учитани у ова здања нису одговарали настојањима 
представника новог режима, па се до усељења у Стари конак кнез Александар најду-
же задржао на Великој пијаци, где је изнајмио кућу капетана Мише Анастасијевића 
и у њој остао сигурно до рођења сина Петра.10 За потребе двора кнеза Александра 
Карађорђевића откупљена је и преуређена кућа Стојана Симића.11 Важно је истаћи 
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да је резиденција била уступљена на коришћење, али не и дата у власништво кнезу 
Александру.12 Стари конак, како је касније називано адаптирано Симићево здање 
у непосредној близини Теразија, постао је темељни хронолошки првенац будућег 
дворског комплекса у коме ће обитавати сви српски владари деветнаестог века.13 

Идеја уставобранитеља да двор уобличи у простор привидне демократије, где су 
се врло контролисано сусретали владар и одабрани поданици, била је реализована. 
За разлику од претходног периода, у складу с редефинисаном политиком актуелног 
тренутка о натперсоналној власти, владар је постао први чиновник државе, а ње-
гова резиденција „се није сматрала као двор, већ само као прва господска кућа у 
земљи“14. На тај начин, простор двора је искорачио у сферу отворене политичке јав-
ности, поставши експонент и гарант демократских грађанских вредности и образаца 
грађанске културе. Контакт с јавношћу био је знатно редукован и строго организован 
државним деловањем. Владар се није налазио изнад, већ у равни с поданичком 
елитом, па су и окупљања на двору била пажљиво изрежирани самопрезентацијски 
скуп изабраних носилаца политичког јединства, у којима је кнезу и кнегињи била до-
дељена неутрална обавезујућа улога љубазних домаћина.15 Другим речима, простор 
двора нити је поседовао нити контролисао кнез, већ га је као први човек, изабран 
народном вољом, службено употребљавао у складу с друштвеном стварношћу, по-
литичким захтевима и пропагадним програмом Државног савета.16

Бањска лечилишта као генератори здравља 
појединца и нације

Трагајући за алтернативним просторима манифестације личне владавине, 
кнез Александар посегао је за удаљеним местима која су на безбедној дистанци 
од стриктних ограничења јавности омогућавала кнезу да испољи свој репрезента-
тивни владарски лик. Летњиковци су средином деветнаестог века све више бивали 
грађени на осведоченим просторима посебних природних услова. Одласци на из-
лете и рекреације били су дубоко укорењени у европској традицији и врло брзо су 
транспоновани у нашој средини, постајући неизоставни део живота и понашања ур-
баног становништва кнежевине.17 У настојањима да квалитативно побољшају своје 
здравље, становници по градовима су масовно одлазили на специјализована места 
за опоравак и одмор. Овакав вид путовања и рехабилитације практикован је нај-
чешће лети, у периоду од јуна до септембра, а привилеговани припадници друштва 
су за те прилике подизали себи виле – летњиковце изван града. Управо је у својим 
летњим резиденцијама ван престонице кнез Александар препознао комуникациони 
потенцијал и стратешку могућност за проширење манифестационог простора своје 
приватности и стварање алтернативног и слободног политичког хабитуса у коме би 
без стега реалности отворено могао да истакне свој владарски идентитет.

Модерна европска свест о битности подизања здравствене културе грађана и 
рационализација болести у смислу могућности лечења прихваћена је и у Кнежеви-
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ни Србији. Здраво тело поданика разумевано је као суштински капитал државе, па 
је овај аспект постао њен посебан интерес. Снажан подстицај званичне политике 
унапређењу здравствене заштите и неге тела, као и примене европских хигијенских 
стандарда, бележи се посебно од средине деветнаестог века.18 Један од омиљенијих 
традиционалних облика превенције и здравствене неге представљали су третмани 
топлим и лековитим изворима. Како је недостатак текуће воде током летњих дана у 
престоници чинио живот тескобним, бањска лечилишта су с медицински верифико-
ваним лековитим термалним и минералним извориштима и професионалном ле-
карском негом, сходно упућености грађанства о њиховим благотворним својствима, 
врло рано постала стецишта елитног дела српске кнежевине. Самим тим формира-
не су нове, атрактивне урбане структуре са изграђеним летњиковцима и пратећим 
објектима.19 С тим у вези, места за лечење и рехабилитацију убрзо су прерасла у 
монденска стецишта, места разоноде и забаве, а боравци у њима ствар престижа 
и облик својеврсне друштвене обавезе. Постојале су бројне иницијативе за уна-
пређење постојећих структура и просторних целина у бањским насељима уз учита-
вање нових садржаја и пожељних активности. Популарности балнеолошких места 
доприносиле су посете истакнутих чланова друштва и посебно чланова владарске 
породице.20 Фокус нашег интересовања представља Брестовачка бања, која је по-
стала место летњих резиденција представника обе династије. У њој је кнез Алек-
сандар Карађорђевић препознао све предуслове за изградњу идентитета. који му 
је на свим осталим местима био оспорен и где је покушао да изгради ексклузивни 
приватни политички простор.

Брестовачка бања – прибежиште кнеза  
Александра Карађорђевића

Брестовачка бања, смештена у Црноречком округу испод Црног врха, у близини 
Зајечара и Бора, постала је једна од најпопуларнијих бања у Србији средином де-
ветнаестог века. Познати топли извори лековите минералне воде, „која је до сада 
многобројном свету била видарица“21, начинили су веома рано од Брестовачке бање 
лечилиште на гласу. Дипломатски значај Црноречког округа у време стасавања кне-
жевине битно је одредио даљи развој Брестовачке бање. Након четвородневне по-
сете у августу 1834.22, кнез Милош је издао налог да се испитају потенцијали Брес-
товачке бање. Прва испитивања овог климатског и балнеолошког места и њених 
извора спровео је др Карло Пацек, дворски лекар кнеза Милоша.23 Добијеним ла-
бораторијским анализама из Беча потврђен је висок ниво употребљивости вода ове 
бање у третману различитих обољења, што је 1837. директно условило изградњу 
летње владарске резиденције у виду конака с хамамом, чиме је Брестовачка бања 
задобила статус дворске бање.24 Годину дана касније, барон Сигмунд фон Хердер, 
гласовито име минералогије, геологије и рударства, на позив кнеза Милоша Обре-
новића спровео је детаљна испитивања рудних и минералних потенцијала кнеже-

Тијана Борић
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вине, израдивши уједно хемијске и квалитативне анализе изворишта минералних 
вода с препорукама за њихово коришћење.25 Извод Хердеровог путописног днев-
ника Рударско путовање по Србији с резултатима испитивања осамнаест локација, 
међу којима је била и Брестовачка бања, појавио се у нашој средини преведен на 
српски језик 1845.26 У запису о насељу на ушћу Црновршке реке и потока Пујице Хер-
дер истиче у први план повољан географски положај и његово вулканско порекло 
на простору еруптивног масива, које је условило благотворност и лековитост тер-
моминералних извора Брестовачке бање. Према тим подацима, бања је имала пет 
извора богатог и разноврстног хемијског састава и високих термичких вредности од 
35 до 39,5 °C. Барон истиче лековитост ове воде како због њене температуре, тако 
и због „множине у њој растворених лековитих соли”, упозоравајући истовремено на 
нужност организованог уређења, изградњу инфраструктурних и санитарних објека-
та, чиме би се створили хигијенски услови за њено безбедно коришћење.

У време кад се у српској средини појавио превод Хердерове студије, кнез Алек-
сандар је већ показивао живо интересовање за развој климатских и балнеолош-
ких лечилишта, па су средства за њихово уређење и побољшање постала редовна 
ставка у буџету.27 Године 1849. др Емерих Линденмајер, начелник санитета, и арх. 
Јан Неволе, главни државни инжењер, упутили су се у комисијски обилазак Бресто-
вачке бање са задатком да изврше преглед државних грађевина и предложе мере 
за њихово побољшање. На основу њихових детаљних извештаја уследила је обнова 
старог купатила, а потом и планови за заштиту извора, као и уређење и проширење 
бањских имања. До 1856. др Линденмајер је утемељио стандарде у лечењу водама 
Брестовачке бање и медицинске мере које су биле спровођене уз обавезан лекарски 
надзор, по чему је ова бања предњачила у односу на остале бање у Србији. 

Кнез Александар Карађорђевић је с великом пажњом пратио резултате ових 
истраживања, разумевајући велику важност и улогу Брестовачке бање у телесном 
окрепљењу и оздрављењу популуса. Додатно, њена тешка приступачност, на без-
бедној дистанци од олигархијских ограничења, као и врлетна природа пружале су 
кнезу велике могућности и алиби за жељене облике репрезентатиних понашања, 
који би му изван тог контекста засигурно били оспорени. Стога је кнез Александар 
до 1856. у Брестовачку бању уложио озбиљан капитал и изградио себи летњи рези-
денцијални комплекс, који је, поред дворца, подразумевао и низ других објеката по-
пут купатила с олиготермалном водом, ађутантске конаке, кухињу, шталу, видиковац 
и култивисане паркове.28 Управо тамо, поред династичког упоришта и родног места 
Тополе, кнез Александар најрадије је проводио своје слободно време и летње дане. 

Само путовање у Брестовачку бању било је организовано у многољудној форма-
цији од две стотине коњаника као својеврсни театрални перформанс у служби плас-
мана мајестатичне слике маскулозног, витешког владара. Да су оваква путовања 
представљала успешан акт саморепрезентације и демонстрације моћи, сведоче нам 
речи М. Ђ. Милићевића: „Карађорђевић, са својом великом пратњом од 100-200 
катана, пролазећи кроз места та, чинио је да гора одјекује, да се горштаци чуде, 
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да се радују и да се користе.“29 Вештина јахања, осим што је указивала на телесну 
крепкост, здрав и бодар дух, припадала је обавезујућим обрасцима понашања вла-
дара.30 Лакоћа контроле и зауздавања моћне животиње упућивала је на идеју моћи.

Читав бањски комплекс окруживао је зелени појас бањске шуме, која се прости-
рала на преко деведесет хектара, а околни појас чинило је пространо прворазредно 
ловиште богато стаништем лисица и друге дивљачи.31 Буколика атмсофера пито-
рескног пејзажа уклапала се у романтичну представу природе, која је била саставни 
део сентиментализма својственог грађанској култури средине деветнаестог века. 
Учешће у лову представљало је племениту активност мушког рода и од давнина 
бивало саставни део разоноде племства, чиме су истицани херојски квалитети, ви-
тештво и ратничка спремност владара у миру, али и луксуз доколичарења као важан 
елемент истакнутог статуса личности.

Дворац кнеза Александра Карађорђевића изграђен је 1856. Ово једноспратно 
здање, иако невеликих димензија, представљало је за своје време најмодернији 
бањски објекат. За позицију летње резиденције изабрано је доминирајуће узви-
шење, богато озелењена падина брдовитог терена у непосредној близини конака 
и хамама кнеза Милоша. Атрактивна положајна вредност и промишљено фор-
мирање здања које надвисује околину, уз привилеговану издвојеност масивном 
капијом и оградом, јасно указују на кнежеву потребу за визуализацијом жељеног 
доминантног положаја у друштву. Приметна тежња ка органској вези грађевине 
и природног окружења изведена је из актуелизоване традиције субурбаних вила 
и одаје утисак једне идеализоване буколике атмофере. Употреба архитектонског 
вокабулара, који се доводио у везу са савременим европским токовима, и атрак-
тивна вертикална силуета истицале су слику о кнезу као носиоцу укуса, чиме се 
потврђивао кнежев статус грађанина аристократе, владара истанчаног укуса и не-
погрешивог избора. 

Основа грађевине је компактна, правоугаона, с вестибилом у чијој се осовини 
развија монументално једнокрако степениште од камена које води на спрат.32 При-
земни део је зидан каменом, док су дебели зидови спрата у опеци. У приземљу 
су смештене две просторије, док су се на спрату налазили салон с балконом, тре-
мом према дворишту, и четири по угловима равномерно распоређене собе. Опажа 
се да, упркос стваралачким ограничењима класицистички геометризираног кубуса 
тела здања и скромним архитектонским апликацијама фасадног плашта, грађеви-
на оставља добар утисак одлично одабраном позицијом и вештом повезнашћу с 
немирном линијом пада терена, што доприноси приметној динамичкој импресији и 
свеукупној живости.33

Експонирани мотив чини вертикалама пиластера наглашени балкон с оградама 
од кованог гвожђа. У складу с концептом владарске идеологије, балкон је носио ат-
рактивну феноменолошку димензију стања лебдења и страхопоштујућег дивљења, 
те постаје неизбежни саставни елемент репрезентативних спратних здања, за-
мењујући вишевековну доминацију доксата. 
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Урбани преображај Брестовачке бање допринео је њеној великој популаризацији, 
која је рапидно расла током боравака кнеза Александра у њој. Исказани модели по-
нашања владара и грађанства озбиљно су алармирали Савет. Приватно власништво, 
патронство над објектима од јавног значаја, репрезантативно појављивање са сви-
том, присност с поданицима и практиковање ритуалних пракси карактеристичних за 
манифестацију владарске моћи указивали су да је улагање кнеза Александра у пре-
обликовање Брестовачке бање био свестан политички мотивисан чин. Идеја је била 
јасна да се простор на периферији утицаја уставобранитељских ограничења уведе у 
сферу политичке јавности и престижни простор репрезентације с готово опипљивим 
манифестом кнежевог владарског идентитета и династичке пропаганде Карађорђе-
вића. Реакција Савета била је муњевита, те је покушај стварања манифестационог 
простора моћи био осујећен брзо принудом да се кнез Александар одрекне влас-
ништва над свим изграђеним здањима у Брестовачкој бањи у корист државе.34 

***

Мада неуспешан, овај експеримент оставио је трајни траг на уређењу Брестовач-
ке бање, који је и данас видљив. Доласци и боравци владара подразумевали су по-
зитивну трансформацију простора, унапређивање доступности бањског лечилишта, 
заштиту природних ресурса, стратешко уобличавање окружења, трансформацију 
постојећих структура уз инкорпорирање савремених стилских токова бањског гра-
дитељства, модернизацију рехабилитационих постројења и подизање свести о важ-
ности здравља и неге тела међу грађанима. Брестовачка бања била је постављена 
у центар пажње елитног слоја друштва, постајући његово омиљено место уживања, 
слоја који је диктирао одговорне обрасце понашања кад је реч о употреби и пот-
рошњи њених извора. Описани историјски модел осветљава и актуелизује важност 
идеје да је чиста и здрава средина била и остала битна одредница приликом одаби-
ра одморишне дестинације. Брестовачка бања и њено формирање могу послужити 
као подстицајна историјска смерница за развој и коришћење природних посебности 
и културно-економских потенцијала бањског градитељства са становишта заштите 
културног и природног наслеђа и одрживог развоја бањског туризма.
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Олга Жакић

ЕВОЛУТИВНИ МОНИЗАМ У АУСТРИЈИ  
И КЛИМТОВА „МЕДИЦИНА“

Aпстракт
Представа „Медицина“ Густава Климта настала је 1901. као део серије од три слике, нару-
чене од стране Министарства просвете за декорацију таванице Велике сале Универзитета 
у Бечу. Представљена је на десетој изложби сецесије 1901, међутим није наишла на жеље-
не реакције већ је дочекана жучним критикама, јер уметник није испунио захтеве који су од 
њега тражени. У духу реформе и напретка медицинске науке, требало је да композиција 
глорификује победу светлости над тамом. То је требало да буде просветитељска тема која 
ће гледаоцима упутити јасну поруку прогреса медицине и њене надмоћи над силама приро-
де. Уместо два основна принципа ове науке – превенције и лечења, Климт је пружио једну 
нејасну, филозофску слику природе, у којој је човек само део ланца цикличног постојања 
и потчињен је неумитним законима прокреације, патње и смрти. Сликом доминира фигура 
божанске свештенице Хигије, богиње здравља, која у руци држи зделу са водом из реке 
Лета, из које излази Асклепијева змија. На левој страни приказана је нага женска фигу-
ра која репрезентује живот и изоловано новорођенче испод њених ногу, док је на десној 
насликан точак судбине, формиран од мноштва нагих људских тела. У лебдећој маси тела 
појављује се и приказ смрти, симболично представљен у виду скелета. Једина веза која 
спаја фигуру живота са десном страном слике јесте њена, и испружена рука мушке фигуре 
окренуте леђима, које се не додирују међусобно. Медицина као пионирска наука која је 
била у повоју није репрезентована као тријумфујућа и способна да спречи неизоставну 
смрт. Реферишући на стилску изведбу деформисаних тела, штампа их је упоређивала са 
лошим стањем у државним болницама. Фасцинација дисторзијом утроба у другом стању 
на Климтовој слици пак, одражава свесност ембрионалних илустрација из књига Ернста 
Хекела и његове популаризације биогенетског закона. Још више, целокупна космолошка 
перспектива коју је уметник овде понудио, указује на његово занимање за Хекелов мони-
зам и теорију еволуције Чарлса Дарвина. Климтова „Медицина“ у коначници пружа један 
наратив у којем смртност и патња јесу надокнађени опстанком врсте, репрезентованим 
изолованом бебом.

Кључне речи: Густав Климт, медицина, живот, смрт, монизам, еволуција
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EVOLUTIONARY MONISM IN AUSTRIA  
AND KLIMT’S „MEDICINE“

Abstract
Gustav Klimt’s painting „Medicine“ was created in 1901. as a part of series of three paintings, 
commissioned by the Ministry of Education for the decoration of the ceiling in the University of 
Vienna’s great Hall. It was presented at the Tenth exhibition of Secession in 1901, but has not 
produced the desired reaction and was welcomed with huge criticism, because the artist has 
not fulfilled the expected requirements. In the spirit of reform and progress of medical science, 
the composition was supposed to glorify the victory of light over darkness. This was supposed 
to represent an enlightening theme that will send a clear message of progress of medicine and 
its superiority over the forces of nature to the viewers. Instead of two basic principles of this 
science- prevention and cure, Klimt has provided a vague, philosophical image of nature, where 
man is only a part of the chain of cyclical existence and therefore is subordinated to the inexo-
rable laws of procreation, suffering and death. The painting is dominated by the figure of divine 
priestesses Hygeia, goddess of health, which is holding a bowl with water from the river Lethe, 
out of which the Asclepius Snake is coming out. A nude female figure that represents life and 
isolated newborn under her feet are shown on the left side, and on the right is wheel of fortune, 
formed by a crowd of naked human bodies. A display of death- symbolically represented as a 
skeleton appears in the floating body mass. The only link that connects life figure with the right 
side of the picture is stretched arm of a male figure with his back turned, and the life’s arm, but 
they do not touch each other. A pioneering medical science which was in development was not 
represented as a triumphant and able to prevent the inevitable death. Referring to the style of 
deformed bodies, the press was comparing them with the poor condition in public hospitals. 
Fascination with the womb distortion of pregnant women in Klimt’s painting in turn, reflects the 
awareness of embryonic illustrations from the books of Ernst Haeckel and his popularization of 
biogenetic law. Even more, the entire cosmological perspective that was offered here indicates 
artist’s interest in Haekel’s monism and evolutionary theory of Charles Darwin. Klimt’s „Med-
icine“ ultimately provides a narrative in which death and suffering are compensated with the 
survival of the species – represented by isolated baby.

Кeywords: Gustav Klimt, medicine, life, death, monism, evolution
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Уметност у служби реформе медицине 
у Бечу крајем 19. века

Престоница Хабзбуршке монархије Беч извршила је изузетан утицај у девет-
наестом веку, као отелотворење не само уметничке авангарде већ и научног напрет-
ка, захваљујући свом чувеном универзитету. Најзначајнији прогрес могао се приме-
тити у делокругу медицине, у толикој мери да је берлински анатом Рудолф Вирхов 
(Rudolf Virchow), прогласио Беч – Меком медицине. Лекари-поклоници долазили су 
из целог света како би суделовали с највећим стручњацима модерне медицине. Беч-
ка медицина одликовала се не само технолошком надмоћи и новотаријама већ и 
својом идеологијом, која је постала толико карактеристична за ондашње лекаре да 
је важила за њихово препознатљиво обележје. Познат као тарапеутски нихилизам 
(therapeutische Nihilismus), њихов метод је дефинисао Другу бечку школу медицине, 
под вођством Карла фон Рокитанског (Carl von Rokitansky) и Јозефа Шкоде (Joseph 
Škoda)1. Интелектуална клима Беча крајем 19. века била је изузетно стимулативна у 
пољима друштвених и природних наука, при чему су се иновације у домену медици-
не посебно истицале, а уметност је као свепрожимајућа делатност подстицала њен 
напредак. Како се област истраживања медицинских дисциплина ширила и дола-
зило до нових сазнања, тако се природно повећавала и потреба за учествовањем 
уметника и у том сегменту живота заједнице. Уметност је требало да делује у служ-
би здравља, унесе додатну дозу хуманости, оплемени и помогне лекарима у промо-
цији здравог живота, сведочи иновативним методама и просветитељском карактеру 
науке кроз слике или директно пружи нове функционалне могућности медицинском 
кадру путем архитектуре. У сврху креирања културног наслеђа у служби здравља, 
аустријски уметник Густав Климт (Gustav Klimt) требало је да наслика композицију 
„Медицина“, која ће сведочити о просперитету у овом научном пољу.

На представи „Медицина“ једина веза између Живота и точка судбине којим 
доминира Смрт јесте пружена рука Живота и мушког хероја, који се не додирују. 
Точак судбине представља заправо Шопенхауеров (Arthur Schopenhauer) свет Воље 
– масу људи вођених нагонима који илуструју невиност, снове, наду, рођење, бол, 
пожуду, борбу и смрт. Гомила фигура функционише као метафора за хаотично ис-
преплетани процес инстинктивног живота. Климтова „Медицина“ показује нам да 
се човечанство не покреће сопственом вољом. Било је јасно да је сликар желео 
да акцентује немоћ исцелитељских дисциплина и да није имао намеру да репре-
зентује тријумф медицине на начин на који би то лекари очекивали. У аустријском 
„Медицинском недељном часопису“ (Medizinnische Wochenschrift) један критичар је 
оптужио уметника да је занемарио две основне функције медицине: превентивну и 
куративну.2 У време кадa је Беч био водећи центар медицинског истраживања за- 
хваљујући пионирским радовима лекара попут Теодора Билрота (Theodor Billroth), 
оца абдономиналне хирургије, Франтишека Чвостека (František Chvostek), војног 
лекара најзначајнијег за описивање Чвостековог знака,, и Лудвига Турка (Ludwig 
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Türck), неуролога који се прославио истраживањима централног нервног система, 
Климт је приказао медицинско поље као слабо и немоћно пред силама природе.3 
Уметничка критика напала је Климтов рад, говорећи да је овај пројекат био далеко 
изнад његовог интелектуалног нивоа. Проминентни бечки новинар Карл Краус (Karl 
Krauss) презриво је описао „Медицину“ као композицију у којој хаотична конфузија 
оронулих тела симболише ситуацију у државној болници. Умирућа и болесна тела 
деловала су као изразити контраст очевидној и непристојно доживљеној нагости 
трудних жена на представи, што је свеукупно сметало конзервативним наручиоцима 
Климтовог платна, јавности и ликовној критици, у време кад је научни прогрес у 
домену медицине био инспирација за уметнике.

Стварање „Медицине“

У периоду од 1892. до 1894. Министарство просвете ангажовало је Друштво 
уметника ради осликавања Велике сале Универзитета у Бечу, коју је дизајнирао 
Хајрих Ферстл (Heinrich Ferstel). Друштво уметника (Künstler-Compagnie) основао је 
1883. године Густав Климт са својим братом Ернстом Климтом (Ernst Klimt) и њи-
ховим пријатељем Францом Мачом (Franz Matsch). Ернст је, међутим, преминуо 
исте године кад су добили наруџбину, и то је означило крај њиховог уметничког 
удружења. Иако је постојало благо размимоилажење у идејној концепцији Климта 
и Мача, они су завршили припремне скице за факултетске представе.4 Требало је 
да универзитетске композиције репрезентују алегорије четири класична факултета. 
Климт је био задужен да креира „Медицину“ (сл. 1), „Филозофију (сл. 2)“ и „Право“, 
док је Мач требало да наслика „Теологију“. 

У одредбама уговора за израду универзитетских представа били су набројани 
суштински захтеви за програм и дизајн таванице: требало је да садржи монумен-
тално централно платно које ће симболизовати просветитељску тему тријумфа свет-
лости над тамом, док ће остале четири слике персонификовати факултете уваженог 
европског универзитета. Свеукупно, био је то конзервативни истористички програм.5 
Иако је тема била победа светлости над мрачним силама, у циљу апотеозе, потврде 
и глорификације рационалне науке и њене сврсисходности за друштво, Климт је 
недвојбено одбио да прати било какав рационалистички светоназор.

„Медицина“ је била први пут изложена у Кући сецесије (Wiener Secessionsge- 
bäude), на Мартовске иде 1901. Као и његова „Филозофија“, ово дело одише кос-
молошком перспективом и приказује опсену полууспаваног човечанства, преданог 
нагонима и пасивно препуштеног току судбине. Оно што на први поглед повезује ове 
две композиције јесте фигура божанске свештенице у предњем плану, која посреду-
је између гледалаца и уметниковог „егзистенцијалног theatra mundi“6. Хигија (сл. 3), 
ћерка грчког бога Асклепија, богиња здравља и заштитница апотекара, приказана 
је са својим митолошким атрибутима. У десној руци држи зделу с водом из реке за-
борава Лете, из које излази змија, обмотана око њене леве руке7. Њена црна, густа 
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Слика 1. Густав Климт, Медицина, 1901–1907, 
уље на платну, 430x300 цм, уништено 1945.

Слика 2. Густав Климт, Филозофија, 1899–1907, 
уље на платну, 430x300 цм, уништено 1945.

Олга Жакић
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коса украшена је бонет капом (највероватније преузетом из аустроугарске фолклор-
не традиције8), на којој се налази имела, која је означавала препород и медицин-
ску ефикасност у грчкој и римској литератури и уметности. Климт ју је приказао у 
висини од три четвртине и употребио пун фронтални положај како би нагласио њен 
хијератични идентитет. Ригидна фацијална експресија одише празним изразом, чиме 
је уметник највероватније желео да постигне ефекат маске која зрачи мудрошћу и 
афирмише свет воље9. Хигија, уобличена у флагрантну femme fatale с краја века, 
која је код критичара будила негативне реакције, одевена у златну одору, држећи 
змију која изазива фалусне алузије, више делује као свештеница спремна да жртвује 
болесне, уместо да их лечи10.

Горњи део композиције подељен је у две секције. Две фокалне тачке на сли-
ци формирају појмове живота и смрти. Живот је као издвојена, усамљена женска 
фигура постављена с леве стране, одвојена од групе људи. Приказана је нага, како 
лебди у простору, затворених очију, с лицем које од гледалаца скрива коса, чиме 
јасно упућује своју песимистичку поруку за човечанство. Испод ногу јој се налази 
новорођенче обмотано тамним велом мрачних сила. Ово је водена еротска слика 
која је окупирала сликареву имагинацију од осамдесетих година и коју ће поновити 
у делима „Златна рибица“ (1901), „Водене змије I и II“ (1904/1907) и представља 
варијанту теме водених нимфи.

Слика 3. Густав Климт, Хигија  
(детаљ из Медицине),  

1901–1907, уље на платну,  
430x300 цм, уништено 1945.
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Десни план представе испуњава безизражајна маса испреплетаних тела 
која заједно левитирају у непознатом, космолошком простору. Међу њима до-
минира фигура Смрти, у облику скелета, чији црни вео снажно вијори између 
тела живих. Они лебде насумице, преплићући се и одвајајући се, али уједно де-
лујући недостижно једни другима. Тиме је појединачни психофизички доживљај 
осећајности и патње апстрахован или готово поништен, а човечанство делује 
изгубљено у свемиру.11 У горњем десном углу представљена је нага трудница у 
профилу, на чији се стомак ослања глава жене. Она ће се поново наћи на мно-
гобројним делима аустријског уметника, од којих је можда најзначајнија слика 
„Нада I“ (1903). Испод ње, као опозит животној форми, налази се старија нага 
жена која се рукама држи за главу. Климт је употребио овакав визуелни језик 
како би дочарао савијену фигуру у агонији, на граници колапса. Мотив жене у 
последњој животној етапи поновиће се и на сликама „Три доба жене“ (1905) и 
„Живот и смрт“ (1908/1915). С леве стране скелета приказана је дојиља, ис-
под које се налази још једна уснула женска фигура, наслоњена на црни облак 
око Смрти. У целини видимо да горњи део овог плана слике репрезентује фазе 
женског живота: више генерација, рођење, зрелост, болест и смрт. Оно што је 
критика посебно негодовала била је нова слика феминине наге телесности, која 
је у дотадашњој историји уметности идеализована и децентно приказивана, док 
је код Климта исказана јасно, у сировом натуралистичком маниру, а посебно 
је упадала у очи индивидуална фигура Живота с јако избаченим Венериним 
брегом, као и лик труднице у горњем десном углу.12 Уметниково истраживање 
сексуалности и тријумфујући прикази ослобођене нагости, уместо покушаја 
прикривања, откривају дух времена и популарност Фројдове (Sigmund Freud) 
психоанализе и археологије душе, с обзиром на то да су обе личности исто-
времено циркулисале бечким интелектуалним и либералним буржоаским кру-
говима. Климтова жена је сензуално биће, које развија сав свој потенцијал за 
ужитак, патњу, живот и смрт.

С очигледном визијом будућности у којој превласт има женска култура, на-
супрот патријархалном систему вредности, а неминовно исказујући дозу бунта, 
уметник је у доњој регији платна насликао неколико мушких актова, од којих 
ниједан није окренут директно према гледаоцу. Акцентујући идеју унутрашњег 
конфликта, Климт је представио два рвача у профилу, од којих један прекрива 
руком уста свог супарника. Испод њих, окренут од гледаоца, у феталном поло-
жају седи наг мушкарац, а од пара рвача дели га ласцивни женски лик, чију ће 
сензуалност на сличан начин уметник поново уобличити на „Бетовеновом фризу“ 
(1902). Навише, у левом крају круга, израња херојски мушки акт, поново окренут 
од публике. Он пружа леву руку ка левој страни композиције, наговештавајући 
жељу да се ослободи из точка судбине чији је носилац Смрт. Фигуре Климтовог 
хероја и Живота су, међутим, насликане у положају у ком се никако не могу до-
дирнути и на тај начин ослободити од неминовности животних патњи.

Олга Жакић
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Еволутивни монизам у уметности Густава Климта

Климтова „Медицина“ приказује безизразну, покорну, уснулу масу која непре-
кидно протиче у служби прокреације, од првог наговештаја постојања до њихове не-
моћне смрти. Његова слика човечанства не дозвољава идентификацију с било којим 
историјским моментом, социјалном самосвести и друштвеним улогама. Елиминиса-
ни историјски елементи замењени су природним – природом која је без прошлости 
и која пружа безвременске цикличне промене. Тај циклус природе доноси бројне 
нагоне и емоције, али не више знање и идеју о човековој рационалној доминацији 
и потчињености природи. Као резултат, динамизам друштва с краја 19. века јесте 
подривен13. На Климтову уметност је утицала слика природе, коју је у великој мери 
преузео од немачког природњака, филозофа и Дарвиновог (Charles Darwin) герман-
ског пандана Ернста Хекела (Ernst Haeckel).

Хекел је у својим делима „Загонетка света“ (1895–1899) и првим деловима „Умет-
ничких форми природе“ (1899) презентовао еволуцију као светоназор способан да 
одговори на питања метафизике. Он је потпуно елаборирао концепт монизма као 
пантеистичке религије природе, засноване на најновијим истраживањима биологије, 
физике и хемије. Монизам је понудио веру у хилозоизам, повезани универзум у коме 
је дух садржан у материји. И у Хекеловим писањима током деведесетих и оним њего-
вог пријатеља и популаризатора Вилхелма Болша (Wilhelm Bölsche), који се прославио 
бестселером „Љубавни живот у природи“ из 1898, свет је оживео као духовно и сек-
суално испуњена целина14. Монистичко стапање материје (sinne) и душе (seele) било 
je изузетно утицајно на генерације уметника симболизма и ар нувоа, али се нашло на 
посебно погодном тлу у Аустрији, где су традиционалне категорије између физичког и 
метафизичког губиле јасност и независност и где је у фокус дошла криза либералног 
ега. То је резултирало умањеном политичком моћи Либералне партије, која је заго-
варала принципе рационализма и позитивизма15. Нова генерација уметника и писаца 
побунила се против патријархалних вредности у корист инстинктивније, емоционалније 
и чак мистичније стране људске природе, али оне која је још увек остајала верна са-
временој науци. Хекелов монизам трансформисао је дарвинизам од процеса случајне 
селекције и компетиције до уређеног јединства природе у којем је човек део универ-
залног ланца постојања. Оно што је било заједничко обојици природњака јесте теза 
о неумитности животних, покретачких сила, у којима је човек само део универзалног 
ланца постојања и где је његова основна сврха прокреација. Ипак, док је Хекелова 
дефиниција душе била материјалистичка и искључивала је индивидуалну бесмртност 
или слободну вољу, монизам је био, поред тога, и религија која је дефинисала Бога 
као суму природних сила и фузију науке и теологије, ума и тела, осећања и разума. До 
1890. Хекел је дискутовао o људској души као о делу једне душе света.16

Посебно су на Климта и уметнике сецесије утицали идеализовани прикази ар-
хетипских врста биљака из Хекелових „Уметничких форми природе“, које одликују 
балансиране поставке живих бића и у којима је користио живописни колорит и све- 



КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ДРУШТВО – (НЕ)РАВНОТЕЖА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 
У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗДРАВЉА

93

тлуцаве детаље. До краја деценије, нова естетска мисао, коју се Хекел трудио да 
пробуди, полако се проширила на визуелне уметности. То је било евидентно у свим 
активностима бечке сецесије, било да је неко долазио на њихове изложбе или ли- 
стао странице журнала „Свето пролеће“ (Ver Sacrum), који је био испуњен сликама 
које су евоцирале природу.

Вероватно да се Климт посредно, преко Хекелових писања у којима је величао 
дело Чарлса Дарвина, упознао и с његовом теоријом еволуције. У „Медицини“, у 
точку судбине, приказани пар рвача можда управо алудира на Дарвинову борбу за 
опстанак. Оно што наводи на такав закључак јесте пре свега њихова атавистичка 
физиогномија и примитивна концепција тела, готово потпуно прекривеног длаком, 
што асоцира на праисторијске сукобе у борби за живот. Дарвин је термин „опста-
нак најспособнијег“ користио како би назначио начело по којем се свака промена, 
уколико је корисна, очува у процесу еволуције. То је сила која је увек спремна за 
деловање и снажнија је од било којих човекових хтења17. Борба за опстанак, основ-
ни механизам функционисања еволуције, делује у виду природне селекције. Догађа 
се између припадника исте или различитих врста и с физичким условима за живот, 
попут неповољних временских услова и епидемија.

Свакако да је на овакву концепцију размишљања о природи утицала и нова, пе-
симистичка филозофија Артура Шопенхауера, а уједно је била и изразито популарна 
у бечком културном миљеу од половине 19. века. Туробна атмосфера на Климтовој 
„Медицини“ као да понавља Шопенхауерово одбацивање идеје златног доба и про-
греса. Он је у својим делима издвојио „вољу као срж свега појединачног, а у исто вре-
ме и целине, која се манифестује у свакој натуралној сили која слепо дела“18. Воља де-
лује тамо где је не води никакво сазнање, пре свега у анималним поривима. У таквом 
схватању света рацио је у субординираном положају у односу на природне силе и не-
умитност смрти, која увек вреба и свеприсутна је, баш као и на Климтовој представи.

Поред еволутивног монизма, јасан је и уплив идеја Хекеловог биогенетског за-
кона у Климтову уметност. Биогенетски закон, или теорија рекапитулације, говори о 
томе да ембрион пролази кроз исте морфолошке фазе као и род у еволуцији својих 
предака. И као што је сав живот на Земљи почео као једна ћелија у мору, како се тада 
претпостављало, и људски ембрион почиње као једна ћелија19. Популарност Хекело-
вих теорија свакако је допринела Климтовој фасцинацији амнионском течношћу и при-
казима трудница. Његова слика мајчинства на „Медицини“ поново призива странице 
Хекелове „Загонетке света“ у којима је записао: „Наша сопствена људска природа 
тоне до нивоа плаценте сисара, који није више од једног мрава вредан за универзум. 
Човечанство није ништа више до прелазне фазе еволуције вечне супстанце.“20

Закључна разматрања

Хекелове теорије највише су утицале на сецесинистички правац у уметности у 
оном смислу да су заговарале повезивање свих бића. Орнаменти и детаљи били 
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су симбол јединства живота.21 Још један репрезентативни члан сецесије, Ото Ваг-
нер (Otto Wagner), такође је заговарао хармонију у уметности, која се одражава-
ла у складу архитектонског плана, функције грађевине и орнаментике.22 Данас је 
његов значај на пољу уметничког доприноса медицини изузетно цењен и оличен у 
једном од његових кључних дела – Штајнхоф психијатријској болници (Steinhof), не-
кадашњој Државној институцији за лечење и негу неуролошки и ментално оболелих 
пацијената у Доњој Аустрији. Болница Штајнхоф отворена је 1907. и била је резул-
тат заједничког рада психијатара, архитеката, дизајнера и планера, на чијем је челу 
био Вагнер. Издвојена у предграђу Беча, осмишљена је као самоодрживи градић 
са шездесет павиљона. Централну тачку комплекса чини Црква Светог Леополда 
(Kirche am Steinhof), чију су ар нуво архитектуру (сл. 4), која се издваја доминантном 
белом бојом, додатно украсили Колман Мозер (Koloman Moser) златним мозаицима 
и витражима и Отмар Шимковиц (Othmar Schimkowitz) скулпторалном декорацијом. 
Комплексом се хармонично преплићу праволинијске, криволинијске и симетричне 
форме. Ипак, оно што је посебно значајно јесте усклађеност модерне архитектуре 
с иновативним потребама нове медицине и потребама психијатријске дисциплине.

За разлику од старих азилума, налик затворима, Вагнерова болница функциони-
ше као отворено здање чија архитектура говори у прилог промењеном односу према 
пацијентима и новим функцијама, а то су превенција и лечење. О прогресивној про-
мени у начину лечења, психичком и пре свега моралном третману оболелих, сведо-
че мање зграде светлих боја, шармантне веранде, музичке сале, театар, простори 
за активности пацијената - уместо масивног, отуђеног здања старих санаторијума с 
решеткама на прозорима23. Штајнхоф је са својим „вила системом“24 грађевина био 
добро прихваћен у јавности јер је дозвољавао оболелима различитих типова да буду 
одвојени једни од других и лако класификовани и, такође, јер је одговарао модерној, 
хуманој тенденцији да се таква установа удаљи од било чега што је асоцирало на 
принудност и затвор.

Слика 4.  
Ото Вагнер, Црква светог Леополда,  

1903–1907.
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Вагнеров архитектонски подухват несумњиво је својим уметничким обрасцем 
пружио позитивистичку веру у прогрес медицине, истовремено спојивши етику, 
естетику и просветитељску визију модерне науке која човеку даје могућност да 
се издигне из егзистенцијалних окова природе, који подразумевају патњу и неиз-
веснот. Функционалност и идејни концепт Штајнхофа недвојбено су људима дали 
слику о првенственој намени медицинске установе – превенцији и терапији, најави-
вши реформу ars medicine и напретка науке. Климт, који је попут Вагнера припадао 
сецесионистичком покрету и с њим делио тежњу ка органском у уметности, ипак је 
у својој „Медицини“ гледаоцима пружио поливалентну слику, филозофску предста-
ву с тенденцијом ка песимистичкој линији, која је далеко од онога што је тадашња 
савремена медицина као рационална наука желела да пружи човечанству.
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Дина Павић

ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ КАО НОВ ПРОСТОР СЕЋАЊА

Aпстракт
Првобитно формиран Атеље Петра Лубарде отворен је за публику и стручну јавност 12. 
јула 1974. године. Поклоњена збирка дата је Уговором на стручну бригу Музеју савремене 
уметности у Београду. Након вишедеценијских проблема у комуникацији, жељи поклоно-
давца и реалним могућностима установа заштите он ради отежано а након одлуке Музеја 
савремене уметности у Београду да раскине Уговор, он се и затвара. 

Након сложене рестаурације и конзервације слика и реконструкције, санације и адаптације 
виле, некада само једна просторија која је чинила Атеље Петра Лубарде данас предста-
вља укупан простор подређен Музеју. Легат Петра Лубарде је истовремено покретно и 
непокретно културно добро и чини га вила у којој је породица Лубарда живела од 1959. го-
дине али и непотпуна збирка ликовне и примењене уметности. Легат данас има намеру да 
користећи све музеолошке механизме критички преиспитује своје могућности са жељом 
да буде активан друштвени чинилац на културној мапи Града Београда. 

Рад једним својим делом прати сложену проблематику која је довела до коначне деваста-
ције Атељеа Петра Лубарде. С друге стране циљ рада је да представи све механизме које 
је Кућа легата, установа културе од значаја којој је Легат Петра Лубарде дат на старање, 
користила и на који је начин је манипулисала музеолошким предметом као документом 
и средством комуникације ради враћања публике, стварања нове и (ре)креирања новог 
сећања/сентимента Легата Петра Лубарде као својеврсне спомен-куће.

Кључне речи: Петар Лубарда, баштина, сећање, легати, спомен-куће
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LEGACY OF PETAR LUBARDA AS A NEW MEMORY SPACE

Abstract
Primarlly formed Atelier of Petar Lubarda is opened for public and professional public on 12th 
July 1974. Donated collection is given by Standard of Care contract to The Museum of Contem-
porary Art in Belgrade. After decades of problems in communication, a donators wish and real 
opportunities of institutions for protection, atelier had difficulty working and after the decision of 
The Museum of Contemporary Art in Belgrade to terminate the contract – it is closed.

City of Belgrade decided to invest in Legacy on Dedinje. After the complex restoration and con-
servation of paintings and reconstruction, recovery and adaptation of the villa, only one room 
that was Atelier of Petar Lubarda – today represents the total space subordinate to the Muse-
um. The Legacy of Petar Lubarda is at the same time a mobile and immovable cultural asset and 
it is made by a villa in which the Lubarda family lived since 1959, but it is also an incomplete 
collection of fine arts and applied arts. Today Legacy intends to use all the museological mech-
anisms to critically examine its possibilities with the desire to be an active social factor on the 
cultural map of the City of Belgrade.

Essay partly follows the complex issues that led to the final devastation of the Atelier of Petar 
Lubarda. On the other hand, the aim of the essay is to present all the mechanisms that The 
Heritage house used as the institution of cultural significance to which The Legacy of Petar 
Lubarda was given to care and also how it manipulated the museological object as a document 
and as means of communication in order to return the audience, to create new and to recreate 
new memory/sentiment of the Legacy of Petar Lubarda as a sort of memorial house. The essay 
is also examining the position that Legacy has within the spatial cultural-historical protected 
entity Topčider to which it belongs.

Кeywords: Petar Lubarda, heritage, memories, legates, memorial houses
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Легат Петра Лубарде као нов простор сећања

Ако пођемо од теоријске основе, баштињењe је суштина рада сваке му-
зејске институције у чијој основи је феномен памћења који се користи разли-
читим врстама сећања похрањеним у предметима прошлости које музеј чува.1 
Музеј манипулише различитим врстама сећања и интерпертирајући их и овла-
давајући њиховим карактеристикама он се приближава својој дидактичкој улози 
подучавајући о прошлости или о извесном контрукту прошлости. Легати су увек 
имали двоструку културну функцију. Као израз индивидуалне културне свести, 
легаторсво је употпуњавало оно што се подразумева под културним бићем једног 
народа. С друге стране легаторство је на особен начин потврђивало појединачну 
бригу за културна и уметничка остварења заједнице која су промакла надлежним 
установама. Такав облик делатности постао је саставни део шире материјалне 
и духовне културне традиције народа. Потврда за ову тврдњу може се наћи у 
чињеници да су легати обогатили музејске збирке, библиотечке и архивске фон-
дове који су значајни за културну историју али и за проучавање индивидуалног 
стваралаштва.

Излагање збирки меморијалног карактера у аутентичним амбијентима у 
којима су живеле историјски важне личности, додатно добија на важности јер 
архитектура постаје оквир који својом дозом посебности помаже музејском садр-
жају и уз њега живи. На овај начин дела садржајније, посебније и музејски актив- 
није доживљавамо у атељеу и кући укојој је уметник живео и радио.2 Овакве 
спомен-куће или атељеи уметника су сами по себи историјско-уметничко бла-
го. Уколико се настави оваква пракса спасавања и отварања атељеа за публи 
ку, у будућности ћемо имати могућност да научимо више о животу и раду умет-
ника јер бисмо овакве просторе могли доживети као историјско-културолошки 
артефакт и тако бисмо боље разумели не само уметност већ и шири друштве-
но-историјски оквир онога који је у том простору стварао.3 Уметнички атељеи су 
најчешће били приватни простори и приступ истом је био дозвољен само поро-
дици и блиским пријатељима.4 Потенцијал који спомен-кућа има, у овом случају 
Легат Петра Лубарде, је могућност да посетиоцима понуди естетски и емотивни 
доживљај и да на исти утиче, (ре)креирајући целокупан простор или реферишући 
материјалним комадима уметникове прошлости, на исти начин на који то чине 
слике. Посетиоце легату привлачи уметност Петра Лубарде која је изложена 
унутар сталне поставке, богат архивски материјал који је у исту инкорпориран, 
простор у коме је она изложена, прича која претходи његовом поновном отва-
рању за публику децембра месеца 2014. године5 и привремене изложбе које се 
дешавају. Процес трансформације једног приватног или полуприватног објекта, 
који је кратко време и неорганизовано функционисао као део веће музејске ин-
ституције – Музеја савремене уметности Београда, кроз историју је имао низ 
архитектонских промена. 
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Архитектонске промене

Репрезентативна вила у Иличићевој број 1 изграђена је 1927. према пројекту 
архитекте Вељка Милошевића6, као летњиковац за београдску породицу Николић. 
Једна од првих приватних кућа подигнута је на простору некадашњих винограда, 
на северној падини Топчидерског брда. На основу увида у архивску документацију 
породице Лубарда коју је вероватно супруга сликара Вера Лубарда приљежно чу-
вала уочен је низ проблема правне природе који су предходили усељењу породи-
це. На основу решења бр. 11489-1-59 одбијена је молба Говедарице Недељка, који 
заступа малолетног Говедарицу Милутина, за усељење у неупражњен стан у улици 
Топчидерски венац број 18. Истим решењем усвојен је захтев Извршног већа НР 
Србије и дозвољено је Петру Лубарди усељење у исти. Решењем је стамбена упра- 
ва утврдила да стан, који иначе представља целу зграду према документима из 
досијеа зграде јесте приватна својина Радише Николића која је решењем Комунал-
ног одсека НОО Топчидерско брдо бр. 933 од 26. марта 1955. године стављена под 
принудну управу ради оправке и отплате зајма подигнутог за потребе реновирања 
куће. По уредби, власник не може полагати право на усељење у упражњен стан, 
изузев у случају ако на себе преузме обавезу отплате зајма. Овакву обавезу до сада 
власник није преузео на законом прописан начин а Говедарица Недељко није ни са 
чим доказао да је његов малолетни син власник поменуте зграде. Његова молба је 
одбијена с образложењем и да дотични већ има један стан у Црвенки (!). Иако се 
правно и легално породица Лубарда уселила у кућу, која се тада водила на адреси 
Топчидерски венац број 18, Говедарица Милутин није одустао од битке за породичну 
кућу. По решењу Савета за друштвено планирање и финансирање Скупштине града 
Београда број 1296/1 од 2. априла 1969. године, Града Београд је у друштвено влас-
ништво примио породичну кућу на адреси Качаничка 10 (реч је о истој згради која се 
раније водила на адреси Топличин венац 18) и на име накнаде пренео на име Гове-
дарице Милутина власништво на четворособан стан на седмом спрату зграде која 
се градила на парцели 1202 у блоку омеђеном улицама: Тиршовом, Бирчаниновом, 
Делиградском и Краља Милутина од око 97 м2 са централним грејањем. Новим Ре-
шењем број 360-161/72-01 Петру Лубарди је је дата на коришћење стамбена зграда 
у Качаничкој улици 10. Након смрти уметника уговорм 41/1974 и решењем 06-05 
број 360-53 од 29. јула 1974. године Лубарда Вера постаје носилац станарског права 
на стан у улици Иличићева 1.7

У архивима не постоји аутентичан првобитни пројекат из 1927. године али су 
сачувани делови техничке документације пре него што је урађена адаптације са ре-
конструкцијом делова зграде 1973/74. године.8 Позиционирана ка косини брда, згра-
да је полуукопавањем подрумских просторија прилагођена нагибу терена. Од етажа 
кућа има подрумске просторије, приземље, спрат и тавански простор. Првобитни 
кров објекта је био доста закошен, сложен и покривен двоструким бибер црепом. 
Поменутом адаптацијом 1974. године објекат је добио измењену геометрију крова 
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Слика 1. Изгледи северозападне, југозападне 
и североисточне фасаде на архитектонском  
плану из 1973/74. године.

Слика 2. Изгледи северозападне, југозападне и 
североисточне фасаде на архитектонском плану 
по пројекту Саобраћајног института ЦИП, 2009.

Дина Павић
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и тако добио сложен кров са покривачем од поцинкованог лима. На четири фасаде 
крова уграђени су кружни прозори за луфтирање тавана. Ка дворишту и на фасади 
ка Иличићевој улици терасе су застакљене са фасадне стране прозорима у комби-
нацији метал-стакло.

Главни улаз у кућу је избио из правца Иличићеве улице. Седам степеника обрађе-
них вештачким каменом воде до улаза у приземље које је монументално наглаше-
но са два округла стуба. Четворокрилна врата су заштићена такође четворокрилним 
металним шалонима ојачаним оковима. Са доње стране, из правца Качаничке улице 
је улаз у део подрумских просторија а поликружно степениште од четрнаест степе-
ника са бетонском оградом од низа аркада које воде до застакљене терасе у при-
земљу.9Лево од улаза је осмоугаона „кула“ са просторијом у подруму, приземљу и на 
спарту је завршена терасом са поновљеним мотивом са венца на фасади. Са горње 
старне дворишта је био некадашњи улаз за послугу који је кроз ходниок водио ка 
помоћним просторијама: до кухиње, оставе и споредног степеништа за спрат и таван. 

Зграда је грађена у систему носећих масивних зидова и од опеке старог форма-
та, малтерисана споља и изнутра. Изворно сачувани елементи куће су дрвено, дубо-
резом украшено степениште, рађено од ораховине и четворокрилна врата салона са 
вињетама које су уметници изгребали и тако формирали цртеже на млечном стаклу 
у приземљу зграде на улазу у некадашњи атеље уметник. 

Архитектуру објекта и данас карактерише изглед породичне виле са једно- 
ставном фасадном декорацијом која је постигнута облагањем подрумских зидних 
површина од грубо ломљеног камена у постаменту а од пластичних фасадних укра- 
са примењене су полукружне аркаде у висини венца под кровом и на зиданом 
делу зграде степеништа и терасе. Простор поткровља је новом реконструкцијом 
2012/2013. године наткривен кровном конструкцијом коју чини четвороводни кров 
са централним светлосним делом – лантерном и сачувани су окулуси као каракте-
ристичан архитектонски детаљ. Првобитан галеријски простор је чинила само једна 
просторија у приземљу зграде (просторија која је чинила атеље уметника претво-
рена је у галеријски простор) док је новом организацијом приземље и први спрат 
подређен галеријском простору, тавански простор је преуређен у просторије за 
смештај администарције Куће легата а у сутерену, некада подруму, обезбеђен је 
простор за музејски кафе, салу за састанке, тоалете за посетиоце и просторије у 
којима је смештен сложен систем грејања/хлађења. 10 

Усељавање у виле и луксузне станове је једна од привилегија југословенског со-
цијализма. Истовремено архитектура овог објекта може да се схвати као начин ре-
презентовања класног статуса или друштвено-економског положаја, у овом случају, 
уметника као ткз. заслужног грађанина.11 Није познато да ли је до неких просторних 
измена дошло када су се у кућу уселили Петар и Вера Лубарда. Остаје непознато 
да ли је намештај који је Комисија за евиденцију уметничких предмета, а коју је 
именовао Секретаријат за културу града Београда, затекла 2008. године, био зате-
чен када се породица Лубарда уселила 1959. или су га они одабрали. У збирци при-
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мењене уметности12 налазе се предмети за које се претпоставља да су или донети 
са далеких путовања или добијени на поклон. На основу фотографија ентеријера 
можемо да закључимо да је било неколико просторија за рад уметника: атеље умет-
ника у приземљу виле где је уметник примао и посете и просторија на спрату куће, 
тзв. веранда. На фотографијама се могу уочити фигуре и предмети у атељеу: брон-
зана глава (хиндуистичко-будистичка) и фигура лава, дрвени индонежански змајеви 
чувари, афричке фигуре жене у дрвету и мушкарца у слоновачи, али и препарира-
ни крокодил, неколико шкољки, двоглед са ознаком „Karl Kahles, Wien VI“, велики 
број металних и месинганих посуда различите величине...13 Неки предмети из овог 
својеврсног кабинета реткости били су вероватно инспирација и уметнику.14 

Идеја да се кућа уметника отвори за јавност укључује низ музеолошких и архи- 
тектонских интервенција али првенствено има за циљ да научи публику на нов му-
зејски простор и отвори могућност да се један уметник сагледа кроз поновно креи-
ран простор у коме је живео и стварао. Тај процес се креће од оних архитектонских, 
практичних али неопходнох интервенција као што је нпр. саобраћајна сигнализа-
ција или скулптура уметника и тотеми у дворишту виле, до континуираних култур-
них дешавања унутар истог.15 Било да су уметничке куће-атељеи високо декоратив-
ни или крајње једноставне „беле коцке“, као такви могу на основу организације да 
употпуне слику о уметнику. Овакви простори сећања обједињују и функционишу 
истовремено као историјски документ али понекад могу да буду огледало уметни-
кове личности. 

Слика 3. Легат Петра Лубарде

Дина Павић
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Самарџија, С. Вуковић, С. Злопаша, Кућа легата, Легат Петра Лубарде, Београд, 2014, 4–10.

Напомене
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9 Тераса је је пре реконструкције из 1973/74. била отворена и са обе стране је имала два симе-
трична крака са по шест степеника и транспарентну ограду. И на првом спрату су обе терасе 
претворене у затворен простор.

10 Нов програм организације простора унутар зграде направила је комисија коју је формирао 
Секретаријат за културу града Београда. Комисију су чинили: Даријан Михајловић (члан 
Градског већа), др. Мила Поповић Живанчевић (саветник-конзерватор Народног музеја у Бе-
ограду), др Ирина Суботић (историчар уметности), др Бранислава Анђелковић Димитријевић 
(директор Музеја савремене уметности) и Ана Поповић Бодрожа (директор Куће легата). За 
израду пројектне документације коришћена је следећа документација: сачувани подаци и 
фрагменти архивске пројектне документације из 1973. и 1974. године, по којој је изведена 
претходна реконструкција, адаптација и санација објекта, од стране Градског стамбеног пре-
дузећа Београд; овим радовима објекат је претрпео значајне измене у односу на првобитно 
изведено стање па је било неопходно утврдити физичке капацитете, стабилност зграде и 
подобност свих простора објекта за коришћење по утврђеном програму; препоруке са ста-
новишта превентивне конзервације доставила је кустос Весне Живковић, из одељења за 
превентивну заштиту „Дијана“ Народног музеја у Београду; пројектни задатак, достављен 
од стране инвеститора; идејно архитектонско решење, урађено на основу потребе да се у 
објекту сместе одређени садржаји којима ће се дефинисати будуће функције и радне актив-
ности Легата; решење издато од од стране Завода за заштиту споменика културе града Бео-
града о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за адаптацију, санацију 
и реконструкцију објекта Легат Петра Лубарде; акт о урбанистичким условима за адаптацију, 
санацију и реконструкцју постојећег објекта издат од стране Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, Одељење за јавне објекте од општег интереса; ажурна геодетска 
подлога; снимљено постојеће стање објекта и утврђени физички капацитети; фотодокумен-
тација. Техничка документација је урађена у складу са Законом о планирању и изградњи, 
Закона о културним добрима и савременим методама, техникама, прописима и важећим 
стандардима за обраду предметне врсте објекта. Овим је обухваћена противпожарна, звучна 
и термичка заштита, неопходна хидроизолација водећи рачуна о стабилности објека и њего-
вој употребној вредности. Видети опширније о целокупном пројекту у: Идејни пројекат, Сана-
ција, адаптација и реконструкција зграде Легата Петра Лубарде, Архитектонско грађевински 
пројекат, Пројекат конструкције, Саобраћајни институт ЦИП, Београд, 2008.

11 Петар Лубарда добија вилу на коришћење вероватно као резултат успеха који стиче у земљи 
и иностранству. Значај који уметник и његова уметност имају теоретичари аргументују у више 
кључних текстова: М. Протић, Петар Лубарда, Књижевност, књ. XIX, год. IX, св. 12, Београд, 
1954, 433–15; Ј. Денегри, Српска уметност 1950–2000, у: „Педесете“, Орион Арт, Београд 
2013; Л. Трифуновић, Сликари и вајари, Београд 1968, 5–15; S. Ćelić, „Beleške povodom izložbi 
u galeriji Kulturni centar i SANU“, „Umetnost“, časopis za likovnu umetnost i kritiku, br. 18–19, 
1969, 75–76; М. Bašičević, „Lubarda danas, Treća nagrada za slikarstvo na Bienalu u Sao Paulu 
dodijeljena je slikaru Petru Lubardi“, Čovek i prostor, br. 1, Zagreb, 15. februar 1954; L. Merenik, 
Ideološki modeli: srpsko slikarstvo 1945–1968, Beopolis, Beograd 2001; P. Ćuković, „Svjetlost, 
kora i skelet svijeta u slikarstvu Petra Lubarde“, у: B. Anđelković i J. Denegri, P. Ćuković, нав. 
дело; P. Ćuković, „Lubarda u kontekstu kulturnih politika 1950-tih“, у: P. Ćuković i J. Denegri, 
Lubarda Besta fantastica, D. Klepić, V. Krstonošić, Beograd 2017.

12 Збирка примењене уметности је у процесу музеолошке обраде.
13 Примарна музеолошка обрада предмета, попис дела примењене уметности урадио је На-

родни музеј. Видети документ: Маја Живковић, Татјана Недељковић, Извештај о паковању 

Дина Павић



106

предмета од керамике, стакла, метала и дрвета из заоставштине Вере Лубарде, 4. септем-
бар 2008.

14  Прикупљање и проучавање старина и вредних предмета чинило се у просторијама назива-
ним кабинети реткости, кабинети чудеса (Kunstkkamer, Wundekammer); оваквим збиркама 
сакупљених предмета власник је тежио да створи целовит сазнајни систем, то јест имаго 
мунди, слику света. Овакве збирке су претече музеја. Видети у: Попадић М., Време прошло 
у времену садашњем, Увод у студије баштине, Београд, 2014, 86–88.

15 Кућа легата успела је да научи публику на простор у коме је живео и радио. На симпатичан 
начин донела је резултат у години обележавања 110 година од рођења уметника. У години 
2017. је организован низ догађаја у част уметника у просторима других музеја и галерија али 
је публика већ научена, не читајући обавештења истих инситуција, по аутоматизму долазила 
у Легат Петра Лубарде. 



107

Љубица Радовановић

БОГАТСТВО ПАМЋЕЊА: ПРИМЕР ТВРЂАВЕ МАМУЛА

Aпстракт
Сваки тренутак садашњи препознаје одређене вредности културног наслеђа. Оне директ-
но проистичу из потреба човека датог тренутка, његовог начина живота док на њих утиче 
индивидуална култура живљења.

Свест о баштинским вредностима културног наслеђа представља актуелно питање и сво- 
јеврстан критеријум квалитетног живота у друштву савременог доба. Процес развоја ин-
дустријског туризма и инвестиционих експанзија проистиче из економских разлога који 
приморавају сопственике на стављање наслеђа на тржиште. Међутим, неминовно је да 
културно наслеђе јесте ресурс за сваку практичну делатност. Човек је баштиник али и 
корисник асортимана који нуди културни туризам и индустрија културног наслеђа, стога је 
богатство памћења интегралних вредности културног наслеђа пресудно при стратешком 
инвестирању. Уколико дође до изостанка стратешке интуитивности искоришћене у циљу 
креирања стратегије баштињења, сви модели туристичке и инвестиционе експанзије пред-
стављају заправо директну опасност по баштину као ресурс.

Циљ рада јесте да укаже да пут ка креирању плана очувања памћења баштинских вредно-
сти и интегралног идентитета непокретног културног наслеђа, а самим тим и материјалних 
остатака времена прошлог у времену садашњем лежи у добром познавању сопственог 
имања и потенцијала. Свест о вредностима које препознајемо у сваком примеру непокрет-
ног културног наслеђа може помоћи у планирању производне активности. Самим тим, бо-
гатство памћења постаје пресудно у стратешком инвестирању. У раду би се на конкретним 
примерима непокретног културног наслеђа указало да у контексту креирања памћења 
вредности баштињеног културног наслеђа мора постојати гранична вредност у слободи 
презентовања истог јер свака произвољна интерпретација баштине може угрозити њен 
основни сведочанствени и документарни потенцијал.

Кључне речи: ресурс, индустрија културног наслеђа, културно сећање и памћење
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Ljubica Radovanović

AFFLUENCE OF MEMORY: EXAMPLE OF MAMULA 
FORTIFICATION

Abstract
Every present moment recognizes certain values of cultural heritage. These values directly come 
from human needs in specific time of his way of living while they are affected by individual 
cultural life-style.

Consciousness of the heritage values of cultural heritage represents the current issue and a 
certain criterion of life quality in the society of modern times. The process of the development 
of industrial tourism and investment expansions stems from economic reasons that force their 
owners to put their legacy on the market. Nevertheless, it is inevitable that cultural heritage is a 
resource for any practical activity. Man is a heir, but also a user of a range of products that offers 
cultural tourism and the cultural heritage industry, therefore, the richness of memory of integral 
values of cultural heritage is crucial in strategic investment. Whether there is a lack of strategic 
intuition utilized to create a heritage strategy, all models of tourist and investment expansion 
actually entail direct threat to heritage as a resource.

The aim of the paper is to point out that the way to creating a plan for preserving the memory 
of the heritage values and the integral identity of the immovable cultural heritage, and conse-
quently the material residues of the time past in the present time lies in the good knowledge 
of one’s own possessions and potentials. Awareness of values that we recognize in every case 
of immobile cultural heritage can help in the planning of production activity. Hence, the wealth 
of memory becomes crucial in strategic investment. In the working on concrete examples of 
immovable cultural heritage, it should be pointed out that in the context of creating a memory of 
the heritage, there must be a limitable value in the freedom to present it, because any arbitrary 
interpretation of heritage can jeopardize its basic testimony and documentary potential.

Кeywords: resource, cultural heritage industry, cultural memory and recollection
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„Прошлост на продају.“1

Свест о баштини и баштинским вредностима наслеђа представља актуелно пи-
тање у друштву савременог доба. У активност баштињења бивају све укљученији 
сегменти делатности које се на први поглед не би везале за појам баштине (мар-
кетинг, менаџмент, медији, итд) како би се остварио ефикасан начин управљања 
баштињеним културним наслеђом. Активна употреба баштине захтева интуитивност 
у планирању која постоји у оквиру процеса баштињења и која мора бити употребље-
на у циљу креирања стратегија баштињења. У супротном стратегија планирања пре-
зентације и коришћења валоризованих вредности културног наслеђа нема за циљ 
његово очување. То можемо уочити на примеру тврђаве Мамула.

На улазу у Бококоторски залив средином 19. века подигнуто је фортификационо 
утврђење названо по аустријском генералу Лазару Мамули. Због свог изолованог 
положаја Мамула је у оба светска рата имала коришћена као затвор2. Данас се на 
самом улазу у остатке утврђења-ротонде налази натпис који сведочи о идентитету 
и некадашњој функцији објекта. (Слика 1) Читав комплекс утврђења изграђен је од 
крупних, фино тесаних камених блокова. Положај и архитектонско решење утвр- 
ђења максимално су прилагоњени одликама и захтевима терена. У централном 
делу каменог острва постављено је прстенасто утврђење, које се састоји од низа 
засведених просторија са отворима за топове на спољашњем зиду. Кров је раван и 
прекривен слојем земље са равним грудобраном. Северозападни део објекта пре-
сеца масивна двоспратна кула кружне основе. У центру куле се налази отворено 
кружно двориште испод кога је смештена цистерна за воду. На оба спрата куле 
налази се низ засведених просторија за топове са отворима на спољашњој страни 
зида. Улаз у утврђење је са североисточне стране и до њега води покретни мост 

Слика 1. Мамула,  
из приватне збирке аутора
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који је премошћавао релативно широк ров. Мамула данас представља једну од 
већих и најбоље очуваних аустријских фортификација на Јадрану. Карактерише је 
монументалност, изразита прецизност градње и савршена функционалност обли-
ка3. У циљу њеног даљег очувања и активне употребе културног наслеђа израђен је 
пројекат адаптације и рестаурације целокупног комплекса. Мамула ће на тај начин 
добити хотелску намену. Кроз призму филмске делатности овај пример непокрет-
ног наслеђа је уведен у процес покушаја очувања интегралног идентитета наслеђа 
покренут од стране бројних невладиних организација и мештана. Међутим, услед 
неадекватних стратегија и невешто изведених потеза, филмска адаптација није 
произвела жељену реакцију корисника. Тврђава Мамула, која има споменички 
статус, је представљена као главно стециште радње, али и станиште мистичног 
бића, сирене која прогони главне јунаке филма. Филм се евидентно „послужио“ 
непокретним наслеђем, али није значајно допринео процесу његовог баштињења 
и очувања памћења његових вредности у времену садашњем. Филмска интерпре-
тација, иако нема документарни карактер, приказујући искривљену слику иденти-
тета непокретног културног наслеђа директно утиче на (ре)креирање идентитета 
наслеђеног код посматрача. Тиме она постаје тржиште које нуди слику али и интер-
претацију ствари коју она презентује.

Сваки вид презентације непокретног наслеђа јесте заправо интепретација 
којом се из богатог живота наслеђа издваја одређена развојна, историјска фаза, 
упечатљива ситуација или интригантан детаљ из његовог живота. Управо таквим 
интерпретирањем се ствара и обликује слика споменика која је подобна тренутку 
његове презентације. Ствара се слика очувања памћења баштинских вредности које 
поседује која је подстакнута сентиментом, односно сопственим искуством корисника 
чиме се ствара нов начин памћења презентованих вредности баштињеног примера 
културног наслеђа и рекреирање идентитета примера културног наслеђа. Ипак, при 
креирању памћења вредности баштињеног културног наслеђа мора постојати гра-
ница у слободи креирања истог јер управо слободно тј. произвољно и неодговорно 
интерпретирање баштине не води њеном интегралном очувању, већ напротив, оно 
може угрозити њен основни сведочанствени и документарни потенцијал4. 

Свака презентација културног наслеђа, као и свака његова репродукција или 
манипулација има за циљ експлоатацију његових економских вредности5. Међутим, 
поставља се питање у којој мери исте утичу на веродостојност вредносних ознака 
које се настањују у сећању и памћењу корисника културног наслеђа? Исто питање 
можемо поставити и у контексту примера Мамуле.

Визуелним представама остатака тврђаве Мамула придодат је акценат на 
одређене делове слике што доприноси манипулацији значењских вредности, де-
таљи покретом бивају селектовани и реорганизовани у одређени наратив. Креирање 
интерпретације наслеђа је обликовано звуком и речима које прате покретне сцене, 
ствара се кохезија у визуелном језику чији је циљ завођење посматрача, односно 
продаја новонасталог продукта. Тржиште културног наслеђа се на тај начин ослања 
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на имагинацију корисника, која се заснива на сопственом искуству и сентименту, а 
његов циљ постаје продаја креиране слике производа чија је функција „усхићење 
масовном производњом.“6

На путу стварања нових артикала на тржишту, услед оваквих интерпретација 
културног наслеђа, долази до постепеног недостатка креативности и мањка дијалога 
између културног наслеђа и посетиоца, потрошача. Креативна индустрија наслеђа, 
окренута процесу комерцијализације, у циљу креирања интересантног садржаја за-
поставља моменат упознавања са одређеним информацијама и научним истражи-
вањима из домена баштињења културног наслеђа и очувања памћења баштинских 
вредности који би допринели развоју истог. Индустрија наслеђа није друштвено од-
говорна јер „баштина као економски ресурс условљава економску стратегију одр-
жања и развоја, а као духовни ресурс условљава стратегију образовања, науке и 
пресудно утиче на стварање општег система вредности у друштвеној заједници.“7

Насупрот пољу брзих и масовних производњи и креативних индустрија, које ре-
лативно лако препознаје захтеве и потражње тржишта, стоји корисник баштиње-
ног културног наслеђа, односно посетилац непокретног наслеђа. Његове потребе и 
жеље су тешко уочљиве, често чак и неизречене. Већина посетилаца/корисника није 
свесна широког спектра могућности које посећени локалитети или изложбе нуде. 
Самим тим њихове жеље не чује установа која је надлежна и одговорна за комуни-
кацију и пренос информације коју носи културно наслеђе. 

У активност баштињења и конструисање плана очувања баштинског памћења 
се све активније укључују сегменти делатности које прате развој савременог друшт-
ва и изазова времена садашњег. Тако се маркетинг намеће као делатност путем 
које можемо дознати и покушати да задовољимо потребе посетилаца и приматеља 
поруке културног наслеђа као документа прошлости у времену садашњем. Неоп-
ходно је напоменути да маркетинг првенствено представља стратешки квалитет 
развоја музеја и службе заштите. Маркетинг у култури, управо путем сједињавања 
понуде и потражње, јесте планска интуитивност у процесу баштињења и креирања 
стратегије баштињења. Циљ и смисао маркетинга је да дијалог и сусрет културног 
наслеђа и посетилаца у тренутку садашњем, уреди према најбољим могућностима 
које информација наслеђа нуди, али и према најважнијим потребама корисника.8

Маркетинг у култури је неопходан из више разлога: ради освајања новог тр-
жишта, због повећања броја посета или пак одржавања одређеног броја посета, 
због финансирања, итд. Међутим, маркетинг се може послужити и одређеним сред-
ствима на путу достизања свог циља.Списак могућности нуди односе са јавношћу, 
рекламне кампање и сајмове, оглашавање или пак слање директних позивница, 
итд. Међутим, у светлу примера Мамуле и креирања плана очувања њених баштин-
ских вредности, маркетинг би имао идеално средство оглашавања у виду филма. 
Филмска презентација као медиј преноса поруке од примера културног наслеђа до 
корисника, не мора нужно бити пут који би водио до очувања памћења баштинских 
вредности. Међутим, услед правилно успостављене комуникације и преноса инфор-
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мације, корисници би средствима јавног оглашавања могли да изразе своје утиске, 
остваре дијалог са креираном интерпретацијом, што би могло бити искоришћено 
у циљу остваривања и поспешивања комуникације са самим примером културног 
наслеђа ин ситу. Тако је, насупрот Мамули, Стари град Дубровник који се већ чети-
ри непуне деценије налази на UNESCO-вој листи светске баштине, након великог 
интересовања за филмско остварење снимљено у оквиру његових обликовних љу-
сака и шема комуникација дао знатан допринос искоришћавању својих туристичких 
потенцијала само презентујући делове града којим су се креативне индустрије и 
масовна производња служиле. Данас је једна од најпосећенијих туристичких тура 
путовање у оквиру кога туристи посећују места на којима су снимљени кадрови њи-
хове омиљене серије. На тај начин, град Дубровник црпи економску снагу својих 
вредности и сав приход усмерава ка очувању бонитета не би ли одржао број посе-
тилаца и обезбедио њихов континуирани прилив. Иако су филм „Мамула“ и серија 
„Игра престола“ у оквиру сценске интерпретације промениле интегрални идентитет 
споменичког наслеђа, на другом примеру можемо уочити да је презентација путем 
филма успешно искоришћена у сврхе популаризације културног наслеђа и њего-
вих туристичких потенцијала. Маркетинг у оквиру презентације културног наслеђа и 
стратегија коришћења филмске индустрије као медија комуникације, довеле су град 
Дубровник у позицију константног црпљења одређених вредностих слојева култур-
ног наслеђа. Колико је пажљиво ослушкивање потреба корисника културног наслеђа 
битно, можемо уочити и на примеру тунишанског града Татуин. Филмски сет чији 
је творац Џорџ Лукас, креиран у сред пустиње, годинама је доприносио процвату 
туризма Туниса. Наиме, Татуин представља пример културног наслеђа створен од 
стране филмске индустрије, а обликован у складу са потребама и жељама тржишта.

Непокретно културно наслеђе  
као изложбена поставка

Паралелно са развојем процеса заштите непокретног културног наслеђа јави-
ла се идеја музејске употребе културног наслеђа. Музејска употреба непокретног 
културног наслеђа није синоним за његово музејско третирање. Музејско трети-
рање се односи најпре на начин презентације, када првенствено имамо за циљ ис-
тицање његове историјске компоненте или његове музеалности односно „знакове 
његова трајања у времену и простору, и тиме његову слојевитост валоризирати 
као посебну вриједност.“9 Музејска употреба споменика је уједно и начин очувања 
његовог постојања, спречавање деградирања његове вредности, а самим тим и 
његовог нестанка.

Непокретно културно наслеђе као изложбена поставка на отвореном има сложе-
ну структуру. У његовим оквирима се мора посматрати али и ангажовати. Оно негује 
интегрални приступ баштињењу и холистички карактер презентације и интерпрета-
ције док је основни циљ његове музеализације управо свакодневни живот10.
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Мамула је тврђава која се налази на острву Ластавица пречника 200 м, тј. за-
узима скоро целокупну његову површину. (Слика 2) Пре свега она је сагледива из 
„птичије перспективе“, посетиоци је не могу сагледати лако, не нуди опцију мен-
талног мапирања, што нас управо доводи „до нивоа одсуства било каквог реалног 
искуства простора.“11 Након уласка у утврђење кретање посетиоца је инстинктивно, 
услед сагледивости остатака могуће је инстинктивно читање структуре. Потребан је 
тек мали подстрек или додатна занимљива информација о некадашњој функцији 
или начину употребе неког дела целине како би се разумела многобројност гради-
тељских пракси утканих у његов материјал и облик. Дводимензионална несагледива 
слика, добија своју тродимензионалност у визури коју посетилац креира. У посети 
непокретном наслеђу као изложбеном простору посетиоци стичу осећај целови-
тости простора као и сенку стварног живота. До персонализације долази помоћу 
реконструкције одређеног тренутка/сегмента свакодневног живота, помоћу верних 
реплика „као замена за контекстуализацију животних ситуација.“12 Тако изложба на 
отвореном мами асоцијације и сентимент код посетилаца. Неретко музеји на отво-
реном користе „living history“ концепт, односно граде призвук што реалнијег протока 
времена кроз интерпретативни модел „тек изашлих укућана“13. У галеријским прос-
торијама Горњег града Београдске тврђаве можемо видети како је изгледао живот у 
истом. Приказане су реплике одора на манекенима, житарице просуте на трпези, не 
би ли се дочарао историјски моменат свакодневног живота.Међутим, презентација 

Слика 2. Општи изглед острва Ластавица са утврђењем Мамула,  
http://www.vijesti.me, приступљено 23.07.2016
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непокретног наслеђа је неодржива без сталног извора нових сензација. Неопходно 
је константно изазивање „аха“ ефекта и нових сазнања. Када је реч о комуникацији, 
посетилац прима поруку и из својих сазнања о прошлости ствара дијалог са кул-
турним наслеђем. На темељу прошлости, долази до уједињења знања и искуства. 
У процесу стратешког планирања поред маркетинга незаобилазна је и методоло-
гија презентације у циљу очувања идентитета непокретног наслеђа и споменичког 
својства у културном сећању и памћењу појединца.

Један од модела успешне презентације непокретног културног наслеђа предста-
вљају музеји на отвореном који користе феномен чије се вештине и умеће усаврша-
ва на генерацијском нивоу. Они се користе занатима, односно креативним умећима 
специфичним за свакодневни живот који оживљавају. Број заната којима се музеји 
на отвореном служе је велики, али је избор не само заната него и одређене етапе 
процеса кључан будући да њиме „један историјски тренутак постаје замена за чи-
таву историју.“14 Тиме, музеји на отвореном буде интересовање и свест посетилаца 
о значају занатске производње, њеном очувању и унапређивању. Тако се на пример, 
у капијским пролазима Београдске тврђаве могу приметити комади плетива, везова 
или неких других продуката знања које се преносило „са колена на колено.“ Међу-
тим, музеализација заната као дела свакодневног живота представља тек један од 
сегмената у оквиру музеја на отвореном.15

Непокретно културно наслеђе нуди могућност деконструисања одређених мате-
ријалних оквира уколико се феномен живљења историје замени концептом перфор-
манса. Некада је граница између ове две зоне танка. Маглич, средњевековна тврђава 
над Ибром која има статус културног добра од изузетног значаја, претрпела је бројне 
реконструкције како би се омогућила доступност овог примера културног наслеђа ко-
рисницима. (слика 3) У оквиру тврђаве коју је подигао архиепископ Данило II и обогатио 
објектима унутар ње16, обележавају се Дани јоргована, традиционална манифестација 
као реминесценција на Јелену Анжујску и историјске догађаје и слојеви који су облико-
вани сам простор. На тај начин, активира се процес мапирања непокретног културног 
наслеђа путем позоришних представа, витешких борби и вештина које на овај начин 
настављају свој опстанак у оквиру колективног културног сећања и памћења. 

Непокретно културно наслеђе као изложба на отвореном досеже различите ни-
вое развоја. Међутим, како би сваки пример непокретног наслеђа допринео свом 
развоју, неопходно је поред остваривања додатног профита и његово усмеравања 
у циљу унапређења и усавршавања методологије презентације наслеђеног. Тако уз 
коришћење разних медија можемо очувати интеграли идентитет непокретног кул-
турног развоја и омогућити даљи развој његових интерпретација.

Закључак

На примеру филмске интерпретације непокретног културног наслеђа можемо 
уочити неопходност добро осмишљене презентације наслеђа како се његов инте-
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грални идентитет не би искривио кроз призму културног сећања и памћења. Чак и 
када интерпретација путем филма није адекватна, она се може добрим стратешким 
и креативним планирањем употребити у сврхе презентовања културног наслеђа. 
Тиме се директно продужава животни век непокретног културног наслеђа, његово 
постојање у времену и простору али и у свести корисника.

Непокретно културно наслеђе није самодовољно. Традиционалне методе при-
купљања, валоризовања и презентовања не задовољавају потребе човека време-
на садашњег. Неопходно је атрактивним садржајем изнова будити интересовање 
корисника, самим тим и свест о чувању и вредновању наслеђеног. Непокретно 
културно наслеђе живи у корак са савременим методама и медијима комуника-
ције, али је неопходно да се њима и служи у циљу поспешивања презентације и 
популаризације.

Основни ресурс за презентовање културног наслеђа јесте културно сећање и 
памћење, како индивидуално тако и колективно. Стога, неопходно је тај извор одр-
жавати тачним информацијама и методолошким презентацијама. Тиме се оно обо-
гаћује и активно може да учествује у даљем искоришћавању вредносних слојева 
примера културног наслеђа. Правилна презентација културног наслеђа стоји у пози-
тивној реципрочној вредности наспрам културног сећања и памћења. Обе константе 
у тренутку садашњем обогаћују и оспособљавају једна другу за будућност и испуња-
вање потреба корисника и складу са датим тренутком и новим медијима.

Слика 3. Maглич, документација Завода за заштиту споменика културе Краљево
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КОМПЛЕКС КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ: ИЗМЕНЕ 
ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И ОКРУЖЕЊА У 20. ВЕКУ И 
НЕОПХОДНОСТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ У 21. ВЕКУ

Aпстракт
Комплекс Клиничког центра Србије налази се на простору који је у 19. и 20. веку креиран на 
тадашњој периферији Београда за болничке установе, односно за институције Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Састоји се од пет некадашњих „кругова“ које су корис-
тили Болница за душевне болести (од 1861. до 1881. Дом за с‘ ума сишавше), Општа држа- 
вна болница (од 1902. до 1947), Војна болница (од 1909, а од 1950. до 1981. Војномедицин-
ска академија), Медицински факултет (од 1920) и Заразна болница Министарства народног 
здравља (од 1928, а од 1947. Клиника за инфективне болести). Сваки од њих био је фор-
миран као посебна архитектонско-урбанистичка целина прилагођена потребама болничког 
лечења становништва и потребама образовања медицинскох професионалаца. Пројектанти 
су били истакнути српски архитекти – Данило Владисављевић, Милан Антоновић, Светозар 
Јовановић, Владислав Владисављевић, Димитрије Јуришић, Милан Злоковић, Бранислав 
Којић, Гојко Тодић, Чедомир Глишић, Војин Симић, Станко Клиска, Милорад Мацура, Урoш 
Maртинoвић и други. У изради пројеката зграда учествовали су лекари – тадашњи управ-
ници установа односно шефови болничких одељења. Иако пројекти нису изведени у цели-
ни, складан однос између архитектонских објеката и парковских површина био је у великој 
мери постигнут у свих пет „кругова“. До значајних промена унутар њих али и у непосредном 
окружењу дошло је у другој половини 20. века – поједине зграде су срушене, друге су до-
грађивањем измениле изглед, саграђено је неколико нових вишеспратних објеката, цветне 
рунделе и зелене површине заменили су малобројни травњаци, улице унутар комплекса пре-
плавили су паркирани аутомобили. Ширењем Београда комплекс је инкорпориран у ткиво 
града, околне улице постале су прометне саобраћајнице, а у непосредној близини изграђен 
је аутопут.

Истраживања утицаја који контакт с природом има на људско здравље, интензивирана 
последњих деценија у свету, потврдила су његове позитивне ефекте у различитим попу-
лационим групама (бржи опоравак виталних функција у стресу, смањење доза аналгетика, 
убрзање процеса рехабилитације и др). Дефинисан у том контексту, циљ рада је укази-
вање на неопходност ревитализације и рехуманизације архитектонско-урбанистичке цели-
не Клиничког центра Србије којим би такође биле унапређене могућности презентације и 
коришћења овог културног добра.

Кључне речи: Клинички центар Србије, болничка архитектура, „дизајн заснован на доказима“
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COMPLEX OF THE CLINICAL CENTER OF SERBIA: SPATIAL 
AND SURROUNDINGS CHANGE IN THE 20TH CENTURY AND 
THE EXIGENCY OF REVITALIZATION IN THE 21ST CENTURY

Abstract
The complex of the Clinical Center of Serbia is located in the area created in the 19th and 20th 
century at, in that time, the periphery of Belgrade, for hospital institutions, i.e. for the institutions 
of the University of Belgrade Medical Faculty. It consists of five former “circles” used by the 
Hospital for Mental Illnesses (from 1861 to 1881. House for insane), General State Hospital (from 
1902 to 1947), Military Hospital (from 1909 and from 1950 until 1981. Military Medical Academy), 
Faculty of Medicine (since 1920) and Infectious Hospital of the Ministry of Public Health (since 
1928, and since 1947. Clinic for Infectious Diseases). Each circle was formed (designed?) as a 
special architectural and urban complex adapted to the needs of hospital treatment of the pop-
ulation and the needs of medical professionals’ education. Designers were prominent Serbian 
architects - Danilo Vladisavljević, Milan Antonović, Svetozar Jovanović, Vladislav Vladisavljević, 
Dimitrije Jurišić, Milan Zloković, Branislav Kojić, Gojko Todić, Čedomir Glišić, Vojin Simić, Stanko 
Kliska, Milorad Macura and Uroš Martinović. Doctors - managers of institutions or heads of 
hospital departments participated in projects’ design of the building. Although the projects were 
not implemented in their entirety, the harmonious relationship between architectural objects and 
park surfaces was largely achieved in all five “circles”. Significant changes within the “circles” 
and in their immediate surroundings occurred in the second half of the 20th century - some build-
ings were demolished, others were changed by upgrading, several new multi-storey buildings 
were built, lawns replaced flower alleys and green surfaces, parked cars flooded streets inside 
the complex. With the expansion of Belgrade the complex was incorporated into the city, the 
surrounding streets became traffic roads, and a motorway was built in the immediate vicinity. 

Researches of the impact that contact with nature has on human health, intensified in recent 
decades in the world, has confirmed its positive effects in different population groups (faster 
recovery of vital functions in stress, reduction of analgesics, speeding up of the rehabilitation 
process, etc.). Defined in this context, the aim of the paper is to point out the necessity of revi-
talization and rehumanization of the architectural and urban complex of the Clinical Center of 
Serbia, which would lead to improvement of the possibilities of presentation and use of this 
cultural heritage.

Кeywords: Clinical Centre of Serbia, hospital architecture, „evidence-based-design“
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Увод

Током последњих пет деценија у свету је објављено више од хиљаду сту-
дија у којима су представљени резултати истраживања утицаја унутрашњег 
уређења стационарних здравствених установа и њиховог непосредног ок-
ружења на исходе лечења болесника и на радну способност здравственог 
особља. На тој основи, по угледу на доктринарни приступ у медицинској 
пракси формулисан као „медицина заснована на доказима“ (evidence-based 
medicine) уведен је термин „дизајн заснован на доказима“ (evidence-based 
design).1 Утврђено је да добро осмишљено физичко окружење смањује стрес 
и побољшава исходе лечења, позитивно утиче на осећај сигурности пацијента, 
смањује стрес и замор особља, повећава њихову радну ефикасност и уна-
пређује квалитет здравствене заштите.2 

У време када је после вишегодишње паузе актуелизован пројекат рекон-
струкције клиничких центара у Србији, међу којима је и Клинички центар Ср-
бије (КЦС) у Београду, циљеви овог рада су представљање историје његовог 
настанка, указивање на значај који има као културна баштина Републике Ср-
бије и скретање пажње стручне јавности на важност ревитализације и креи-
рања здравог физичког окружења установе. 

Према расположивим капацитетима, броју годишње обављених прегле-
да, лечених болесника, извршених операција и порођаја, Клинички центар 
Србије највећа је здравствена установа у Републици Србији. Смештен је 
на подручју Градске оштине Савски венац, на површини од око 34 хектара. 
Иницијално је настао спајањем Клиничке болнице Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду и Опште државне болнице 1947. године. Нова 
институција под називом Клиничка болница, постојала је до 1957. године 
када су на основу закона о радничком самоуправљању институти и клинике 
Медицинског факултета постали установе са самосталном управом и фи-
нансирањем. Њиховим поновним удруживањем (1983) формиран је Кли-
нички центар Медицинског факултета у Београду, касније преименован у 
Клинички центар Србије. На земљишту на којем се простире првобитно је 
било смештено пет установа: Болница за душевне болести (данас Клиника 
за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”, установа ван састава КЦС, 
чији је део земљишта употребљен за његово проширење), Општа државна 
болница, Војна болница (од 1950. године Војномедицинска академија, пре-
сељена 1981. године у нову зграду на Бањици), Медицински факултет и За-
разна болница Министарства народног здравља (данас Клиника за инфек-
тивне и тропске болести „Проф. др Коста Тодоровић“ у саставу КЦС). Свака 
од тих установа имала је делимично или потпуно физички ограђен комплекс 
који су чинили архитектонски објекти и уређене парковске површине.



122

Клинички центар Србије – приказ историјског развоја 

Нови комплекс Опште државне болнице

Крајем 19. века Општа државна болница (1881) у београдском предграђу Пали-
лула имала је велике проблеме због недовољног капацитета за смештај болесника 
и болничких служби. Одлука о градњи новог болничког комплекса донета је 1900. го-
дине. Министарство унутрашњих дела прихватило је мишљење Главног санитетског 
савета да се приступи изградњи по павиљонском систему. Промовисан изградњом 
Британске војне и морнаричке болнице у близини Плимута 1758. године, тај систем 
је још увек био актуелан у болничкој архитектури. Одвојене зграде за смештај и 
лечење оболелих сматране су најбољом заштитом од интрахоспиталних инфекција, 
а пажња је поклањана и непосредном окружењу – било је важно обезбедити нес-
метан проток ваздуха између зграда3 а зелене површине, пројектоване за одмор и 
лечење болесника на сунцу и ваздуху, имале су такође улогу у обезбеђењу свежине 
и чистоће ваздуха. Локација за нови болнички комплекс изабрана је на такозваном 
Врачарском пољу (између данашњих улица Вишеградске, Ресавске, Дурмиторске и 
Делиградске), уз већ постојећи круг Болнице за душевне болести. Земљиште је екс-
проприсано од Београдске општине4 и започето је подизање првих зграда – Гинеко-
лошког павиљона са Школом за бабице, стана за управника болнице и електричне 
централе према пројектима архитекте Милана Антоновића. Септембра 1900. годи-
не, поводом рођендана краљице Драге Обреновић, „нова општа државна болница 
која се подиже у Београду“ краљевским указом названа је Болница Краљице Дра-
ге.5После Мајског преврата 1903. тај назив се као неофицијелан задржао само за до 
тада једини изграђени Гинеколошки павиљон („Женска болница Краљице Драге“). 
Павиљон је израђен у академском духу, симетричне композиције и прочишћене фа-
саде на којој доминирају наглашен улазни део и поткровни венац. 

До почетка Првог светског рата на Врачару је изграђено и пет приземних хи-
руршких павиљона (1907) за које су планови израђени у Будимпешти6, затим зграда 
Просектуре (1907), Павиљон за дечје инфективне болести (1907) и зграде за управу 
и апотеку. У изради планова активно су учествовали шеф Хируршког одељења др 
Војислав Суботић и просектор Опште државне болнице др Едуард Михел. Године 
1912, у Ресавској улици наспрам хируршких павиљона, Београдска општина је по-
дигла Болницу за туберкулозне болеснике према пројекту архитекте Јелисавете 
Начић. Прочишћеном симетричном композицијом у академском духу са тремом и 
терасом у централном делу и поткровним венцем, болница је чинила складну целину 
са објектима Опште државне болнице.7 У периоду између два светска рата болнички 
круг је проширен и изграђени су нови објекти међу којима се својом репрезента-
тивношћу издвајају Одељење за грудне болести (Драгутин Тадић, 1932), Интерно 
одељење (Чедомир Глишић, 1927) и Хируршко-уролошки павиљон (Бранислав Којић, 
1930), који се сматра једним од првих јавних објеката у стилу модерне у српској 
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Слика 1. Кoмплeкс Oпштe држaвнe бoлницe – цртeж рукoм aрх. Душaнa Mирoсaвљeвићa нa 
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(Музеј града Београда, Студиjскa збиркa Збиркe зa aрхитeктуру и урбaнизaм)

Слика 2. Круг Опште државне болнице 
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десно је приземни Хируршки павиљон  
(из колекције Милоша Јуришића)
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међуратној архитектури. Осим примене основних принципа осне симетрије у архи-
тектонском обликовању фасаде, преовлађују елементи модерне архитектуре као 
што су степеновање маса, осветљени степенишни простор и једноставни прозори 
повезани хоризонталним тракама у малтеру.8

Посебна пажња поклоњена је новом естетском уређењу слободних повр-
шина и улица. Паркови са засадима дрвећа, стазама и клупама, формирани су у 
унутрашњости комплекса, а дуж улице која се пружала од главног улаза распоређе-
не су алеје ружа и жардињере са цвећем. (сл. 1, сл. 2, сл. 3)

Комплекс Војне болнице

У првој деценији 20. века, између 1904. и 1909. године, у непосредној близини 
Опште државне болнице изграђен је комплекс Војне болнице по пројекту Данила 
Владисављевића. По угледу на иностране узоре Владисављевић је осмислио и ре-
ализовао први сложен архитектонско-урбанистички комплекс у Србији који је пред-
стављао значајан подухват тога доба.9 Комплекс Војне болнице такође је изграђен 
као павиљонски систем и чинило га је дванаест симетрично распоређених зграда. 
Различити типови павиљона уклопљени су у јединствену целину којом доминирају 
управно-административна зграда и главни улаз постављени у осовини прилазне 
улице Светозара Марковића. Приликом избора стила Владисављевић се руково-
дио страним узорима примењујући романтизам који је био уобичајен у Немачкој за 
овакве врсте грађевина.10 Пажљиво осмишљен распоред павиљона и њихова међу-
собна удаљеност омогућили су озелењавање читавог комплекса, што је допринело 
стварању повољне микроклиме значајне за лечење болесника. Као складан архи-
тектонско-урбанистички простор комплекс је дуги низ година доминирао у визури 
некадашњег западног Врачара.

Зграде Медицинског факултета

Након свечаног отварања Медицинског факултета Универзитета у Београду 
1920. године започета је изградња комплекса института и универзитетских клини-
ка на простору званом Војничко поље,11 али је известан број зграда подигнут и у 
кругу Опште државне болнице. Дуж новопросечене улице која данас носи име др 
Војислава Суботића, двадесетих година изграђене су зграде Патолошког институ-
та, Анатомског института и Интерне клинике, а такође и Бактериолошки институт 
Министарства народног здравља (од 1924. Централни хигијенски завод). (Сл. 4) За 
израду пројеката Анатомског института и Интерне клинике Универзитет у Београду 
је 1921. године ангажовао архитекту Данила Владисављевића.12 У сарадњи са про-
фесорима и управницима тих институција, др Ником Миљанићем и др Александром 
Игњатовским,13 Владисављевић је исте године завршио пројекте али је изградња 
оба здања започета тек 1925, две године након његове смрти. Оба пројекта претр-
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пела су ревизију. Измене пројекта Анатомског института, монументалног здања 
великог габарита и симетричне основе извршио је архитекта Димитрије Јуришић. 
На прочишћеној и складној фасади у академском духу са хоризонталним тракама 
у малтеру, балустрадама и пиластрима, доминира улазни део завршен троуглас-
тим тимпаноном у крову. Ревизију пројекта Интерне клинике извршио је Гојко Тодић. 
Симетричне основе, са симетрично рашчлањеном фасадом и наглашеним улазом, 
натписом и вазама, зграда одише академским духом.

Међу првим пројектантима зграда Медицинског факултета био је и Светозар 
Јовановић који је у периоду од 1921. до 1922. године израдио пројекте за два здања. 
Зграду Патолошког института (1923–1926), изграђену у академском духу, одликују 
симетрична основа, сведена декорација, наглашени венци и лезене са јонским капи-
телима. Друга зграда, у којој су смештена два института – Хистолошки и Физиолош-
ки, подигнута је у кругу Опште државне болнице (1921–1928). Изградња се састојала 
из две фазе: адаптације постојеће зграде Болнице за туберкулозне болеснике Јели-
савете Начић14 која је ушла у састав нове зграде као једно њено крило и изградњу 
амфитеатра и другог крила. Тесно сарађујући са професорима и управницима оба 
института – Александром Ђ. Костићем и Рихардом Буријаном, Јовановић је проје-
ковао зграду према потребама медицинске наставе и научног истраживања која је 
истовремено била монументално здање у академском духу, још увек доминантном 
у пројектовању јавних зграда. Симетрично компонована крила повезана са зградом 
амфитеатра, наглашени улаз са стубовима и забатом, балустраде и венци, препо-
знатљиви су елементи обликовања који су обележили цео стваралачки опус аутора. 

На углу улица Др Суботића и Делиградске 1939. године започета је изградња 
Гинеколошко-акушерске клинике по пројекту Владислава Владисављевића.15 Згра-
да је завршена после Другог светског рата али јој је намена промењена – у њу су 
усељени деканати Медицинског и новооснованог Фармацеутског факултета. У непо-

Слика 4. Ситуациони план земљишта за Медицински факултет и болнице 
(Архив Југославије, Министарство грађевина, Архитектонски планови, 185)

Јелена Јовановић Симић, Снежана Тошева



126

средној близини Анатомског института, у оси данашње Пастерове улице 1940. године 
подигнута је зграда Института за рак, у којој је данас смештен Институт за онкологију 
и радиологију Србије. Преко пута ње изграђена је зграда Универзитетске дечје кли-
нике по пројекту Милана Злоковића (1940). У изради пројекта учествовао је проф. 
др Матија Амброжић, управник Клинике. Зграда представља један од најзначајнијих 
примера београдске модерне архтектуре. Злоковић је основу слободно решио у скла-
ду са тежњом да задовољи потребе комплексне функције, док је у обликовању при-
менио елементе своје теорије модуларне координације. Чисте геометријске форме 
ритмом, прожимањем и неједнаким висинама чине хармоничну целину.16

Поред Института за хистологију и физиологију, у кругу Опште државне болни-
це у међуратном периоду подигнута је још једна зграда Медицинског факултета 
– Хируршка клиника са амфитеатром (1924). Пројекат зграде израдио је Бранко 
М. Таназевића по упутствима професора хирургије др Војислава Суботића. Зграда 
је била у складу са здањима у окружењу на којима је доминирала тенденција ка 
скромности и рационалности која се посебно огледала у одсуству неумерене деко-
рације. Аутор је применио стилизовани језик архитектонског изражавања једнос-
тавно профилисаних венаца и гирланди на парапетима, дајући посебан акценат на 
обликовању крова. Тежња ка економичности, штедњи и задовољавању првенстве-
но функционалних потреба здравствених објеката, условили су да остала одељења 
Опште државне болнице у којима су биле смештене и факултетске клинике, као и 
пратећи објекти, буду израђени у знатно скромнијем духу коришћењем класичног 
језика архитектонског изражавања. 

Остварења Бранислава Којића и Милана Злоковића која по свежини решења и 
раскиду са уобичајеним академским језиком уносе нов дух и визуре, представљају 
значајан искорак и најављују промене у области архитектуре здравствених објеката 
до којих ће доћи после Другог светског рата. 

Измене просторне целине и окружења Клиничког центра 
Србије у другој половини 20. века 

Првих година након Другог светског рата приступљено је реконструкцији и по-
новној изградњи објеката страдалих током ратних разарања. У пројектовању нових 
здравствених објеката углавном су коришћени прописи и нормативи других земаља 
као и стари југословенски прописи, тако да се осетила потреба за израдом нових 
регулатива.17 Савезна грађевинска комора у споразуму са Савезним заводом за 
народно здравље образовала је комисију стручњака састављених од архитеката и 
лекара. Као први значајан резултат рада комисије штампана је брошура Упутство 
за планирање и пројектовање болница.18 Осим стварања неопходне регулативе за 
пројектовање болница, Министарство народног здравља Народне републике Србије 
и управа тадашње Медицинске велике школе19 покренули су иницијативу за израдњу 
Генералног и Етапног плана изградње Медицинске велике школе у Београду.20 У пр-
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вој фази израђена је скица која је обухватала програм будуће изградње и етапни 
план изградње. Сложени задатак руковођења био је поверен архитекти Станку Клис-
ки који је готово цео радни век посветио теоријском и практичном раду везаном за 
медицинске установе, залажући се за тесну сарадњу лекара и архитеката. У коликој 
мери се приступило реализацији ове замисли показаће будућа истраживања.

Шездесетих година, услед нараслих потреба у области здравствене заштите ста-
новништва, приступило се планирању нових објеката и изради новог урбанистичког 
решења комплекса. Задатак је 1962. године био поверен Институту за архитектуру 
и урбанизам Србије,21 а за руководиоца пројекта постављен је архитекта Милорад 
Мацура који је дуги низ година истраживао и пројектовао здравствене објекте. Мацу-
ра је 1968. године израдио пројекат урбанистичког уређења Медицинског факултета 
(Просторна концепција Клиничког блока Медицинског факултета у Београду), а на-
редне године започео је израду пројекта Неурохируршке клинике која је 1973. године 
била дефинитивно завршена. У то време била су изграђена и усељена још два нова 
објекта: Гинеколошко-акушерска клиника (Станко Клиска) и зграда Института за изо-
топе и Института за патолошку физиологију (Урош Мартиновић).22 

Иницијативу за изградњу новог, савременог Клиничког центра покренули су 
почетком шездесетих година 20. века професори Медицинског факултета.23 Пошто 
пројекат Милорада Мацуре из 1966. године није био остварен, следећи идејни проје-
кат израдили су архитекти Драгош Балзанеро и Владета Стојаковић. У рад на пројек-
ту касније су укључени архитекти Јелисавета Ерцеговац и О. Николић.24 Изградња 
монументалне зграде по комбинованом сисмету солитера и блока започета је 1976. 
године у кругу некадашње Опште државне болнице. Простор за изградњу добијен је 
заузимањем парка и рушењем Судско-медицинског завода (старе Просектура ОДБ), 
хируршких павиљона и Хируршке клинике. Градња је због недостатка средстава више 
пута прекидана да би 1986. године у део зграде била усељена Поликлиника КЦС. 
Дванаестоспратна „кула“ предвиђена за стационарно лечење, иако сазидана, остала 
је неупотребљена до данашњих дана због прекида унутрашњих радова.

Нови објекти пројектовани су и грађени према савременим стандардима и за-
хтевима лечења, при чему су примењивани актуелни стандарди и материјали у об-
ласти градитељства. Међутим, изостала су решења која би стилски повезала нове 
и старе зграде и допринела хомогенизацији и хармоничном складу комплекса као 
целине. Неуређеност преосталих зелених површина, заостале грађевинске ограде, 
преплављеност унутрашњих улица паркираним аутомобилима и недостатак јасних 
ознака и путоказа доприносе утиску привремености и хаотичности. (Сл. 5, Сл. 6) У 
функционалном смислу копмлекс представља супротност здравом месту што би по 
својој намени требало да буде.25 У другој половини 20. века до значајних промена 
дошло је и у његовом непосредном окружењу – иницијално позициониран на пери-
ферији, ширењем Београда комплекс је инкорпориран у шири центар града, околне 
улице постале су прометне саобраћајнице, а повећању проблема аерозагађења и 
буке доприноси и аутопут изграђен седамдесетих година у непосредној близини.

Јелена Јовановић Симић, Снежана Тошева
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Неопходност ревитализације простора  
Клиничког центра Србије у 21. веку

Иако се одувек знало да природно окружење има позитиван учинак на процес 
лечења, као и на радну способност запослених у здравственим установама, по-
следњих деценија то је и доказано бројним истраживањима. Утврђено је да посма-
трање природе – дрвећа, цвећа, воде (фонтана, на пример) за само пет минута дово-
ди до опоравка од стреса што се манифестује променама крвног притиска, срчаног 
ритма, мишићне тензије и електричне активности мозга.26 Осим тога, контакт са зе-
леним површинама, непосредан или само путем погледа кроз прозор, побољшава 
исходе лечења, смањује потребу за аналгетицима, скраћује боравак у болници и ути-
че на осећај задовољства пацијената укупним квалитетом здравствене неге, док код 
запослених смањује могућност грешке и повећава задовољство радним местом.27 
Потврђена је, такође, важност доброг осветљења (природног и вештачког, посебно 
јутарњег) које позитивно утиче на психичко стање посебно код депресије, агитације 
и поремећаја сна и циркадијарног ритма. С друге стране, истраживања су доказала 
да је бука фактор са значајним негативним ефектима који осим на погоршање сна 

Слика 5. Клинички центар  
Србије – детаљ, март 2018  

(фотографија аутора)

Слика 6. Клинички центар Србије – 
поглед дуж Ресавске улице ка улазу 

из Вишеградске улице, март 2018 
(фотографија аутора)
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утиче на повећање нивоа стреса што је код испитаника регистровано повећањем 
крвног притиска и фреквенцијама срчаног ритма и дисања. 

У плановима реконструкције Клиничког центра Србије усвајање смерница ди-
зајна заснованог на доказима, које смо овом приликом представили у најкраћим 
цртама, резултирало би (ре)хуманизацијом комплекса са свим добробитима за ко-
риснике здравствених услуга, запослене и грађане, али и позитивним економским 
ефектима (услед смањења трошкова лечења). У очекивању реализације комплекс-
ног пројекта реконструкције и доградње, вредело би размислити о могућностима ре-
шавања макар појединих проблема. Почетни кораци, за које нису потребна велика 
материјална улагања, могли би да буду забрана паркирања у кругу Клиничког цен-
тра, уређење зелених површина и постављање клупа за одмор, постављање мапа 
комплекса и путоказа, као и табли којима би били означени споменици културе.

 Иако скромне, наведене мере би комплекс учиниле здравијим местом, што 
би у значајној мери унапредилo квалитет боравка свих корисника. Обележавање 
најрепрезентативнијих објеката представљало би први корак у сагледавању, вало-
ризацији, заштити и презентацији културне баштине која је деценијама неправедно 
занемарена. (Сл. 7 и 8)

Слика 7 Главна капија 
Опште државне болнице, 
тридесете године 20. века 
(из колекције Милоша 
Јуришића)

Слика 8. Улаз у Клинички 
центар Србије из 
Вишеградске улице, март 
2018 (фотографија аутора)

Јелена Јовановић Симић, Снежана Тошева



130

Захвалност: За помоћ у истраживању аутори најсрдачније захваљују 
Милошу Јуришићу (Музеј науке и технике) и Ангелини Банковић (Музеј гра-
да Београда).

 
Напомене

1 Ulrich, R., Zimring C: The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century: A Once-
in-a-Lifetime Opportunity. Report to The Center for Health Design for the Designing the 21st Century 
Hospital Project, 2004, 2. Извор: https://www.healthdesign.org/system/files/Ulrich_Role%20of%20
Physical_2004.pdf. Преузето 21. 1. 2018.

2 Ulrich, R., Zimring C: The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21st Century, 3. 
3 Nightingale, F: Notes of Hospitals, Longman, Green, Longman, Roberts, and Green, London, 1863, 25.
4 Архив Србије, Министарство унутрашњих дела – Санитет (даље: АС, МУД – С), 1900, Деловодни 

протокол, 410. Наредба Министарства грађевине од 13. 1. 1900. Управи града Београда о 
експропријацији земљишта за болницу. 

5 Службени део. Српске новине 1900 Септ. 7;LXVII (201):1.
6 Архив Југославије, Министарство грађевина, Архитектонски планови, 186.
7 Ножинић, О: Јелисавета Начић: прва жена архитекта у Србији, Зборник за ликовне уметности 

Матице српске 19, Матица српска, Нови Сад, 1983, 286–287.
8 Тошева, С: Бранислав Којић, Грађевинска књига, Републички завод за заштиту споменика 

културе, Музе науке и технике – Музеј архитектуре, Београд, 1998, 26–28.
9 Гордић, Г: Архитектонско наслеђе града Београда I, Завод за заштиту споменика културе града 

Београда, Београд 1966, 58; Максимовић, Б: Естетичка схватања композиције градских центара 
Београда почетком 20. века, Музеј града Београда, Годишњак града Београда XIV, Београд 1967, 
92-93; Максимовић, Б: Идејни развој српског урбанизма, 134, 188–189; Максимовић, Б: Идеје и 
стварност урбанизам Београда 1830–1941, Завод за заштиту споменика културе града Београда, 
Београд 1983, 43–44; Ђурић – Замоло, Д: Градитељи Београда 1815–1914, 84; Покрајац, М: 
Допринос архитекте Данила Владисављевића у трансформацији јавних простора Београда 
крајем XIX века и почетком XX века, Завод за проучавање културног развитка, Култура 154, 
Београд, 2017, 85–87.

10 Ђурић – Замоло, Д: Градитељи Београда 1815–1914, 84.
11 Максимовић, Б: Идеје и стварност урбанизам Београда 1830–1941, 50.
12 Архив Србије, Г – 200, 1921, I, 122. Допис декана Медицинског факултета проф. Др Војислава 

Суботића ректору од 22. 12. 1921. у вези са исплатом хонорара архитекти Владисављевићу и две 
одлуке министра просвете – одобрење награде Владисављевићу у износу од 60.000 динара за 
пројекат Анатомског института (20. 12. 1921) и износа од 70.000 као награде за израду пројекта 
Интерне клинике (23. 12. 1921).

13 Медицински факултет Универзитета у Београду: 1920–1935. Београд: Медицински факултет, 
[1935], 25 и 64.

14 Архив Србије, Г – 200, 1921 – Деловодни протокол, 3065. Одобрење министра просвете од 6. 10. 
1921. „за преправку Туберкулозног павиљона за физиолошки институт“.

15 Архив Југославије, Министарство грађевина – 153 – 424. Решење Министарства просвете од 30. 
јула 1938. о исплати хонорара Владиславу Владисављевићу, овлашћеном архитекти у Београду, 



КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ДРУШТВО – (НЕ)РАВНОТЕЖА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ 
У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗДРАВЉА

131

за израду планова за нову зграду Гинеколошко-акушерске клинике Медицинског факултета и 
признаница Владислава Владисављевића о пријему 82.000 динара.

16 Маневић, З: Злоковић, Институт за историју уметности, Музеј савремене уметности, Београд, 
1989, 26–29.

17 Клиска, С: Регулатива за изградњу здравствених установа, Архитектура урбанизам 8–9, Савез 
друштава архитеката, Савез друштава урбаниста Југославије, Београд, 1961, 67.

18 Упутство за планирање и пројектовање болница, Савезни завод за народно здравље, Београд, 
1960.

19 Између 1948. и 1954. факултети Медицински, Стоматолошки и Фармацеутски нису били у 
саставу Универзитета у Београду већ у саставу Медицинске велике школе која је имала ранг 
универзитета.

20 Вукотић-Лазар, М; Боровњак Ђ: Значај архитекте Станка Клиске у унапређењу здравствене 
културе Београда у периоду након Другог светског рата, Acta hist. med. stom. pharm. med. vet. 
/2014 /33/ 1/ 100.

21 Јанакова Грујић, М: Архитекта Милорад Мацура 1914–1989, Виртуелни архитектонски музеј, 
Институт за архитектуру и урбанизам, Београд, 2010, 166.

22 Институт за патолошку физиологију у Београду, Зборник радова ИАУС-а 5, Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије, 248–249.

23 Јовановић, М: Клинички центар на развојном путу од идеје до стварности, Годишњак '94, 
Клинички центар Србије, Београд, 1995, 11.

24 Encyclopaedia architectonica, Лексикон неимара, Грађевинска књига д. о. о, Београд, 2008, 182, 
357.

25 Božović-Stamenović, R., Stevanović, N., Strajnić, M: Rekonstrukcija zdravog javnog prostora: 
nastanak, nestajanje i obnova na primeru Kliničkog centra Srbije. Acta hist. med. stom. pharm. med. 
vet. /2014 /33/ 1/ 32.

26 Ulrich, R. S: Health Benefits of Gardens in Hospitals. Paper for conference, Plants for 
People. International Exhibition Floriade, 2002, 3. Извoр: https://www.researchgate.net/
publication/252307449_Health_Benefits_of_Gardens_in Hospitals Преузето: 22. 2. 2018.

27 Ulrich, R. S: Health Benefits of Gardens in Hospitals, 5,6,7.

Јелена Јовановић Симић, Снежана Тошева



132

Ксенија Стевановић 
Зорица Марковић

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА БАЊА КОВИЉАЧА – ПОКРЕТАЧ 
ОЧУВАЊА БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА

Aпстракт
Комплекс Бање Ковиљаче од свог настанка до данас пролази кроз више фаза. Јединствена 
целина Краљевске бање осмишљена је за потребе друштвене елите међуратног периода 
Југославије. Педесетих година прошлог века у време друштвене својине, бања је у функцији 
лечилишта широких маса корисника. Кризно ратно време и промене друштвено-политичког 
устројства условили су девастирање бање, да би данас ушла у фазу препорода захваљујући 
успешном раду Специјалне болнице, односно новим моделима пословања. 

Бањски комплекс својом појавношћу и функционалним концептом, репрезент је највиших 
стандарда осмишљавања простора и обликовања објеката ове намене, о чему сведочи и 
ангажовање еминентних стручњака тога времена, као и накнадна вредновања са аспекта 
заштите културног наслеђа. Просторна културноисторијска целина Бањапостаје 1989. го-
дине, а започета је и процедура за прелазак у категорију споменика од изузетног значаја. 

Специјална болница бања Ковињача бележи знатан помак у раду и пословању, постајући 
водећи развојни капацитет не само бањског комплекса, већ и региона. Оваква позиција 
омогућила је да болница преузме управу, односно старатељство и над другим објектима 
комплекса, омогућивши инвестирање у иста, као што је Кур-салон и надаље виле бањс-
ког комплекса.  

Ново време, потребе корисника и инвеститора као и нове законске обавезе у погледу 
стандарда објеката, редовно стварају конфликте када су у оквиру историјских целина и 
споменичких објеката. У новонасталим условима развоја Бање, служба заштите културног 
наслеђа има важну улогу усаглашавања нових потреба комплекса, интереса инвеститора 
и очувања аутентичности ове целине и њених здања. Сагледавање свих чињеница, симу-
лтано повезивање актера и проналажење синтезних закључака и одлука, управо је део 
рада овог сектора.

Кључне речи: наслеђе, бањски комплекс, старатељство, туризам, развој
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SPECIAL REHABILITATION HOSPITAL KOVILJAČA SPA – THE 
INITIATOR OF PRESERVATION OF THE SPA COMPLEX

Abstract
Since its inception, the Koviljača Spa complex has been going through several phases. The 
unique whole of the Royal Spa was designed for the needs of the interwar period social elite 
of Yugoslavia. In the fifties of the last century, at the time of social ownership, the spa had 
a function of a health care facility for the wide-user masses. Warfare crisis and changes of 
the socio-political structure caused the devastation of the spa, whilst today, thanks to the 
successful work, i.e. business models of the Special Hospital, the spa complex sees its new 
phase of renaissance.  

With its appearance and functional concept, the Koviljača Spa represents the highest standards 
of spatial and object design of the time when as well as the purpose for which it was built. 
Engaging eminent experts from the epoch, as well as subsequent evaluations from the aspect 
of cultural heritage protection, testifies the above. During the 1989, the Spa complex becomes a 
spatial and cultural-historical whole. 

The Specialized Rehabilitation Hospital of the Koviljača Spa has seen significant shifts in work 
and business, becoming the leading development capacity not only of the spa complex, but also 
of the region. Such position allowed the hospital to take over the management, i.e. guardianship 
of other facilities within the complex, thus enabling investments of the same, such is Kur Salon 
and further, the villa of the spa complex. 

New time, user and investor needs, as well as new legal obligations regarding object standards, 
create conflicts regularly when they are within historical units and monuments. Within the new 
conditions of the spa development, the Service of cultural heritage protection plays an important 
role in harmonizing the new needs of the complex, the interests of investors and the preservation 
of the authenticity of this whole and its buildings. Looking at all the facts, simultaneously linking 
actors and finding synthetic conclusions and decisions, it is precisely the part of this sector’s work.

Кeywords: heritage, spa complex, guardianship, tourism, development
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Бања Ковиљача

Бањски комплекси су специфичне урбанистичко-архитектонске целине које су 
спрега функционалних захтева лечилишта и садржаја за одмор и разоноду. У Србији 
се бање формирају од средине 19. века, када су обављана и истраживања термал-
них вода, када су уведени и посебни закони о изградњи истих, да би тридесетих го-
дина 20. века биле на врхунцу развоја. Посебне климатске и природноморфолошке  
карактеристике, одредиле су и конципирање бања.1

Министарство здравља и Министарство грађевинe су синтезно дефинисали из-
градњу јавних грађевина бања као и потребне инфраструктуре /каптирање воде, 
купатила, хотели, железничке станице.../ од 1862. године, када је држава увела по-
себне законе о грађењу лечилишта и бањских насеља.

Народна Скупштина је 1898. године Законом уступила Бању Ковиљачу на ко-
ришћење народу округа подрињског од када почиње развој бање. У урбанистичком 
погледу, бањски паркови и шеталишта постају обавезни део комплекса ка коме гра-
витира изграђена структура. Бање се граде по угледу на сличне европске центре 
а њихово обликовање се поверава истакнутим стручњацима, архитектама. Понуда 
разнородних саджаја и обликовање простора, корисницима нуде пријатан боравак, 
опоравак и одмор.2

Бања Ковиљача налази се на десној обали Дрине, испод планине Гучево недале-
ко од Лознице. Лековита својства бање била су препозната и раније, а први смештај 
од неколико соба датира од средине 19. века.3 Сумпоровите и гвожђевите воде су 
својим мирисима наметнуле старо име Смрдан бара да би према легенди била пре-
крштена у Ковиљачу, по девојци Ковиљки, која је у подножју Гучева саградила град.4 

Бању Ковиљачу од настанка до данас, карактеришу четири периода: 

• Период пре балканских и Великог рата, први је период  
просторно-обликовног дефинисања Бање 

• Период између два рата, када Бања доживљава свој врхунац  
развоја, обликовања и понуде   

• Период после Другог светског рата до ратова деведесетих,  
период стагнације, и 

• Период јачања Специјалне болнице која постаје генератор новог развоја 

Настанак бање

Изградњом велелепне грађевине Сумпорног купатила Краља Петра, аутора 
Драгутина Маслађа и Владимира Поповића, за којим следи Блатно купатило, где се 
ауторима придружује и Јованка Бончић Катеринић, започиње формирање Бање у 
појавном смислу.

У овом периоду осмишљен је и бањски парк, на чијем ободу, а према западу, 
су изграђени објекти Управе бање, Вила „Босна“ и Вила „Ковиљача“, као и Хотел 
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Слика 1. Блатно купатило Краља Петра

„Подриње“. Ови објекти су, за разлику од Купатила Краља Петра и Блатног купати-
ла, мање раскошни, али складних пропорција и малтерне пластике, драгоцени као 
скуп који чини јединство целине. Развој бање прекинут је балканским ратовима и 
потом Првим светским ратом.

Врхунац развоја

У периоду између два рата Бања доживљава свој пун развој, када се у њој од-
вија и значајан друштвени живот. Лекари, трговци, банкари, индустријалци и про-
фесори из Београда, Шапца, Ваљева и других већих градова, подижу виле, санато-
ријуме и пансионе. По угледу на западноевропске државе, садржаји за разоноду и 
провод, ресторани, салони културних збивања, као и коцкарница у Кур-салону /прва 
на Балкану/ посећени су од тек формираног грађанског српског друштва. Бању је 
често посећивала и краљевска породица, тако да је убрзо прозвана – Краљевска 
бања. У њу се пристиже фијакерима, аутомобилима и возом. Станица је наменски 
прављена за њене посетиоце. У оквиру главне бањске целине изграђени су и објекти 
Кур салона на северу, као и хотели „Херцеговина“ и „Далмација“ , на јужној страни 
целине. Ови раскошни еклектични објекти новог периода са постојећим објектима 
повезани су бањским парком, доприносећи симетричној целини читавог комплекса.                                                                           

 Парк је настајао паралелно са изградњом објеката, богато је озелењен разно-
врсним и ретким расадима и употпуњен елементима урбаног мобилијара (чесме, 
капије, колонаде, павиљони). 

Кур-салон својом централном позицијом у радијалном парку, величином и раз-
уђеном, разиграним обликом доминира целином. Познати пројектанти тог периода, 
Драгутин Маслаћ, Милан Минић, Николај Краснов, осмислили су ову бањску дво-
рану са пратећим салама и терасама вешто компонујући архитектонску пластику 
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историјских стилова. Симетрични објекти хотела „Херцеговина“ и „Далмација“ ин-
спирисани су народним градитељством и повезани колонадом и терасом које је об-
ликовао Милан Минић.5 

У овом периоду дошло је и до знатне изградње у залеђу парка, односно бањске 
зоне са главним садржајима. Бања се надаље урбанизује и граде се виле и пан-
сиони за смештај, становање и одмор, као и одмаралишта и санаторијуми. Међу 
око педесетак објеката ширег периметра, многи се издвајају својим архитектонским 
својствима, примењеним еклектичким приступима и академизмом. 

Период развоја и просперитета Бање прекинут је Другим светским ратом, после 
чега је уследила стагнација и деградирање простора. 

Период стагнације 

После Другог светског рата, са друштвено-политичким променама у земљи, 
Бања је изгубила свој пређашњи сјај и грађански дух, претворена је у лечилиште 
нижег стандарда за широке масе корисника. Шездесетих година је Бања постала 
једна од месних заједница општине Лозница, тим чином нестају њене специфич-
ности, а управа над објектима подељена је на неколико предузећа. Хотелско-турис-

Слика 2. Кур-салон,  
центар осе парка

Слика 3. На тераси  
Виле „Херцеговина“
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тичком предузећу припадали су Кур-салон, Вила „Босна“, Вила „Ковиљача“ и Хотел 
„Подриње“. Управна зграда је припала Дирекцији за управљање и развој Бање, а 
Специјалној болници припадали су Купатило Краља Петра, Блатно купатило, Вила 
„Херцеговина“ и Вила „Далмација“. Током седамдесетих година дограђени су нови 
капацитети у оквиру главног бањског комплекса. Изграђен је нови смештајни ка-
пацитет за Специјалну болницу уз Вилу „Херцеговина“. На овај начин је нарушен 
просторни, симетрични концепт као и сам објекат Виле. Хотел „Подриње“ је добио 
нови изглед који је осмислио архитекта Михаило Митровић.  

Бројне предратне виле по ободу центра национализацијом су промениле влас-
нике и претворене су у стамбене објекте најчешће за више породица, што је проме-
нило њихов карактер. Нови, бројни станари, ниске социјално-образовне структуре 
нису у могућности да одржавају објекте вила у које су усељени.

Некадашња Краљевска бања затрла је тај назив, нове идеологије су порицале 
луксуз и елитно друштво. Изградњом фабрике „Вискоза Лозница“, бања бива де-
градирана и еколошки, а становање њених радника обезбеђује се управо у бањи, 
изградњом нових објеката анонимне архитектуре и пробијајњем нових собраћајница. 
Служба заштите градитељског наслеђа 1989. проглашава Бању Ковиљачу за споме-
ник културе, чиме се стаје на пут даљем пропадању ове целине и губитку  посебних 

Слика 4. Девастирање комплекса 
доградњама

Слика 5. Препуштање пропадању
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својстава.6 Специјална болница, у то време већ претвара Виле „Херцеговину“ и „Дал-
мацију“ у своје садржаје, што са једне стране обезбеђује одржавање ових објеката, 
али мења њихову функцију па и аутентичност. Током ратова деведесетих година, бу-
дући да је Бања уз реку Дрину, на самој граници са Републиком Српском, послужила 
је као нужни смештај великом броју избеглица који су годинама као принудни корис-
ници додатно оштетили објекте личним интервенцијама зазиђивања, преграђивања 
и немарног коришћења.

Стечајем Хотелско-туристичког предузећа Бања Ковиљача (ХТП), коначно су 
објекти у власништву овог предузећа, а нарочито Кур-салон, били препуштени про-
падању, крађи, боравку бескућника и безпризорних.

Специјална болница Бања Ковиљача 

Добро пословање Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, омо-
гућило је јачање и ширење њених капацитета. Руководство ове  установе препозна-
ло је потенцијале Бање који могу бити у функцији здравственог туризма. Специјална 
болница се оријентисала на потребе „новог“ корисника, са тежиштем на превенцији 
болести и третманима за опуштање и улепшавање.7  Прихватање новог правца у 
свету под именом, Spa i Wellness, бање у Србији су прошириле понуду разним маса-
жама, саунама, козметичким третманима и многим рекреацијама. Овакви сарджаји 
су развили и велнес туризам који бележи пораст и у Бањи Ковиљачи. Бањски хотели 
нуде сем ових услуга и боравак у посебном природном окружењу и туристичким атра- 
кцијама како би се употпунио велнес приступ начину живота.8  

У многим земљама се праве читава нова бањска насеља грађена за потребе 
оваквих програма, премда има и оних које старе бање и функционалне шеме њихо-
вих здања прилагођавају новим технологијама.

 Постепено је тако, а данас све радикалније, дошло до измена у унутрашњости  
Купатила Краља Петра, које је и раније адаптирано за савремене третмане, а потом 
и Блатног купатила које поприма нове зоне и услуге, па чак и смештајни капацитет.  

 Захваљујући добрим резултатима у пословању, а како би се сачували од про-
падања и ставили у функцију објекти који су раније били у власништву ХТП-а, Спе-
цијалној болници је поверено старатељство над истим. Наведене промене су усло-
виле улагања у бањски комплекс па и у санацију и реконструкцију садржаја Бање. 
Управо је у току израда пројектне документације за реконструкцију Кур-салона, а у 
наредном периоду и Управне зграда, као и Виле „Босна“ и Виле „Ковиљача“.

Служба заштите и бањски комплекс

Од проглашавања Бање за споменик културе служба заштите је обавила исцр-
пна истраживања на терену и сачинила Елаборат плана заштите градитељског на-
слеђа за израду Генералног плана Бање Ковиљаче. Према мерама заштите Елабо-
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рата, предвиђено је да се уради Програм заштите и ревитализације Бање Ковиљаче, 
како би се он надаље увео у Регулационе и урбанистичке планове.

Истраживање је издвојило четири зоне заштите. За старо језгро Бање је по-
требно урадити Детаљан програм заштите. За другу и трећу зону је неопходно ура-
дити Регулациони план и у њега уградити програм заштите, а у широј зони заштите 
који је простор контактне зоне у коме се још одвијају урбани процеси потребно је 
условити задржавање визура и спречити интензивну изградњу.9  

 Неколико је фактора који отежавају очување Бањског комплекса у његовој ини-
цијалној појавности као и надаље. Бања је већ претрпела многе промене у изграђе-
ној структури од средине 20. века како је горе наведено. Затим, нови корисници и 
нови трендови бањских лечилишта, такође отежавају конзерваторски приступ. Нису 
занемарљиви ни нови економски принципи пословања и инвестирања који често на-
мећу своје захтеве. Коначно, служба заштите нема и извршну функцију да спроведе 
своје одлуке. Служба заштите у том смислу налази се у незавидном положају између 
принципа свога деловања и свих наведених чинилаца „више силе“. Просторно исто-
ријаска целина Бања Ковиљача треба да сачува све своје карактеристике споменичка 
својства. У ширем плану треба са урбанистичком службом и Управом града Лознице 
правити симултане планове и договоре. Нове капацитете бање како лечилишта тако 
и смештајне треба лоцирати ван зоне централних садржаја. Добро би било одреди-
ти дугорочно тим конзерватора који би се бавио овим простором, како би се одлуке 
доносиле брзо и синтезно. Дакле, служба заштите би требало да својим делањем и 
присуством у простору Бање и институцијама, сем предлагање и писањем аката мера 
заштите, да предочава проблеме, разлоге конзерваторских приступа и пре свега про-
налази компромисна решења код  градитељског наслеђе које се користи и редовно 
прилагођава новим функционалним и захтевима изградње. 

Слика 6. Стари назив као маркетинг новог времена
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НОВИ ЛАНАРК: УТОПИЈА ПОД УНЕСКО ЗАШТИТОМ

Aпстракт
Индустријско село Нови Ланарк (New Lanark) подигнуто крајем 18. века на југу Шкотске, 
поред водопада реке Клајд, данас има статус светски признатог културног добра. Рад при-
казује обнову и заштиту створених и природних ресурса Новог Ланарка и базира се на ар-
хивској грађи, релевантној литератури и теренском истраживању. Окосницу насеља у време 
настанка чинили су фабрички објекти и зграде за становање радника. Посебност Новог 
Ланарка, у односу слична насеља огледала се у постојању јавних установа и садржаја који 
су доприносили бољем животу радника и њихових породица. Такву структуру комплекса 
формирао је социјал-утописта Роберт Овен (1771–1858). У време док је био власник од 1800. 
до 1824. године, Овен је од обичног индустријског села створио једну од првих напредних 
индустријских заједница која је постала узор широм света. Насеље Нови Ланарк контину-
ирано је живело до 1968. године када су фабрике престале са радом и када га напуштају 
готово сви становници. 

Нови живот Новог Ланарка почиње 1974. године оснивањем независне организације која 
је започела обнову и ревитализацију заједнице и насеља. Данас је реконструисан највећи 
број објеката, на специфичан начин је покренут део некадашњих фабричких активности, а 
насеље је добило нове становнике. То је подразумевало сарадњу свих релевантних актера – 
јавних институција, приватних иницијатива, локалног становништва и независних удружења 
– уз пуно поштовање домаће легислативе и међународних конвенција. Цео комплекс је 
2001. године уврштен на Унескову листу локалитета светске баштине. Процес ревитализа-
ције Новог Ланарка представља пример добре праксе у примени интегралног приступа, са-
времених принципа и метода обнове градитељског наслеђа у духу препорука и смерница за 
заштиту културног и природног наслеђа, те може послужити као угледни модел за очување 
архитектонских објеката, људских активности, технологија и начина производње.

Кључне речи: светска баштина, индустријско наслеђе, Нови Ланарк, управљање културним 
наслеђем, ревитализација и заштита, угледно индустријско насеље
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Zlata Vuksanović-Macura

NEW LANARK: A UTOPIA ON THE UNESCO  
WORLD HERITAGE LIST

Abstract
The industrial village New Lanark was established in south Scotland near the Falls of Clyde 
in the late 18th century, and today, it is recognized as one of world’s most valuable heritage 
assets. This paper presents the revitalization and preservation of the built and natural environ-
ment of New Lanark and draws on the analysis of archival materials, relevant literature and 
field visit. The New Lanark was founded as a mill village composed of cotton mills powered by 
water-wheels, and workers’ housing structures. The distinct feature of New Lanark, as com-
pare to other similar properties, were social facilities intended to ensure better quality of life 
for workers and their families. This was the achievement of the social utopian Robert Owen 
(1771–1858). From 1800 to 1824, at the time he owned the complex, Owen created one of the 
first advanced industrial communities, which became a model recognized around the globe. 
The New Lanark had existed until 1968 when factories were ceased and almost all residents 
abandoned it. The new life for New Lanark began in 1974 with the establishment of the New 
Lanark Conservation Trust which initiated the restoration and preservation of the community 
and the settlement. Today, most buildings are renovated, a part of the former factory activities 
are revitalized, and settlement is given to new residents. This has involved the cooperation of 
all relevant actors – public institutions, private initiatives, the local population and independent 
associations – with full respect for the national legislation and international conventions. In 
2001, the entire complex was declared a UNESCO World Heritage Site. The protection and re-
vitalization of New Lanark is an exceptional example of applying an integral approach, modern 
principles and methods of restoring architectural heritage in the spirit of the recommendations 
and guidelines for the safeguarding of cultural and natural heritage and a best practice exam-
ple that can serve as a possible model of preserving architectural buildings, human activities, 
technologies and production methods.

Кeywords: world heritage, industrial heritage, New Lanark, cultural heritage management, 
revitalization and preservation, model industrial settlement
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Кратка историја Новог Ланарка

Нови Ланарк, фабрички комплекс за прераду памука, основао је 1785–1793. 
шкотски индустријалац Дејвид Дејл (David Dale).1 Неприступачна локација, удаље-
на 40 километара од Глазгова и два километра од места Ланарк, имала је посебну 
природну погодност за добијање погонске снаге за машине, планинску реку Клајд 
и њене водопаде. Међутим, у руралном окружењу постојао је озбиљан проблем не-
достатка радне снаге, па је Дејл поред фабрика изградио и станове да би привукао 
и задржао раднике (Сл. 1).

Године 1800. Роберт Овен, Велшанин, предузетник, а касније и Дејлов зет, купио 
је са својим партнерима фабрику, земљу и насеље. Радну снагу Новог Ланарка тада 
су чинили горштаци са севера Шкотске, који су напуштали своју земљу услед не-
маштине, а којима је Дејл понудио посао и смештај. Они су били слабо образовани и 
„само је неколико оних са запада [Шкотске] разумело енглески језик“2. Другу групу 
су чинила деца из сиротишта из Глазгова и Единбурга, као и деца запослених, па су 
1793. године од 1.157 радника 800 били дечаци и девојчице, од којих је 450 имало 
између шест и девет година3 (Сл. 2). Оваква структура радне снаге била је један од 
мотива за Овенове социјалне реформе. Постепено је градио и организовао јавне 
садржаје намењене радницима и њиховима породицама, што је створило хуманис-
тички карактер насеља, по чему ће до данас бити најпрепознатљивије. Овен је 1824. 
напустио Нови Ланарк и преселио се у Америку, где је планирао формирање нове 
насеобине. Нови власници Новог Ланарка поштовали су Овенове социјалне идеје, 
али без даљег унапређивања.

Слика 1. Поглед на Нови Ланарк, 2010. 
Извор: http://www.newlanark.org/
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Наредна крупна промена наступила је 1925, кад су и други започели са експлоа-
тацијом реке Клајд за производњу електричне енергије. То је смањило снагу неопхо- 
дну за фабрике у Новом Ланарку и довело до увођења нове технологије за прера-
ду памука. У то време већина Овенових социјалних иновација била је напуштена. С 
престанком рада фабрика 1968, Нови Ланарк напуштају готово сви становници и ње-
гова будућност постала је неизвесна. Илустрације ради, 1818. у насељу је живело око 
2.500 особа, а по затварању фабрика 1968. остало их је свега 80.4 Стање је додатно 
погоршала продаја фабрика и некадашњих јавних зграда компанији за прераду ста-
рог гвожђа. До последњег великог преокрета у животу Новог Ланарка долази 1974. 
формирањем Фонда за очување Новог Ланарка (New Lanark Conservation Trust), кад 
је почела његова обнова, ревитализација, поновна производња и долазак нових ста-
новника. Комплекс је 2001. уврштен на Унескову листу локалитета светске баштине.

Овенов концепт насеља за раднике, 1800–1824.

Роберт Овен се у раним годинама управљања Новим Ланарком понашао као опе-
ративан менаџер, који је унапредио производњу и повећао профит.5 Први пут је поку-
шао 1806. да у насељу сагради школу, али су га у томе осујетили сувласници фабрике. 
Готово деценију касније, 1814. године, успео је да добије њихову сагласност и започне 
реализацију својих за то време радикалних социјалних идеја. То је означило и почетак 
најкрупнијих промена у друштвеном живота Новог Ланарка. Овен је био уверен да 
се образовањем, побољшањем услова становања и уз адекватне услове рада може 
спречити ширење сиромаштва радника и допринети праведнијем друштву, истичући 
да „филантропија може да иде руку подруку са економским напретком“.6 

Слика 2. Становници испред једног од стамбених низова, 
око 1903. Извор: http://www.newlanark.org/
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Изградио је и организовао јавне садржаје за које је сматрао да ће побољшати 
живот радника, као што су јасле за најмлађе, школа за децу и Институт за фор-
мирање карактера, основао је штедионицу и фонд за болесне, у који су запослени 
улагали део плате (Сл. 3). У насељу је отворио продавницу у којој су храна и друге 
намирнице запосленима продаване по готово набавној цени7, а постојале су и зајед-
ничка пекара и перионица рубља. Радници су били смештени у стамбеним зградама, 
у стамбеним јединицама које су пружале већи комфор од онога који су сиромаш-
ни себи обично могли да приуште (Сл. 4). Слободан простор унутар насеља био је 
уређен и коришћен за свакодневну разоноду, концерте и игранке.

Роберт Овен је управљао Новим Ланарком до 1824, кад се заједно с породи-
цом и следбеницима преселио у Америку, где је радио на оснивању колоније Нова 
Хармонија (New Harmony), која је следила основне принципе постављене у Новом 
Ланарку.8 Његови наследници у Новом Ланарку имали су извесног слуха за органи-
зацију посла која је доприносила и бољим условима радника.9 Истовремено, станов-
ници насеља били су свесни да принципе које су поставили његови оснивачи и даље 
треба поштовати и практиковати. 

Слика 3. Сцена са часова плеса који 
били део образовног метода. Извор: 
Davidson, 1993, 16

Слика 4. Интерпретација изгледа 
једног радничког стана око 1820. 
фото: З. Вуксановић-Мацура

Злата Вуксановић-Мацура
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Насеље, архитектура и природа

Подигнут на падини, до Новог Ланарка се долазило стрмим путем, направље-
ним кад и насеље.10 На уласку, на највишој коти терена, пружали су се вишеспрат-
ни стамбени низови у којима су живели радници. У средишњем делу комплекса, 
око централног трга, налазили су се јавни објекти, као и озелењени простор са 
две куће породица Дејл и Овен. У дну, уз реку, одвојене воденим каналом од ос-
татка насеља, налазили су се предионице и помоћни објекти. Вишеспратнице су 
се показале као добро решење за покренут терен и ограничен простор, мада су 
биле веома нетипичне за руралне крајеве Шкотске.11 Све зграде је одликовала 
архитектонска и конструктивна једноставност (Сл. 5). Зидане су локалним пешча-
ром, који је директно уграђиван, изузев на угловима, око врата и прозора, где је 
камен био тесан и обојен светлим тоновима. Као покривач прво је коришћена сла-
ма, која је убрзо, због безбедности, замењена ломљеним шкриљцима. Извесни 
варијетети који постоје међу зградама нису реметили њихову складну пропорцију, 
квалитет зидарских радова и једноставност детаља. С друге стране, током 183 
године функционисања фабрика и живота у Новом Ланарку, од оснивања 1875. до 
затварања фабрике 1968, зграде и насеље су претрпели многе промене.

Предео око Новог Ланарка чини спектакуларни визуелни омотач шум-
ско-парковских простора и питорескног пејзажа реке Клајд и њених водопа-
да.12Историјски изглед насеља и окружења у коме се развијало најбоље се 
може пратити на акварелима и графикама насеља из тог времена. Графика из 
1799, коју је урадио Роберт Скот (Robert Scott), приказује фабрике и стамбене 

Слика 5. Све зграде су грађене нетесаним локалним 
пешчаром. Извор: www.southlanarkshire.gov.uk
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зграде испред ретко пошумљене падине која се налазила северно од насеља. 
Акварел који је двадесет година касније направио Џон Вининг (John Winning)13 
приказује нове зграде у насељу и североисточну падину знатно прекривену 
дрвећем (Сл. 6). 

Овен је веровао у позитивно дејство природе на људе и тежио је да окол-
ни простор сачува од непотребних интервенција. Школски часови често су били 
организовани у природи, због чега су на падини северно од насеља, на неколи-
ко пунктова повезаних пешачким стазама, били постављени пањеви – претеча 
учионица на отвореном. Околна имања данас су прекривена шумом, а на њима 
се налазе објекти који потичу из средине 18. и 19. века. Шири простор око Но-
вог Ланарка и његово непосредно окружење представљају комплексан пејзаж, 
чији је историјски развој изузетан пример претварања једног полуруралног и по-
луприродног предела у предео индустријског насеља. 

Концепт обнове зграда, насеља и предела

Први покушаји обнове зграда учињени су 1963. преносом власништва над 
свим стамбеним објектима на Стамбено удружење Нови Ланарк.14 Престанак 
рада фабрика 1968. довео је у питање сврсисходност и исплативост ових интер-
венција. Питање обнове поново је покренуто 1971, кад је Градско веће Ланарка 
формирало радну групу која је разматрала опције о будућности насеља, након 
чега је формирано удружење названо Фонд за обнову Новог Ланарка.15 Тиме је 
започета дугорочна кампања његове реконструкције и ревитализације. 

Слика 6. Изглед Новог Ланарка 1818, акварел Џона Вивинга. 
Извор: Davidson, 1993, 15.

Злата Вуксановић-Мацура
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Локална управа за планирање је све структуре ставила на листу непокретних 
културних добара. Највећи број објеката уврштен је у категорију зграда од нацио-
налног или међународног значаја, док је насеље укључено међу заштићена подручја 
изузетне вредности.16 С почетком обнове поставило се и питање како и до које мере 
треба реконструисати Нови Ланарк, односно који период у његовом настанку треба 
посматрати као аутентичан. Уважавајући препоруке Венецијанске повеље17, пажња 
је била посвећена не само очувању естетских квалитета већ и материјала и кон-
струкције који документују занатску вештину и различите фазе грађења. Аутентич-
ност културног добра посматрана је као вредност проистекла из локалне културе.18 
На основу анализа вођених у овим и сродним документима, као аутентичан узет је 
период из времена Дејла и Овена, уз извесна одступања за поједине структуре.

Одговор на питање о начину коришћења зграда и комплекса дошао је из Евро- 
пске конвенције о заштити архитектонског блага, која сугерише „коришћење 
заштићених добара у светлу савремених животних потреба; [и] адаптирање, кад је 
то могуће, старих грађевина у нове сврхе“19. Пратећи ове ставове, данашњи Нови 
Ланарк је насеље са знатно измењеном функцијом и потпуно адаптираним ре-
шењима спољашњег и унутрашњег простора према захтевима савременог живота. 
Уместо предионица памука, унутрашњост фабрика данас заузимају хотел, изло- 
жбени простори, канцеларије, продавнице и студентске радионице. Стамбене зграде 
и станови су тако адаптирани да задовољавају савремене стандарде становања. 
Слично важи и за друге реконструисане објекте. 

Једна од кључних тема током обнове Новог Ланарка било је питање вла- 
сништва. Низови су 1963. прешли у руке Стамбеног удружења, које је започело про-
цес обнове.20 Упоредо с физичком реконструкцијом станова, спроведена је и нова 
власничка схема. Део је продат новим власницима, који су били одговорни за даље 
одржавање, али је већи део и даље остао власништво Стамбеног удружења. Рекон-
струкцију и обнову зграда, без обзира на власничку структуру, пратили су и контро-
лисали Фонд и локална управа за заштиту споменика културе. Стамбено удружење 
је убедило и компанију за прераду старог гвожђа да им прода Дејлову и Овенову 
кућу. Локална власт је 1974. купила зграду школе, фарбаре и механичарску ради-
оницу. Највећи проблем јавио се у вези са зградом Института и фабрикама које 
су такође припадале компанији за прераду старог гвожђа. Будући да су зграде све 
више пропадале, a да су заинтересованост и подршка јавности биле све веће, ло-
калне власти су се одлучиле да употребе ванредне законске мере и спроведу процес 
експропријације.21 На тај начин су 1983. и ове зграде прешле у власништво Фонда, 
чиме је отворен пут за њихову обнову. 

Донете су бројне одлуке којима се штити окружење Новог Ланарка. Област је 
планом уређења Ланарка и планом уређења долине реке Клајд проглашена за пре-
део изузетне вредности (Сл. 7). Тиме је окружном савету омогућена контрола над 
интервенцијама у овом подручју, као и спречавање активности које могу негативно 
да утичу на географске и еколошке вредности предела. Доношење ових одлука има-
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ло је за циљ пружање високог степена заштите специфичних вредности у окружењу 
Новог Ланарка и меморије коју оне носе.22 Оваквим поступцима локалне власти су 
следиле упутства Европске конвенције о овој области, према којој „управљање пре-
делом означава поступке којима се, из перспективе одрживог развоја, обезбеђује 
редовно одржавање предела, с циљем усмеравања и усклађивања промена изазва-
них друштвеним и економским процесима, као и процесима у животној средини“23. 
Ради очувања предела и одрживог планирања његовог развоја, Фонд је израдило 
пословну схему развоја зеленог туризма, која обухвата теме попут управљања отпа-
дом, коришћења енергије, развијања и очувања биодиверзитета, друштвену инклу-
зију и природна и културна добра.

Искуство Новог Ланарка показује да су, поред постојања конвенција, препорука 
и закона, за успешну обнову и реконструкцију архитектонског наслеђе потребне и 
друге мере које ће помоћи овај процес. Радовима на реконструкцији и ревитали-
зацији Новог Ланарка знатно је допринела реформа националне владе на пољу 
смањења незапослености. Користећи ову могућност, Фонд је преко тржишта радне 
снаге ангажовао локалне раднике које је плаћала држава, док су средства за грађе-
вински материјал обезбедиле две националне институције за заштиту споменика 
културе и локална управа. Поред тога, национални фонд за споменичко наслеђе био 
је гарант Фонду и учествовао је у куповини Института и фабричких зграда.

Слика 7. План развоја насеља Ланарк и околине са границама предела 
под заштитом. Извор: www.southlanarkshire.gov.uk
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Реконструкција зграда и насељског комплекса

Најобимнија реконструкција структура у Новом Ланарку уследила после 1974. 
Будући да је реализована у више етапа, пратиле су је различите околности и проме-
не у примени легислативних, организационих и финансијских инструмената.24 О томе 
сликовито говоре примери обнове стамбених зграда. Низ назван Кејтнес Ро сазидан 
је у доба Дејвида Дејла, око 1792. На његовом северном забату Овен је 1816. додао 
полукружни анекс, где је сместио своју канцеларији и одакле се пружао поглед на 
цео комплекс. Почетком 20. века овај троспратни објекат чинило је пет кућа са два 
стана, 22 куће с једним станом, те перионица и оставе у подруму. Прва савремена 
реконструкција изведена је 1963, у време кад зградa још увек ниje билa стављeна 
под заштиту,тако да је њена унутрашњост радикално измењена, док је спољашњост 
реконструисана према изгледу из Овеновог времена. Слично њему, низ Њу Билдингс 
(New Buildings), који је подигнут 1789. као мала приземна кућа, након непуне две 
деценије замењен је четвороспратницом. Почетком 20. века у згради су се налазиле 
просторије за здравствену заштиту становника, стан за доктора, заједничко купати-
ло, 18 кућа са по два стана и четири са по једним. Звоник је на зграду премештен 
средином 19. века с фабрике бр. 1. Реконструкција низа је започела 1978, а у обнови 
из 1993–1994. у приземљу су два стана уређена према изгледу из 1820. и 1930. и 
отворена за посетиоце. Поред је постављена изложба која приказује услове у којима 
су живели радници у Новом Ланарку. Данас је већина стамбених објеката реконструи-
сана, а сви станови имају модерну опрему и комфор (Сл. 8). 

Слика 8. Породична кућа Дејвида Дејла (горе), Кејтнес Ро и Каунитин Хаус (доле) 
пре и након реконструкције. Извор: http://www.newlanark.org/
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За разлику од стамбених објеката, који су задржали првобитну функцију, фа-
бричке и јавне зграде знатно су се измениле, а њихова унутрашња организација 
у потпуности је прилагођена потребама посетилаца и становника. Реконструкција 
фабрике бр. 3 и Института за формирање карактера текла је током 1985–1990. То 
је истовремено комплекс с најразноврснијим садржајима. У приземљу Института 
данас су смештени рецепција за посетиоце и кафе, док је на горњем спрату рекон-
струисана заједничка сала. Рецепција је повезана са објектом репарираном парном 
машином која је некада напајала фабрике енергијом. Одатле је застакљеним мо-
стом направљена веза с фабриком бр. 3, што је модерна интерпретација простора 
у коме су некада била преносна ужад. На највишем, петом нивоу фабрике бр. 3 
налазе се просторије Фонда и канцеларије које се дају у закуп. На четвртом је ви-
део-презентација о животу у насељу у доба Роберта Овена и изложба с приказаним 
фазама савремене реконструкције. На следећем је показна машина за прераду па-
мука, од кога се данас праве одевни предмети са заштитним знаком Новог Ланарка. 
На другом спрату су информациони центар за посетиоце, ресторан и продавнице, 
на првом радионице за студенте, а у приземљу оставе. Рампа која повезује све ни-
вое лоцирана је у југоисточном крилу.25 У овом простору уклоњене су међуспратне 
таванице и остављена видна конструкција – стубови од ливеног гвожђа и плафон 
са сводовима од опеке. Фабрика бр. 3 је обновљена према изгледу и конструкцији 
изведеној после пожара 1819. Разлог за такву одлуку била је чињеница да је зграда 
у тој форми у највећој мери сачувана, те да је један од првих примера индустријских 
објеката у Шкотској изведених у челичној конструкцији.26

Занимљива интервенција урађена је на фабрици бр. 2, која је подигнута 1788, 
убрзо порушена у пожару и већ 1880. године изнова саграђена, при чему су габа-
рит и капацитети били удвостручени. Зграда је оригинално била завршена равним 
кровом. Приликом реконструкције из 1985–1990. одлучено је да се зграда обнови 
према изгледу из 1880, а проширење које је тада изведено тумачено је као битан 
сегмент у развоју Новог Ланарка. Највећа новина урађена је 2005, кад је на равном 
крову површине од 900 метара квадратних постављена кровна башта. Пројекат је 

Слика 9. Школа, Институт за формирање 
карактера и стаклени мост до фабрике бр. 3. 
Извор: http://www.newlanark.org/
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рађен у неколико фаза које је одобравао Фонд, при чему се водило рачуна да се не 
угрози конструкција зграде и да кровна башта не буде видна са земље.27 

Велика пажња током извођења свих радова била је посвећена очувању исто- 
ријског изгледа насеља (Сл. 9). Помоћне зграде, укључујући и велики димњак, које 
су уз фабрике додаване почетком 20. века, порушене су 1960. Гасна подстаница 
која је 1955. постављена у парку пресељена је 1987. у подрум просторије с парном 
машином. Овим интервенцијама средишњи простор насељског комплекса добио 
је изглед из времена његовог настанка. Данас се ту налазе централни трг и парк 
с реконструисаним породичним кућама Дејла и Овена, при чему је Овенова пре- 
творена у музеј и отворена за посетиоце. Брижљиво су изведени поплочавање 
стаза и улица, обрада зеленила и дизајн урбаног мобилијара. Телефонски кабло-
ви, телевизијске антене и друге инсталације потребне за данашњи живот не могу 
се видети у насељу. Сви каблови су укопани, а једна заједничка антена опслужује 
цело насеље. У комплексу није дозвољено паркирање, изузев за становнике и 
госте хотела. Због тога је на падини северно од насеља изграђен паркинг-простор 
до кога воде пешачке стазе.

Нови живот у Новом Ланарку

Данас, као и кроз целу његову историју, Нови Ланарк је насеље у коме се живи 
и ради. Око 200 садашњих становника су потомци породица које су некада радиле 
у фабрикама памука, или породице с малом децом, или млади који раде у Глазгову 
или неком другом граду у околини. Око 300 људи је запослено у насељу, у хотелу, 
у центру за посетиоце, продавницама и ресторанима. Више од 400.000 туриста го-
дишње посети Нови Ланарк, који је постао једна од главних туристичких атракција 
у Шкотској. Модерно опремљен Центар за посетиоце редовно обнавља садржаје 
који им приближавају историју и године савремене обнове насеља. Мултимедијалне 
презентације некадашњих часова у школи и карактеристичног дана у животу рад-
ника из времена Овеновог управљања насељем само су неки од садржаја који се 
редовно унапређују и допуњују.28 

Посетиоци могу да одседну у хотелу, у коме се организују конференције, просла-
ве и други догађаји. Изложбе о процесу рестаурације насеља, производњи памука, 
дизајну одевних предмета, као и карневали, концерти, позоришни фестивали и ва-
шари, само су неки од садржаја намењених туристима и становницима Новог Ла-
нарка и околних места. Многе информације о насељу доступне су и преко званичне 
веб-презентације насеља.29 Обновљене су и производне активности. Током обнове 
фабрике бр. 3 на трећем нивоу реконструисана је и стављена у погон машина која 
преде памук, од кога се праве сувенири, одевни предмети и детаљи за домаћинство 
са заштитним знаком Новог Ланарка. Политика управе да привуче нове фирме у 
насеље спроводи се издавањем пословног простора и радионица. Данас у Новом 
Ланарку послује више фирми у којима ради неколико стотина особа из околине.
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Пројекат реконструкције и ревитализације Новог Ланарка добио је многе нацио-
налне, европске и међународне награде. Британско удружење за урбану реконструк-
цију 1997. доделило је Новом Ланарку награду примера добре праксе. Укључивање 
Новог Ланарк и његовог окружења на Унескову листу светске баштине једно је од 
најзначајнијих признања. Бројни аспекти процеса његове реконструкције и ревита-
лизације – организациони, управљачки, финансијски, правни, власнички или очу-
вања природе и предела – указују на значај примене интегралног приступа у тре- 
тману грађевинског наслеђа. То пре свега захтева ефикасну и плодотворну сарадњу 
свих релевантних актера – јавних институција, приватних иницијатива, локалног ста-
новништва, независних удружења и других – са уважавањем њихових потреба и мо-
гућности и уз пуно поштовање домаће легислативе и међународних конвенција. То 
захтева и свакодневни ангажман чланова Фонда, које је заправо удружење грађана, 
као и покретач и носилац бројних иницијатива и активности. Без таквог посвећеног и 
интегралног приступа, Нови Ланарк вероватно би и данас био гомила рушевина или, 
у најбољем случају, умртвљен споменик неког прошлог времена.
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и плоче са угравираним порукама Роберта Овена.

28 Annie McLeod Experience Ride, преузето са: http://www.newlanark.org/visitorcentre/tour-annie.
shtml, 25.2.2018.

29 New Lanark World Heritage Site, преузето са: http://www.newlanark.org/ 25.2.2018.

Злата Вуксановић-Мацура
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МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПУТЕВА I И II РЕДА НА 
ЗАШТИЋЕНА КУЛТУРНА ДОБРА

Aпстракт
Рад се односи на приказивање једног дела студије коју је фирма Деконта д.о.о. израдила за 
потребе ЈП „Путеви Србије“ са насловом: „Утицај путева I и II реда на заштићена природна 
и културна добра“.1

Фокус рада се односи на методолошке аспекте и критеријуме за процену степена угроже-
ности непокретних културних добара од стране неповoљних утицаја које могу имати путеви 
I и II реда. 

Неповољни утицаји које активности саобраћаја могу имати на културну баштину су прили-
ком израде студије узети у разматрање као појединачни и као кумулативни са циљем да се 
препознају критичне тачке на које би ЈП „Путеви Србије“ као институција задужена за одр-
жавање путне инфраструктуре посебно обратили пажњу у смислу примене одговарајућих 
техничких и организационих мера заштите.  

Опсег студије је комплетна територија Републике Србије, односно сва заштићена непокрет-
на културна добра на која би путеви I и II реда теоријски могли да имају утицај. 

За потребе студије извођач (фирма Деконта д.о.о.) је развила матрицу за процену степена 
угрожености од елемената који су били доступни. Основни елементи за квантитативну про-
цену су били:

• Удаљеност путева I и II реда од непокретних културних добара
• ПГДС – Просечан годишњи дневни саобраћај (мера интензитета саобраћаја)
• Категорија важности за непокретна културна добра (по Закону о културним добрима)
• Датовање непокретних културних добара

На основу матрице за процену степена угрожености и добијених резултата, интензитет ути-
цаја путева је подељен у четири категорије.

Кључне речи: процена утицаја, путеви, непокретна културна добра, степен угрожености
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE IMPACT OF  
I AND II GRADE ROADS ON PROTECTED CULTURAL 
PROPERTIES

Abstract
This paper is a presentation of a part of the elaborate developed by company Dekonta d.o.o. 
for PE Roads of Serbia entitled ‘Impacts of the roads of I and II order on protected natural 
and cultural sites’. Paper is focused on methodological aspects and criteria for assessment of 
vulnerability degree of immovable cultural sites influenced by negative impacts caused by the 
roads of I and II order.

Negative impacts from traffic activities on cultural heritage were assessed as singular and 
cumulative with the purpose of determination of critical hotspots which would require special 
attention by PE Roads of Serbia, institution in charge for maintenance of road infrastructure, 
in the sense of application of adequate technical and organizational measures for protection.

Scope of the elaborate was whole territory of the Republic of Serbia, meaning all protected 
cultural sites which could be theoretically affected by the roads of I and II order. 

For the purpose of the elaborate contractor (company Dekonta d.o.o.) has developed matrix for 
assessment of vulnerability degree from the available elements. Basic elements for quantita-
tive assessment were:

• Distance of the roads of I and II order from immovable cultural sites
• PGDS – Average daily traffic per year (traffic intensity indicator) 
• Category of importance for cultural sites (determined by Law on Cultural heritage)
• Dating of the immovable cultural sites

Based on matrix for assessment of vulnerability degree and obtained results, intensity of the 
impact of the roads was divided in four categories. 

Кeywords: impact assessment, roads, immovable cultural property, degree of vulnerability
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Увод 

Према Закону о културним добрима2, непокретна културна добра су:

1. споменици културе 
2. просторне културно-историјске целине
3. археолошка налазишта 
4. знаменита места.

У централном регистру Републичког завода за заштиту споменика културе тре-
нутно jе уписано 2.531 непокретно културно добро, од тога 2.188 споменика културе, 
75 просторно културно-историјских целина, 191 археолошко налазиште и 77 знаме-
нитих места. Категорисаних непокретних културних добара има 782 од чега су 200 од 
изузетног значаја а 582 од великог значаја. 

Међу непокретним културним добрима од изузетног значаја налази се 155 спо-
меника културе, 11 просторно културно-историјских целина, 18 археолошких нала-
зишта и 16 знаменитих места, а међу непокретним културним добрима од великог 
значаја је 512 споменика културе, 28 просторно културно-историјских целина, 25 
археолошких налазишта и 17 знаменитих места.3

Методе прикупљања података 

На основу циља израде студије и с обзиром на потребу приказа података о по-
стојању, положају и особинама регистрованих заштићених природних подручја и не-
покретних културних добара на територији Републике Србије, извођач је развио ГИС 
(географски информативни ситем) у сврху задовољења задатака студије.

Извођач је користио јавно доступан софтвер QGIS (верзија 2.8.11)4 за израду 
базе података, израчунавања и графички приказ односа државних путева I и II реда 
и заштићених природних и културних добара.

Просторни распоред елемената у ГИС-у је приказан у складу са програмским 
задатком ове Студије тј. у државном координатном систему WGS 84 UTM зона 34N. 

Просторни модели приказани су у облику вектора и растера. Векторски подаци 
представљени су као тачке, линије и полигони, и снимани су у оквиру појединачних 
шејпфајл (shapefile) фајлова, подесним за даљу манипулацију, допуњавање/мењање 
садржаја и коришћење у великом броју софтверских алата за обраду. За израду 
ГИС-а коришћене су следеће подлоге:

• Шејпфајл са просторним распоредом државних путева I и II реда и при-
падујућим информацијама о дужини деонице, почетним и завршним чво-
риштима, итд;

• Шејпфајл са саобраћајним чвориштима и припадујућим информацијама;
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• Шејпфајлови са просторним распоредом заштићених природних добара (по-
лигони и тачке), природних добара у поступку заштите као и припадујућим 
информацијама о типу заштите и године проглашења;

• ПГДС за 2016. годину.5

• Подлоге које је развио извођач су обухватале следеће:
• Просторни распоред дела заштићених непокретних културних добара и друге 

информације од значаја које су добијене од стране Републичког завода за 
заштиту споменика културе, као и од локалних Завода за заштиту споменика; 

• Просторни распоред дела заштићених непокретних културних добара са сај-
та Националног центра за дигитализацију6;

Услед непостојања обједињене базе дигитализованих података о непокретним 
културним добрима у Републици Србији, подаци о позицији непокретних културних 
добара су поред података од стране релевантних државних институција прикупља-
ни и са јавно доступних сајтова/удружења/мапа и изласцима на терен уколико су 
услови то дозвољавали. Извођач је успео да идентификује координате за 2 497 не-
покретних културних добара од укупно 2 541, односно нису пронађене координате 
за нешто мање од 1% непокретних културних добара која се налазе на списку Репу-
бличког завода за заштиту споменика културе. 

Критеријуми за процену степена угрожености  
заштићена непокретна културна добра

Критеријуми који се односе на процену утицаја путева I и II реда се пре свега 
односе на удаљеност одређеног заштићеног културног добра од пута. Сума свих ути-
цаја које пут може да има на одређено заштићено културно добро који су описани у 
литератури и обрађивани приликом поступака процена утицаја на животну средину и 
стратешких процена утицаја се могу свести на удаљеност заштићеног добра од пута. 
На ову врсту методолошке синтезе извођач се одлучио из разлога што је географски 
обухват студије знатно већи него што је то уобичајно у пракси израде студија утицаја 
на животну средину, односно у конкретном случају обухвата комплетну територију 
Републике Србије. Такође, у односу на уобичајни приступ за процену утицаја који 
се ради пре изградње одређених инфраструктурних објеката, у случају ове студије 
методологија је требало да обради већ постојеће стање. У том смислу израђена 
методологија за квантитативну процену је много ближа концепту студије затеченог 
стања него концепту студије процене утицаја на животну средину.   

Удаљеност као главни критеријум добијена је мерењем преко рачунарских опе-
рација у ГИС-у. 

Следећи критеријум који је послужио за оцењивање степена угрожености је 
ПГДС, за деонице путева где је тај податак доступан. Пошто је тај податак битан и 
може имати значајан удео у утицају који путеви I и II реда могу имати на заштићено 
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културно добро, у смислу интензитета буке, вибрација, количине издувних гасова и 
осталих могућих утицаја, посебно су посматрана културна добра којима су најближи 
путеви I и II реда за које постоји податак о ПГДС, док су одвојено посматрана заштиће-
на културна добра код којих за најближе путеве тај податак није био доступан.

Матрица утицаја која је коришћена у случају када је ПГДС доступан је следећа: 

Критеријуми за оцењивање категорије одређени су на следеће начине:
Удаљеност – скала оцена је изведена на основу уобичајне праксе у израдама 

стратешких процена утицаја на различите аспекте животне средине у којима се об-
ично дефинишу појасеви утицаја на до 1.500 м удаљености од основе пута или же-
лезничке пруге. Скалирање оцена је изведено тако да степен угоржености заштиће-
ног културног добра у непосредној близини путева I и II реда добија највишу оцену, 
док је угроженост од путева I и II реда који су на већим дистанцама од 1,5 км зане-
марљиви, односно непостојећи.  

ПГДС – скала оцена је добијена нормалном расподелом у ГИС програму да би се 
добила оптерећеност пута. Скалирање оцена је такво да су најоптерећенији путеви 
добили највише оцене, док су најмање оптерећени добили најниже оцене. 

Категорија важности – Ову категорију препознаје Закон о културним добрима7 и 
сва евидентирана културна добра су подељена у три категорије важности. У овом слу-
чају критеријум треба више схватити у правцу одређивања приоритета за мере које 
треба предузети него као интензитет утицаја, односно његова важност се пре свега 
огледа у одређивању хијерархије приоритета активности на заштити непокретних кул-
турних добара. Премиса од које се пошло у одређивању скале за ову категорију је да 
свако заштићено културно добро има важност по себи, стога не постоји оцена 0 (нула), 
услед чега је минимални степен угрожености културног добра по овом критеријуму 
један (1), чак и у случајевима када су путеви I и II реда удаљени више од 1,5 км.

Датовање непокретних културних добара – овај критеријум је формиран на осно-
ву података које је уступио Републички завод за заштиту споменика културе. У овим 
подацима је у табеларном приказу било доступно датовање непокретних културних 
добара. Логика овог критеријума је базирана на временској димензији кумулативног 
трпљења утицаја и различите врсте грађе објеката који су подизани уразличитим вре-

Оцена Удаљеност ПГДС Категорија важности Датовање НКД

0 Преко 1500м 136-3249 / XX век

1 500м-1500м 3249-6944 НКД од 1804. године

2 150м-500м 6944-12946 Велики значај од 1453. године

3 Мање од 150м 12946-26700 Изузетан значај пре 1453. године
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менским епохама, али пре свега постављен је на основу онога што је у грађевинској 
индустрији познато као „замор материјала“. Ова чињеница се односи пре свега на 
претпоставку да је старија грађа подложнија утицајима из средине, укључујући ту и 
утицаје путева, него непокретна културна добра  новијег датума. У складу са наве-
деним, скала рангирања је постављена тако да су сва непокретна културна добра 
која су датована пре 1453. (година пада Константинопоља је узета за граничну го-
дину, пошто међу историчарима не постоји консензус о томе који се догађај узима 
као крај средњег века) добила оцену 3 (три). Ово укључује средњи век, антику и 
праисторију (готово сва археолошка налазишта су добила оцену 3). Оцена 2 (два) 
предвиђена је за непокретна културна добра која су настала између 1453. и 1804. 
(1804. година узета је као почетак обнове српске државности, а поклапа се са по-
четком XIX века). Оцена 1(један) је предвиђена за сва непокретна културна добра 
која су настала у XIX веку. Оцену 0 (нула) су добила непокретна културна добра која 
су настала у XX веку, базирано на томе да су већина објеката у статусу непокретног 
културног добра из овог периода грађевине које су од модернијих материјала и 
стога су отпорније на спољашње утицаје у односу на добра из претходних периода 
која су углавном од камене и дрвне грађе.      

Степен угрожености за непокретно културно добро у случају постојања пода-
така за ПГДС добија се сабирањем оцена из све четири категорије, с тим што је 
у обрачунавању оцена категорија „'удаљеност'“ служила као елиминациони кри-
теријум за категорију „ПГДС”. Овај фактор је урачунат зато што интензитет сао-
браћаја не може доћи до изражаја у смислу утицаја на заштићено културно добро 
уколико је то добро превише удаљено од пута, тако да ако је удаљеност добра 
већа од 1.5 км, оцена за категорију „ПГДС” аутоматски је 0 (нула).  

Скала која претвара степен угрожености по критеријумима у утицај путева 
је следећа: 

Степен угрожености Утицај

1 Занемарљив

2 Занемарљив

3 Занемарљив

4 Мали

5 Мали

6 Мали

7 Умерен

8 Умерен

9 Умерен

10 Изражен

11 Изражен

12 Изражен
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Сврха ове конверзије је одређивање приоритета активности које би ЈП „Путеви 
Србије“ требало да предузму са становишта смањивања негативних утицаја путева 
којима управљају на заштићена културна добра.  

Методолошка ограничења

Заштићена културна добра тачка-полигон

Методолошка грешка која утиче на егзактност студије везана за утицај путева 
I и II реда на заштићена културна добра огледа се у томе што постоје заштићена 
културна добра која обухватају површину већу одповршине просечне цркве или куће 
( најзаступљенији случај су међу културним добрима), а приликом геореференци-
рања (за потребе одређивања утицаја путева) означене су као тачкасте у смислу 
координата, а не као полигони. Пре свега, ово се односи на одређене археолошке 
локалитете који могу заузимати више хектара, тврђаве и рушевине градова из ра-
нијих епоха, али и на Просторне културно-историјске целине које обухватају језгра 
старих градова или сличне локације.  

У Одлукама о утврђивању одређеног добра за заштићено културно добро, које 
доноси Република Србија или нижи органи управе, као минимална зона заштите која 
се наводи, односно као просторно одређење, стоји катастарска парцела на којој се 
добро налази. У зависности од типова културних добара у неким Одлукама је на-
ведена и шира зона заштите коју обично обухватају катастарске парцеле које су у 
непосредној близини заштићеног културног добра. 

Већој егзактности процене утицаја путева I и II реда би допринело када би 
заштићена културна добра била представљена у полигонима који осликавају њи-
хову стварну површину. Током трајања израде ове студије, на Геопорталу Србије је 
постала доступна Национална инфраструктура геопросторних података8 која је до 
краја израде студије била у тест фази. Геопортал Србије нуди опцију прегледа ка-
тастарских парцела, уз напомињање одређених ограничења везаних за прецизност 
података. Извор података за Геопортал Србије је Републички геодетски завод. 

Заштићена културна добра недостатак ПГДС

Доступност података везаних за ПГДС није био на нивоу који је довољан за 
свеукупну анализу утицаја путева I и II реда на заштићена културна добара. Од из-
грађених путних деоница којих има 1 851, ПГДС био је доступан за 944 деонице што 
чини 50.99%. Та доступност података је условила измену критеријума која се огледа 
у томе да за један број утицаја постоје само критеријуми категорисане важности 
заштићеног културног добра и удаљености тог добра од најближег пута. Егзактност 
процене овог утицаја би требало да буде коригована у смеру додавања критеријума 
о промету на путевима тамо где та информација недостаје.  
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Заштићена културна добра која нису узета у разматрање за студију 

Полазни извор података о заштићеним непокретним културним добрима су спис-
кови који се налазе на сајту Републичког завода за заштиту споменика културе где 
шест спискова у форми табела, од којих су четири списка везана за врсту културног 
добра, док су два списка за категорије важности: велик значај и изузетан значај.9

Током израде студије установљено је да одређени број непокретних културних 
добара не може бити узет у разматрање за процену утицаја путева I и II реда из 
различитих разлога који се могу груписати у четири групе.

Прва група – прву групу чине углавном археолошка налазишта и мањи број спо-
меника културе који су наменски потопљени за потребе акумулације хидроелектрана. 
Највећи број су локалитети из римског периода који су се налазили на лимесу, на 
подручју које је сада акумулација за хидроелектране на Дунаву, односно хидроелек-
трану Ђердап I. Стварање акумулације је извршено 1966. и од тада су та заштићена 
непокретна културна добра под водом, самим тим одређивање утицаја које би на 
њих могли да изврше путеви I и II реда не би било методолошки целисходно. У ову 
групу спада и Ваљевска Грачаница која је потпољена за време изградње акумулације 
Стубо–Ровни.

Друга група – у другу групу спадају непокретна културна добра која су уништена 
у периоду од 1999. на Косову и Метохији. Нажалост, овој групи прпадају и цркве које 
су проглашене за непокретна кутурна добра од изузетног значаја. 

Трећа група – у трећу групу спадају добра за која се током израде студије ис-
поставло да су срушена или да не постоје из различитих разлога. Верификација 
непостојања ових непокретних културних добара је добијена на основу анализе 
просторних планова и других планских докумената општина у којима су се налазила 
или на основу информација добијених од регионалних завода за заштиту споменика 
културе. Највећи број тих културних добара су куће које су заштићене као примери 
урбане или сеоске архитектуре. 

Четврта група – се односи на мали број непокретних културних добара чија ло-
кација током трајања израде студије није могла бити прецизирана. За та непокретна 
културна добра надлежни регионални заводи тренутно не располажу подацима о 
тачној локацији. 

Предлози за допуну методологије 

Узевши у обзир релативно ограничено време и буџет за израду методологије 
и целе студије, смислено би било наставити рад на утврђивању утицаја путева на 
културна добра и у квалитативном смислу, пошто је акценат методологије на овом 
нивоу на квантитативном карактеру и сагледавању ситуације. 

Квалитативан аспект методологије би омогућио много прецизнији и свр-
сисходнији алат за стратешко планирање даљих путних праваца и за оперативно 
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одржавање текућих путних праваца са аскпета заштите животне средине и култур-
не баштине. 

У даљем истраживању имало би смисла ући у садржај одређеног културног до-
бра и са аспеката типа културног добра проценити потенцијални утицај путева. Ово 
би се могло извести скалирањем заштићених културних добара у одређене кате-
горије, пошто утицаји пута не могу бити исти на надгробни споменик и на цркву из 
средњег века или на родну кућу хероја из НОБ-а. За овакву квалитативну анализу 
постоје одређене смернице из међународне праксе за израду стратешких процена 
утицаја, с тим што се методологије које су наведене у тим праксама углавном од-
носе на стратешко одлучивање приликом избора нових путних деоница. За успешну 
квалитативну анализу оваквог типа потребна је добра сарадња са надлежним инсти-
туцијама и стручњацима из области културне баштине.

Такође, критеријум који се често појављује у међународним смерницама је ста-
рост одређених културних добара, с тим што се прави дистинкција археолоших нала-
зишта у односу на историјске споменике, која би могла да се прилагоди и примени и 
на подручје Републике Србије. 

Још један критеријум квалитативне анализе који би могао да се примени на 
заштићена непокретна културна добра је локација добара у односу на насеља. Кри-
теријум би се могао образложити тиме да, уколико се неко заштићено добро налази 
у центру или у близини центра агломерације становништва, услед привредних акти- 
вности становништва, утицаји које трпи то добро су значајно већи него што трпи 
заштићено добро које је ван урбанизованог подручја, односно изоловано. Са тог ас-
пекта могући утицај путева (као и одговорност управљача пута) може бити већи на 
одређено заштићено добро из простог разлога што су други утицаји мањи од актив-
ности становништа, или их чак и нема.
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Данијела Вићентијевић

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ФУНКЦИЈИ 
РАЗВОЈА ТУРИЗМА: ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА МАУЗОЛЕЈА 
ЦРКВЕ НА ОПЛЕНЦУ И КАРАЂОРЂЕВЕ ТОПОЛЕ СА ОПЛЕНЦЕМ 
МЕТОДОМ ХИЛАРИ ДУ КРОС

Aпстракт
Културно наслеђе представља потенцијал за одрживи економски развој и развој туризма. 
Према Фаро конвенцији Савета Европе друштвена заједница има право и обавезу коришћења 
наслеђа на одрживи начин, што имплицира да заштићеност културних добара не указује на 
лимитираност развоја. 

Показало се да је најефикаснији начин за укључивање заједнице у стварању друштвене вред-
ности културног наслеђа, његово стављање у функцију развоја туризма, посебно културног 
туризма, поштујући принципе одрживости. Споменик културе Маузолеј и црква Св. Ђорђа на 
Опленцу и културно историјска целина Карађорђева Топола са Опленцем, која представља не-
покретно културно добро од изузетног значаја (територија општине Топола, Централна Србија), 
представљају потенцијал за развој туризма, који није у довољној мери искоришћен. 

Тенденције на светском туристичком тржишту указују на раст туристичке тражње за посетом 
културних добара и упознавање начина живота различитих култура и народа.  Циљ овог рада је 
да на основу сагледаног тренутног стања, испита могућности развоја туризма општине Топола 
на бази јединствене културне понуде. У раду је коришћена метода студије случаја – Маузолеј 
и црква Св. Ђорђа на Опленцу и Карађорђева Топола са Опленцем. Туристичка валоризација 
наведених непокретних културних добара по Моделу Хилари ду Крос даје одговор на истражи-
вачко питање: која и колика је могућност примене матрице тржишне привлачности/робусности 
за развој културног туризма укључивањем заинтересованих старана локалне заједнице у ко-
ришћење наслеђа на одржив начин. За потребе рада спроведена су емпиријска истраживања 
међу запосленима у сектору туризма и културе, укључујући представнике туристичке привреде 
(туристичке водиче, организаторе путовања), кустосе, менаџере у туризму и култури и пред-
ставнике Сектора заштите. Осим законске регулативе, теоријско упориште рада засновано је 
на теоријама културне политике и стратешких политика у туризму.

Кључне речи: културно наслеђе, одрживост, туристичка валоризација, Хилари ду Крос,  
култура, туризам
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Danijela Vićentijević

SUSTAINABLE USE OF THE CULTURE HERITAGE IN THE FUNCTION 
OF TOURISM DEVELOPMENT: TOURIST VALORIZATION OF THE 
MAUSOLEUM AT OPLENAC AND KARADJORDJE‘S TOPOLA WITH 
OPLENAC BY THE HILARY DU CROS МЕТHOD

Abstract
Culture heritage presents a potential for sustainable economic development and tourism devel-
opment. According to Faro Convention of the Council of Europe, civil society has a right and an 
obligation to use heritage in a sustainable way, which implies that the protection of the cultural 
goods does not equal the limitation of its development. As it turns out, the most effective way to 
include the civil society in the process of giving social value to the cultural heritage was to put it 
in the function of tourism development, especially cultural tourism, while respecting the principles 
of sustainability. Cultural monument The Mausoleum and the Church of St. Djordje at Oplenac, as 
well as the cultural-historical unit Karadjordje’s Topola with Oplenac as the cultural property of ex-
ceptional importance (territory of the municipality Topola, Central part of the Republic of Serbia), 
present the potential for tourism development which has been insufficiently used. Tendencies on 
the global tourism market indicate higher tourism demand for visiting cultural goods and acquir-
ing knowledge about the way of life of different cultures and people. The aim of this paper is to 
examine the possibility of the improvement of tourism development based on the unique cultural 
offer of the municipality Topоla, while considering the current situation. The research method 
used in this paper was the case study of The Mausoleum and the Church of St. Djordje at Oplenac 
and Karadjordje’s Topola with Oplenac. Tourist valorization of the mentioned immovable cultural 
goods by the Hillary Du Cros method provides an answer to the research question: is there and 
what is the degree of the possibility of applying the market attractiveness matrix (robustness) for 
the purpose of development of the cultural tourism by the inclusion of the stakeholders of the local 
community in the sustainable use of cultural heritage. For the purpose of this paper, the empirical 
research was conducted among the employees in the Sector of tourism and culture, including 
the representatives of the Tourism industry (tourist guides, tour operators), curators, managers in 
tourism and culture and representatives of the Department for its protection. Aside from the legal 
regulations, the theoretical framework of this paper is based on the theories of the cultural policy 
and the strategic policies in tourism.

Кeywords: cultural heritage, sustainability, tourist valorization, Hilary du Cros, culture, tourism
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Увод

Културни туризам има растући тренд на глобалном нивоу. Према прогнозама 
Светске туристичке организације (UNWTO)1, овај вид туризма ће се прогресивно 
развијати до 2020. године. Препознавши значај културног туризма за одрживо ко-
ришћење културног наслеђа и одрживи економски развој локалних заједница кроз 
унапређење културног туризма, генерални секретари UNWTO и Унескa потписали 
су 2013. меморандум о разумевању између ове две међународне организације.2 
Овим меморандумом охрабрују се и дефинишу сарадња, начин комуникације и 
размена знања и искустава између сектора културе и туризма. Потписивању ме-
морандума претходиле су препоруке и директивне Савета Европе и Европске коми-
сије, као и резултати стручних и научних истраживања примењљивих у пракси. У 
многим земљама Европе и света актери у култури и туризму препознали су значај 
симбиозе ових сектора у функцији одрживог развоја заједница, док је у другим 
земљама, укључујући и Србију, овај процес освешћивања запослених у оба наве-
дена сектора трајао споро и наилазио на многе препреке. Постоје развијене турис-
тичке дестинације које, упркос скромном материјалном и нематеријалном култур-
ном наслеђу, имају развијен туризам, али и супротно. Ризнице културног наслеђа 
остају заробљене у депоима музеја, покривене песком, због недовољно новчаних 
средстава за даља истраживања или због недовољно развијене свести о значају 
одрживог коришћења културног наслеђа, који је више усмерен на лимитираност 
коришћења, уместо на његову одрживу презентацију и интерпретацију у функцији 
развоја културног туризма. Ово не подразумева да дестинација која има значајно 
културно наслеђе има и економске могућности за развој туризма. У теорији и прак-
си користи се модел Хилари ду Крос, који математичком матрицом „три пута три“ 
даје резултат на основу кога се испитују могућности, како, колико и на који начин 
развити туризам на дестинацијама богатим културним наслеђем. Поменути модел 
заснива се на оцени кључних индикатора и субиндикатора од значаја за сектор ту-
ризма и културе, који се стављају у матрицу тржишне привлачности, чији резултат 
може указати на (не)могућност развоја туризма на основу посматраних културних 
добара. Овај модел је одабран за туристичку валоризацију културних добара, из-
међу осталог, и због тога што даје релевантне резултате и на малим узорцима до 
20 испитаника. У раду је коришћена студија случаја - маузолеја-цркве на Опленцу 
и Карађорђеве Тополе са Опленцем, првенствено због тога што, упркос поменутим 
споменицима културе од великог значаја за Републику Србију, туристичка дести-
нација Топола са Опленцем није у довољној мери туристички развијена. Охрабрује 
чињеница да се у последњих пет година у Тополи бележи позитивна стопа раста 
броја долазака туриста (осам одсто просечно годишње), али је и даље остваре-
ни број ноћења веома скроман, а просечна дужина боравка мања од пола дана. 
Поставља се хамлетовско питање: развијати или не развијати културни туризам у 
Тополи са Опленцем?
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Методологија - модел туристичке валоризације  
културног наслеђа Хилари ду Крос

Основна литература за потребе овог рада базирана је на ауторима Хилари ду 
Крос и Меку Керхеру,3 који су проучавали и поставили теоријске основе методе 
Хилари ду Крос, те теоретичаркама културне политике Милени Драгићевић Ше-
шић4 и Весни Ђукић5, као и Јовану Попеску 6, који се бави проучавањем менаџмента 
туристичке дестинације. Рад се ослања и на европске препоруке у домену укључи-
вања локалне заједнице у циљу одрживог коришћења културног наслеђа, „Про-
граму развоја туризма Тополе са Опленцем 2017–2021“ и законској регулативи на 
националном нивоу. 

Под туристичком валоризацијом подразумева се комплексна валоризација тури- 
стичких вредности које су од значаја за садашњи и будући развој туризма у посматра-
ном подручју.7 За потребе овог истраживања према моделу Хилари ду Крос, у циљу до-
бијања објективних резултата туристичке валоризације маузолеја – цркве на Опленцу 
и Карађорђеве Тополе са Опленцем анкетирано је 13 испитаника (професионалаца) 
из области културе и туризма. То су: архитекта, археолог и историчар уметности, који 
дуже време истражују поменута културна добра (запослени у Републичком заводу за 
заштиту споменика културе и Регионалном заводу за заштиту споменика културе из 
Крагујевца), два организатора путовања, два туристичка водича и шесторо запосле-
них у институцијама туризма (локалној ТО „Опленац“ Топола и запослени у ресорном 
Министарству за туризам који раде на пословима који укључују Тополу и Опленац. 
Испитаници су дали своје оцене према наведеним субиндикаторима за тржишну при-
влачност културног добра, фактора који утичу на дизајнирање туристичког производа 
и субиндикатора за културни значај и робустност. На основу збира бодова израчуната 
је просечна вредност за сваки од елемената у сектору туризма и сектору културе. Како 
Хилари ду Корс сматра, „немају сва културна добра оно што је потребно да постану 
корисни културни производи, стога је матрица тржишне привлачности/робустности 
врло користан начин за процену туристичког потенцијала дестинације“.8 Према мо-
делу ове ауторке, успешни производи морају задовољити четири критеријума у низу, 
и то: морају бити од културног значаја, у стању да издрже повећану посету, да имају 
атрибуте да привуку и задрже туристе и обезбеде квалитетно искуство (Ид). У процесу 
туристичке валоризације, Хилари Ду Крос уводи културне и туристичке субиндикато-
ре и степене њихове вредности у процесу туристичке валоризације, посебно за сек-
тор туризма, а посебно за сектор управљања културним добрима.9 Субиндикатори се 
оцењују оценама од 0 до 5, а потом се врши евалуација субиндикатора. Закључак о 
субиндикаторима тржишне привлачности културног добра за туристички сектор изво-
ди се на основу следећих критеријума: слаба привлачност 0-20, средња привлачност 
21-40, висока привлачност 41-60. У сектору менаџмента културних добара евалуирају 
се вредности значаја културног добра и робустност. Закључак о субиндикаторима за 
културни значај/робустност је следећи: осетљивост / мала културна вредност 0-20, 
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осредња вредност 21-40 и висока вредност 41-60. На основу извршене анализе креира 
се „матрица тржишне привлачности/робусности“ са девет ћелија, означених са Ми,j 
(и,ј = 1,2,3) и за свако културно добро одређује се којој ћелији припада у зависности 
од оцене коју је добило у претходном поступку оцењивања. Ако се након вредновања 
културног добра, нумеричке вредности могу придружити ћелијама М(2,3) и М(1,3), 
онда посматрано културно добро има повољне могућности за развој туризма. 

Оцена тржишне привлачности према субиндикаторима сектора 
туризма за Маузолеј-цркву Св. Ђорђа на Опленцу 
и Карађорђев град

Данашњу Тополу основао је око 1781. Ђорђе Петровић Карађорђе, вођа Првог 
српског устанка. Српски вожд и родоначелник краљевске лозе Карађорђевића рођен 
је у селу Вишевац крај Раче. Изградњом утврђења од 1805. до 1813, варошица Топо-
ла стекла је стратешки значај и постала Карађорђева престоница. Тада је подигнуто 
утврђење с троспратним кулама опасано шанцем, породичним и гостинским кона-
ком, Црквом Рођења Пресвете Богородице (тзв. Карађорђевом црквом) и бедемима 
за одбрану.10 Данас Карађорђев град представља споменичку целину која обухвата 
остатке утврђења с кулом, црквом, конаком и спомеником Карађорђу, с једне, и ка-
сарном и механом, с друге стране Карађорђеве улице.11 

Стеновито брдо Опленац, висине 345 метара, добило је име по оплену, дрве-
ном, храстовом делу запрежних кола. На њему се налази Црква Св. Ђорђа, маузо-
леј династије Карађорђевић, од белог венчачког мермера, са пет купола у облику 
крста. Представља задужбину краља Петра I Карађорђевића.12 Унутрашњи зидови 
прекривени су фрескама и мозаицима, а посебну вредност имају медаљони с лико-
вима српских светитеља у мозаику. Како наводи аутор Арсенијевић у монографији 
о Тополи, „на површини од 3.570 м2 приказано је 725 сликаних композиција са око 
1.500 фигура на четрдесет милиона коцкица у око 15.000 нијанси боја. У цркви су 
саркофази краља Петра I и Карађорђа, а у крипти почива 27 чланова породице Ка-
рађорђевић, док је један члан породице сахрањен у порти цркве, што чини укупно 
30 чланова породице, од којих пет владара“. Задужбинском комплексу припадају 
и летња резиденција краља Петра I из 1912. године (у којој су ликовна галерија и 
краљевски музеј поклона и реликвија), виле краља Александра и краљице Марије и 
краљевски виногради с винским подрумом.13 Иако су ова културна добра уврштена у 
културна добра од изузетног значаја у Србији, туризам на територији општине Топо-
ла још увек је на незадовољавајућем нивоу.

Тржишна привлачност културног добра Туристички сектор - субиндикатори

Амбијент (слаб 0-1; адекватан 2-3; добар 4; одличан 5). Иако су Карађорђев ут-
врђени град и здања у њему више пута спаљивани и рушени, амбијент је до да-

Данијела Вићентијевић
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нашњих дана добро сачуван, као и Маузолеј и Црква Св. Ђорђа. Оцењени су просеч-
ном оценом добар - 4,0. 

Добро познато ван локалне области (не 0-1; унеколико 2-3; веома добро 4-5). 
Према подацима Туристичке организације „Опленац“ Топола, укупан број долазака 
туриста који обилазе наведена културна добра приликом обиласка Тополе јесте око 
100.000 годишње. Осим домаћих, постоји и велико интересовање страних туриста из 
Француске, Немачке и Италије. Оцена овог субиндикатора је висока, 4,8. 

Важан национални симбол (не 0; има известан потенцијал 1-3; да 4-5). Карађорђо-
ва Топола са Опленцем везује се за краљевску породицу Карађорђевић. Изградњу 
Цркве Св. Ђорђа, виле и задужбинског дома отпочео је краљ Петар I почетком 20. 
века, а довршио краљ Александар II двадесетих година 20. века. С обзиром на то да 
је Маузолеј-црква Св. Ђорђа на Опленцу инспирисана духом наше средњовековне 
архитектуре, оба културна добра могу бити национални симбол. Оцена - 4,6.

Може да се исприча интересантна прича о културном добру – евокативно место 
(не 0; има известан потенцијал 1-3; да 4-5). Како аутор Арсенијевић у монографији о 
Тополи наводи, краљевска породица Карађорђевић владала је у периоду 1842–1858. 
и 1903-1918, али је њихова владавина обухватала и Краљевину Југославију, све до 
1941. Доласком краља Петра I на власт 1903. године, Топола је постала самостална 
општина и трговачко-занатско насеље. Краљ је испунио жељу родитеља и започео 
изградњу великог храма у коме би почивали сви владари династије Карађорђевић. 
Грађење је почело 1910. године. Цео период владавине породице Карађорђевић, као 
и изградња оба културна добра саткани су од врло интересантних и поучних прича 
за туристе и посетиоце. Овај субиндикатор оцењен је највишом оценом - 5.

Поседује извесне особине које га јасно диференцирају од осталих културних ат-
ракција (сиромашно 0; адекватно 2-3; добро 4; одлично 5). Субиндикатор оцењен 
највишом оценом - 5. 

Привлачно за специјалне потребе, што би омогућило већу посећеност туриста 
(уопште не 0; поседује известан потенцијал 1-3; да 4-5). Према „Програму развоја 
туризма Топола/Опленац 2017-2012“14, традиционална туристичка манифестација 
„Опленачка берба грожђа“ са Сабором изворног народног стваралаштва  и Сликар-
ском колонијом „Липовац“ препознатљиви су туристички производи овог краја, које 
треба даље унапређивати комплементарним садржајима. Оцена - 4,8.

Комплементарно је с другим туристичким производима на дестинацији, односно 
у региону (уопште не 0; има известан потенцијал 1-3; да 4-5). Како наводе запослени 
у локалној туристичкој организацији, туристима који бораве у Тополи нуде се излети 
до села Орашац, где је на Сретење у фебруару 1804. договорено да се подигне уста-
нак против турске владавине, који је предводио Карађорђе. У знак сећања подигнут 
је спомен-комплекс „Први српски устанак“, у коме се налазе: спомен-чесма на ло-
кацији Маричићева јаруга, црква, спомен-школа и споменик Карађорђу, потом село 
Вишевац код Раче, Карађорђево место рођења, крштења и одрастања, као и пећи-
на Рисовача на улазу у Аранђеловац из правца Тополе, заштићена као археолошко 
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налазиште и споменик природе. Оцена - 4,0. Туристичка активност у региону (скоро 
никаква 0; постоји у извесној мери 2-3; висока 4-5). Туристички производ подразуме-
ва укупна искуства туриста која задовољавају њихова очекивања, укључујући иску-
ства у вези са смештајем, природним и културним атракцијама, забавом, превозом, 
угоститељством, гостопримством домаћина и сл.15 Имајући у виду наведено, као и 
близину Буковичке бање и планине Рудник, туристичка активност постоји у извесној 
мери и оцењена је са 3,4.  

Дестинација се асоцира с културом (уопште не 0; у извесној мери 2-3; високо 4-5). 
С обзиром на аутентичност места и близину других атракција, може се закључити да 
дестинација Топола са Опленцем асоцира с културном. То потврђује висока оцена 5.

Оцена фактора од значаја за дизајнирање туристичког производа

Приступ културном добру (није дозвољен 0; ограничен приступ 1-2; дозвољен 
приступ свим елементима културног добра 3-4). Овај индикатор је оцењен са 3,2. 

Транспорт од насеља до културног добра (веома је удаљено / тежак приступ 
0; олакшана је доступност 1-2; одлична доступност 3), такође је оцењен високом 
оценом 2,4. 

Близина других културних атракција (веома је удаљено / отежано 0; олакшан је 
приступ 1-2; растојање се може лако и брзо прећи пешке 3). Због других споменика 
културе и туристичких производа у близини Тополе са Опленцем, као и значајних 
манифестација у самој Тополи, овај субиндикатор оцењен је високом оценом 2,2.

Услужне погодности: паркинг, обележени путеви до културног добра, освеже-
ње, доступност информацијама (слабе 0; адекватне 1-2; добре 3-4; одличне 5). Овај 
индикатор је скромно оцењен - 2,0. То имплицира да је неопходно унапредити по-
стојећу туристичку сигнализацију и супраструктуру.

Сабирањем укупног броја бодова субиндикатора сектора за туризам добија се 
укупан резултат од 50,4 бода. Следи да културна добра Маузолеј-црква Св. Ђорђа 
и Карађорђева Топола са Опленцем имају високу тржишну привлачност (припада 
матричној ћелији М(1,3) = 41-60.

Оцена сектора за културу – менаџмент  
културног добра и робусност

Субиндикатори који оцењују менаџмент културних добара

У оквиру овог дела рада представљени су резултати оцена испитаника који се 
баве заштитом културног наслеђа. 

Естетска вредност, укључујући архитектонску вредност, кад је реч о грађевинском 
објекту (ниска 0; средња 1; висока 2). Овај индикатор је оцењен највишом оценом - 2. 
Историјска вредност (ниска 0; средња 1; висока 2). Оцењен је високом оценом - 2.
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Едукативна вредност (ниска 0; средња 1; висока 2). Индикатор оцењен највишом 
оценом - 2.

Друштвена вредност (ниска 0; средња 1; висока 2). Фаро конвенција указује да 
централно место делатности припада појединцу, а не културном објекту.16 То под-
разумева да се појам „вредност“ односи на друштвену вредност културног наслеђа. 
Право и обавеза цивилног друштва јесте креирање партнерства с јавним властима у 
циљу идентификације и адекватне интерпретације културног наслеђа. Индикатор је 
оцењен највишом оценом - 2,0.

Научно-истраживачка вредност (ниска 0; средња 1; висока 2). Субиндикатор је 
оцењен највишом оценом - 2.

Реткост културног добра на дестинацији / у региону (уобичајена културна добра 
исте врсте 0; мање уобичајена културна добра исте врсте 1; ретка културна добра 
исте врсте 2; уникатно културно добро исте врсте 3).

Посматрана културна добра могу се сврстати у ретка културна добра исте врсте. 
Овај субинидкатор оцењен је оценом  2,0.  

Репрезентативност за дестинацију (слаба; добра 2-3; одлична 4). 
Влада РС је донела одлуку о утврђивању Карађорђеве Тополе са Опленцем за 

просторну културно-историјску целину17, док је Маузолеј-црква Св. Ђорђа на Оплен-
цу споменик културе уписан у централни регистар Завода за заштиту споменика кул-
туре РС.18 У прилог високој оцени овог индикатора (3,5) иде чињеница да годишње 
наведена културна добара посети око 100.000 посетилаца.   

Субиндикатори који оцењују робусност културног добра

Осетљивост културног добра (велика 0; прилична 2-3; није осетљиво 4). Маузо-
леј-црква на Опленцу, као и просторно културно-историјска целина имају могућност 
да приме одређен број посетилаца, а да притом не буду угрожени. Овај субиндика-
тор је оцењен са 2,0.

Стање репарације (слабо 0; донекле извршено 1; добро 2-3; одлично 4). Конзер-
ваторски и рестаураторски радови посматраних културних добара у надлежности су 
Републичког завода за заштиту споменика културе Републике Србије и Регионалног 
завода за заштиту споменика културе из Крагујевца. Како је оцењено, репарација је 
донекле извршена. Оцена 1,0. 

Постојање плана управљања културним добром (нема плана 0; у припреми је 
1-4; постоји 5). Не постоји менаџмент план за посматрана културна добра. Оцена 
субиндикатора 0.

Регуларни мониторинг и одржавање (слабо 0; донекле 1-2; добро 3-4; одлично 
5). Регулаторно праћење и одржавање постоји, али не на задовољавајућем нивоу. 
Просечна оцена индикатора 2,5.

Потенцијал за текуће инвестирање и консултацију кључних носилаца активности 
(слаб 0; адекватан 1-2; добар 3-4; одличан 5). Инвестиционе могућности у овом слу-
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чају су бројне. Притом се мисли на инвестиције у конзерваторске и рестаураторске 
радове. Оцена - 1,5.

Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на физичко стање кул-
турног добра (велика могућност 1; средња могућност 2-4; мала могућност 5). Ин-
дикатор оцењен са 2,5. Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца на 
животни стил и културне традиције локалне заједнице (велика могућност 1; средња 
могућност 2-4; мала могућност 5). Индикатор оцењен са 4,5 - средња могућност.

Могућност да модификација као део развоја производа има негативан утицај на 
физичко стање културног добра (велика могућност 1; средња могућност 2-4; мала 
могућност 5). Субиндикатор оцењен са 2,0 - средња могућност. 

Могућност да модификација као део развоја производа има негативан ути-
цај на животни стил и културне традиције локалне заједнице (велика могућност 
1; средња могућност 2-4; мала могућност 5). Како наводи проф. Ђукић, „туристич-
ко-културна понуда не обухвата само понуду намењену туристима већ и домаћем 
становништву, које, можда чак и пре осталих, треба да се упозна са својим култур-
ним потенцијалима како би их боље разумело и више поштовало“.19 Субиндикатор 
оцењен са 3,5 – мала могућност. 

Сабирањем бодова свих субиндикатора који се односе на оцену културног зна-
чаја/робусности добијен је резултат од 35,0 бодова, што указује на то да је укупна 
оцена индикатора за сектор менаџмента културних добара у границама средње вред-
ности. Иако су представници сектора заштите културних добара горе наведене су-
биндикаторе оцењивали високим оценама, методом опсервације се може закључити 
да, у односу на испитанике из сектора туризма, имају недовољну флексибилност у 
приступу кад је реч о валоризацији културног наслеђа у функцији развоја туризма.  

Матрица тржишне привлачности и робустности по моделу Хилари ду Крос за 
маузолеј-цркву на Опленцу и Карађорђеву Тополу са Опленцем изгледа овако:

Извор: Обрада аутора према резултатима истраживања

Робусност

41–60 М(1,1) М(1,2) М(1,3)

21–40 М(2,1) М(2,2) М(2,3) 
(50,4; 35,0)

0–20 М(3,1) М(3,2) М(3,3)

0–20 21–40 41–60

Тржишна привлачност

При туристичкој валоризацији културних добара маузолеј-црква на Опленцу и 
Карађорђева Топола са Опленцем, а према бодовању индикатора туризма и културе, 
добијена је висока тржишна привлачност (50,4 бода) и осредња вредност индикато-
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ра културна значајност/робусност (35,0 бодова). Закључује се да се одрживим ко-
ришћењем наведених културних добара може развијати културни туризам на дести-
нацији Топола са Опленцем, чиме је дат одговор на истраживачко питање овог рада. 

Закључак

У раду је доказано да је могуће развијати културни туризам на бази постојећег 
културног наслеђа у Тополи са Опленцем, придржавајући се принципа одрживог 
развоја који неће угрозити, већ ће се његовим коришћењем повећати његов кул-
турни значај. Упркос великом интересовању туриста, туристичка инфраструктура и 
супраструктура су скромно развијени. Визиторски центар је у завршној фази опре-
мања. Његовим отварањем употпуниће се смештајни капацитети, а уз адекватну 
интерпретацију и презентацију наслеђа по моделима “story telling”, на бази реле-
вантних историјских чињеница, повећаће се атрактивност туристичке понуде. Ло-
калне заинтересоване стране (запослени у култури, туризму и образовању) треба 
да буду укључене у интерпретацију наслеђа, чиме ће се омогућити локалном ста-
новништаву и заинтересованим странама одрживо коришћење наслеђа, што јесте 
одговор на други део истраживачког питања овог рада. При таквом коришћењу кул-
турних добара, у овом случају, треба се ослонити на стратегију интеграције (повези-
вања) као кључном стратегијом културне политике. Тиме би се постојеће културно 
наслеђе у Тополи и околини прилагодило захтевима туриста, а културна понуда учи-
нила „понудом за памћење“. Од маркетиншких стратегија у туризму препоручује 
се коришћење маркетинг активности са акцентом на промотивне стратегије које 
побољшавају имиџ20 Тополе са Опленцем као туристичке дестинације. Предлаже се 
примена циљног маркетинга заснованог на: сегментацији тржишта, одабиру циљног 
тржишта и позиционирању производа. Наведене маркетинг активности објашњене 
су у документу „Програм развоја туризма Тополе са Опленцем 2017–2021“. Уз ком-
плементарне садржаје као што су обилазак винарија и винске пробе и адекватну 
интерпретацију наслеђа у функцији развоја туризма, Топола са Опленцем могла би 
да буде не само препознатљива већ и боље позиционирана на домаћем и регионал-
ном туристичком тржишту.
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Сара Станић Јовановић

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ КРОЗ ОБРАЗОВНЕ ПРОГРАМЕ 
ЕКСКУРЗИЈА – ПРИМЕР ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

Aпстракт
Културна баштина или културно наслеђе једног насеља утиче на његов идентитет, а посе-
дује специфичну вредност у људској свести, представљајући са економске стране туристич-
ки потенцијал, док са аспекта реализација екскурзија поседује едукативни значај. Градска 
општина Сурчин, као најмлађа београдска општина, последњих година постаје све попу-
ларнија дестинација када је реч о образовним програмима екскурзија које за циљ имају 
едукацију посетилаца са материјалним и нематеријалним културним добрима. Рад има за 
циљ да укаже на допринос који екскурзије поседују у погледу очувања културног наслеђа 
кроз едукацију младих, анализирајући студију случаја Градске општине Сурчин. У раду су 
коришћене методе анализе прикупљених података, дедуктивни метод, метод синтезе при-
купљених података и историјско-генетски метод, док у оквиру метода прикупљених пода-
така значајну улогу има дескриптивна метода која се заснива на описним објашњењима. 
Резултати рада указују на значајну улогу коју имају образовни програми екскурзија за очу-
вање културне баштине кроз образовање младих, на примеру Градске општине Сурчин, као 
најмлађе београдске општине.

Кључне речи: култура, наслеђе, екскурзије, образовни програми, Сурчин, очување, баштина
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CULTURAL HERITAGE THROUGH THE EDUCATIONAL EXCURSION 
PROGRAMS – EXAMPLE OF SURČIN CITY MUNICIPALITY

Abstract
The cultural inheritance or cultural heritage of a settlement affects its identity, and it has a 
specific value in human consciousness, representing from the economic side the tourist po-
tential, while from the point of the excursion realization has an educational significance. City 
Municipality Surčin, as the youngest Belgrade municipality, in recent years has become an 
increasingly popular destination in the field of educational programs of excursions aimed at ed-
ucating visitors with material and non-material cultural goods. The aim of the paper is to point 
out the contribution of the students’ excursions to the preservation of cultural heritage through 
the education of young people, analyzing the case study of the City Municipality of Surčin. 
Methods of analysis of collected data, deductive method, method of synthesis of collected data 
and historical-genetic method were used in this paper, while in the methods of collected data, 
a descriptive method based on descriptive explanations plays an important role. The results of 
the paper point to the important role of educational programs for excursions for the preserva-
tion of cultural heritage through the education of young people, on the example of the study of 
the City Municipality of Surčin, as the youngest of Belgrade’s municipalities.

Кeywords: culture, heritage, excursions, educational programs, Surčin, preservation, heritage
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Непокретно културно наслеђе  
као изложбена поставка

Увод

Градска општина Сурчин је седамнаеста и најмлађа београдска општина, фор-
мирана 2004. од дела општине Земун. Општину административно чини седам на-
сеља, односно села: Сурчин, Јаково, Бољевци, Бечмен, Петровчић и Прогар. На 
територији сурчинске општине очувана је културна баштина од праисторије до да-
нашњих дана. Последњих година пажњу посетилаца привлаче културна добра на 
територији Градске општине Сурчин. Манастир Фенек и Музеј ваздухопловства, уз 
Бојчинску шуму у насељу Прогар у Сурчину, убрајају се у изузетно посећене објекте 
културне баштине на простору сурчинске општине, који путем образовних програма 
екскурзија доприносе ширењу едукативно-културног сегмента друштвене свести у 
контексту одрживог културног развоја друштва.

Културно наслеђе на територији  
Градске општине Сурчин

Градска општина Сурчин представља најмлађу (седамнаесту) београдску општи-
ну, формирану 2004. од дела општине Земун. Налази се око двадесет километара 
западно од центра Београда, а захваљујући повољним географским карактеристи-
кама сврстава се у зелени појас главног града Србије. Прва и најчешћа асоцијација 
на Сурчин јесте Аеродром “Никола Тесла”, по чему је ова општина и позната.1

У непокретна културна добра од великог значаја на територији Градске општине 
Сурчин као споменик културе уписан је манастир Фенек, док се у знаменита мес-
та убраја Бојчинска шума. Такође, у културна добра су уписани следећи споменици 
културе: Црква Св. арханђела Гаврила у Прогару, Црква Св. Николе у Добановцима, 
Црква Св. Петке у Сурчину, Црква Св. Саве у Бечмену, Црква Св. Вазнесења у Јако-
ву, стара породична кућа Аћимовића у Прогару, Црква Св. Параскеве у Бољевцима, 
Црква Св. Јована Претече у Петровчићу и Музеј ваздухопловства у Београду. У ар-
хеолошка налазишта убрајају се: прогарски виногради у Прогару и Забран Петров-
чић у Добановцима. Добра која уживају статус претходне заштите јесу локалитети 
са археолошким садржајем: Тврдењава у Добановцима и Мачкаловица у Бечмену; 
градитељски објекти: Котобања породице Вукасовић у Петровчићу и Котобања по-
родице Ковачевић у Сурчину; целине и делови градитељских објеката с историјским 
или архитектонским вредностима: заштићена околина културног добра од великог 
значаја – манастир Фенек.2

На подручју Сурчина очувана је културна баштина која је настајала од периода 
праисторије до данас. Од утврђених културних добара, девет је споменика културе, 
два археолошка налазишта и једно знаменито место. Од добара која уживају статус 
претходне заштите постоје два објекта народног градитељства, два архитектонска 
објекта градске архитектуре и 34 археолошка локалитета. Постоје поуздани подаци 
да је садашња урбана територија Сурчина била насељена у време Келта, о чему 
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сведочи бронзани и сребрни новац пронађен на овим просторима. Први писани по-
датак о насељу на овом простору датира из 1404, кад је краљевском повељом оно 
даривано феудалној породици Моровић. Под турску власт потпада заједно с Београ-
дом 1521. После Пожаревачког мира 1718, улази у састав земунског властелинства 
грофа Шенборна, а од 1745. укључено је у војну границу.3

Манастир Фенек

Кад су у питању културно-историјска добра на подручју општине Сурчин, мана-
стир Фенек заузима значајно место. Манастир припада групи фрушкогорских мана-
стира иако је просторно дислоциран. По предању, у другој половини 15. века сагра-
дили су га Стефан и Ангелина Бранковић, док први писани запис потиче из 16. века 
(1563. год.). Са десне стране пута који води од Јакова према Бољевцима налази се 
Златни крст, камени споменик, односно камен-међаш некадашњег имања манасти-
ра Фенек, постављен 1747.. Назив је добио према легенди по којој се домет турских 
топова који су гађали Србе који су бежали преко Саве у Хабзбуршку монархију завр-
шавао управо на овом месту.4

Манастир се налази у близини Јакова, 25 километара од Београда, некада у 
општини Земун, а сада у Сурчину. Иако географски не припада Фрушкој гори, постоји 
велика историјска повезаност с фрушкогорским манастирима. Манастирска црква 
посвећена је Светој мученици Параскеви. Према народном предању, манастир је са-
грађан у другој половини 15. века, а основали су га Стефан и Ангелина Бранковић. 
Први писани запис о манастиру налази се у минеју јеромонаха Захарија из 1563. За 
разлику од фрушкогорских манастира, Фенек је остао под турском влашћу све до 
1717. Записи из 18. века сведоче о томе да је стара манастирска црква била подигну-
та у другој половини 15. века, у духу српске средњовековне архитектуре. Нова црква 

Слика 1. Манастир Фенек  
Извор: Архива Културног центра Сурчин
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подигнута је у периоду 1793–1797. и освештана за време игумана Викентија Ракића, 
који је написао историју манастира. Манастирска капела посвећена Св. Петки сази-
дана је 1800. на месту старе, над бунаром за који се верује да га је саградила мати 
Ангелина Бранковић. За ову воду се у народу веровало да има чудотворна лековита 
дејства. Крајем 18. и почетком 19. века манастир Фенек био је у центру неколико 
историјских догађаја. У њему су се 1788. састали кнез Алекса Ненадовић и аустријски 
цар Јосиф II. После пропасти Првог српског устанка 1813, у њему су месец дана бо-
равили вожд Карађорђе и његов син Алекса, о чему постоји и спомен-плоча. Такође, 
том приликом, све до 1815, овде су боравили студенички монаси заједно с мошти-
ма Св. краља Стефана. Ту је дошло и до Карађорђевог сусрета с протом Матејом. У 
Првом светском рату манастир је запаљен, а у Другом, 1942. године, готово сасвим 
разорен. Манастир је обнављан 1991. и сада је у потпуности реновиран.5

Бојчинска шума

Знаменито место од великог значаја, шумски комплекс Бојчин, на површини од 
619,41 хектара, простор је везан за почетак ослободилачког покрета и борбу народа 
јужног Срема за ослобођење од окупатора и фашизма. На овом простору стално су 
боравиле партизанске јединице. Ова шума везана је и за активности радничког по-
крета пре Другог светског рата, као и за историјске догађаје из Првог светског рата. 
Године 1963. Удружење бораца подигло је спомен-обележје у Бојчинској шуми.6  
Бојчинска шума представља заштићено природно добро од националног значаја. То 
је права мочварна шума између реке Саве и канала Јарчине која има статус трај-
не, обавезне намене, а данас је атрактивно излетиште с делом који је опремљен 
парковским мобилијаром, летњом позорницом и угоститељским објектима. У делу 
шуме налазе се земунице и два спомен-обележја (партизанске базе из Другог свет-
ског рата). Кроз шуму пролази уређена трим-стаза дужине 1.800 метара, са 16 пре-
прека, а 2008. у њој је изграђена и велика летња позорница капацитета 500 места, 
на којој се сваке године одржава манифестација „Бојчинско културно лето”.7

Музеј ваздухопловства

Кад је реч о евидентираним културним добрима на подручју општине Сурчин, 
издваја се Музеј ваздухопловства, заправо Музеј југословенског ратног војног ваз-
духопловства, основан 1957, који данас посетиоцима пружа прилику да прошетају 
кроз читав век авијације. По броју вредности експоната, сврстава се у 10 водећих 
институција ове врсте у свету. Поседује преко 200 ваздухоплова, 130 авио-мотора, 
више радара, ракета, ваздухопловну опрему, више од 50 типова оригиналних авиона 
и друге експонате.8

Богата ваздухопловна традиција Србије допринела је оснивању Музеја вазду-
хопловства 1957.  Вишедеценијски рад на прикупљању и очувању историјских доба-
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ра сврстао је београдски Музеј ваздухопловства у десетак најзначајнијих светских 
институција те врсте у свету. Колекцију музеја чини више од 200 ваздухоплова, 130 
авио-мотора, неколико радара, ракета. У холу музеја налази се продавница суве-
нира, макета и ваздухопловне литературе, а групним посетама на располагању су 
водичи и савремена биоскопска дворана. Посебан сегмент посвећен је интервенцији 
НАТО-а на Југославију 1999, а светски значај музеју донели су авиони из Другог 
светског рата: „meseršmit Me-109“, „hariken Mk.IV“, „spitfajer Mk.Vu“, „jak-3”, „iljušin 
Il-2” i “tanderbolt P-47”.9

Шта је то што посетиоце доводи у изложбене дворане музеја? Анкете показују 
да су то, поред модерног здања, и велика вредност и разноврсност изложених ори-
гиналних летелица, авио-мотора, ваздухопловног наоружања, макета, али и бројни 
експонати и документација, који на уверљив начин сведоче о развоју националног и 
светског ваздухопловства током двадесетог века.10

Едукативна улога екскурзија

Екскурзиони туризам као облик путовања на ближе дестинације има дугу тра-
дицију и сазнајни карактер. Екскурзије представљају један од специфичних облика 
туристичких кретања и као такве могу се посматрати с аспекта њиховог великог 
удела у туристичком промету на туристичком тржишту Србије. Екскурзије као об-
лици ваннаставних активности у школама представљају специфичне облике турис-
тичких кретања у којима су учесници најчешће ђаци (ђачке екскурзије). Једна од 
карактеристика им је међусобно познавање учесника, односно хомогеност (затво-
реност) туристичке групе. Представљају врсту путовања која се предузимају у циљу 
реализације теоретског дела наставе изван учионице, па се у зависности од избо-
ра итинерера екскурзије учесницима пружа могућност да непосредно посматрају, 

Слика 2. Музеј ваздухопловства 
Извор: Архива Културног центра Сурчин
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истражују и учествују у појавама и процесима који чине део садржаја наставних 
планова и програма.11

Реч екскурзија потиче од латинске речи „excursio”, што у преводу значи излет, 
кратак пут, путовање ради провода.12 

Везује се за појам путовања групе људи, при чему се сврха путовања означава 
као образовна или, једноставно, испуњавање слободног времена. И излет и екскур-
зија се често користе као допуна приликом дужег путовања или посете, односно 
боравка на одређеној дестинацији. Најчешће се излетом у туризму сматра краће 
путовање, од неколико сати до једног дана, па га третирамо као полудневни или 
целодневни (једнодневни) излет. Ако је реч о вишедневном излету, подразумева се 
путовање на одређену туристичку дестинацију, у којој се борави претежни део вре-
мена, при чему су могући краћи излети у непосредну околину.13

Често се за популарне излете у природи користи термин пикник (picnic), док се 
за обилазак културне баштине најчешће користи термин екскурзија (excursion). Оба 
термина се преводе као излет, односно разонода.14

Екскурзије су групна путовања људи ради рекреације, забаве, упознавања атра- 
ктивних објеката и појава одређеног краја, али и њихово стручно и научно испи-
тивање. Према својој намени, екскурзије се могу поделити на: туристичке, чији су 
циљеви рекреативно-забавног и општеобразовног карактера, и школске, које су у 
функцији савладавања наставних програма који се односе на природне и друштвене 
садржаје одређеног простора.15

Образовно-васпитне задатке екскурзија формулисао је Завод за унапређење 
васпитања и образовања из Београда на следећи начин:

• да код учесника развијају способност посматрања, опажања и уочавања 
предмета, објеката и појава, сагледавање и разумевање њихових међусоб-
них веза и односа како у природи, тако и у људском друштву;

• да доприносе продубљивању, проширивању и обогаћивању искуства, да 
подстичу и буде интересовање за нова сазнања, да повезују теорију с 
праксом, да подстичу учеснике да активно учествују и доприносе развоју 
друштва;

• да развијају патриотизам, негују људску солидарност, хуманизам, другар-
ство, пожртвованост, колективни дух, животни оптимизам и реално схва-
тање живота;

• да доприносе бољем и свестранијем упознавању личности, као и ус-
постављању ближих, непосреднијих међусобних односа у групи;

• да код учесника подстичу и развијају смисао и жељу за активним учешћем 
у друштвено корисном раду, да знају оценити праву вредност рада, да се с 
већом сигурношћу определе за животни позив, да негују упорност и истрај-
ност, навике, одговорности, тачности и вредности у раду;
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• да развијају смисао за лепо, да буде љубав према природи, природним ле-
потама, као и тековинама материјалне и духовне културе човечанства, да 
подстичу уметничко изражавање;

• да уоче улогу човека и његов утицај на географску средину и могућност 
њене заштите и да доприносе васпитању и оспособљавању.

У педагошкој литератури постоје разлике у дефинисању појма екскурзије. У 
свим случајевима постоји општа сагласност да је реч о посебној врсти образов-
но-васпитне активности, то јест о једном виду педагошког рада изван васпитне уста- 
нове. У важнијим живим светским језицима за појам екскурзије резервисани су 
следећи изрази: у енглеском језику израз „excursion”, у француском „excursion”, 
у немачком, по традицији нешто прецизније, „Schulausflug”, у руском „экскурсия”. 
Очигледно је да се у живим језицима до данас, што је случај и с нашим језиком, 
задржало, терминолошки појмовно, латинско „excursio”. Екскурзије представљају 
посебан облик наставе изван учионице ради непосредног проучавања оне наставне 
грађе која се у учионици не може успешно демонстрирати. С тим у вези, дефинисано 
је да циљ екскурзије треба одредити на основу образовно-васпитних задатака поје-
диних наставних програма; екскурзије треба изводити одласком у вредна природ-
на, културно-историјска и привредна места с обзиром на место извођења, наставне 
предмете, ток обрађивања наставне теме, трајање и друге критеријуме; с обзиром 
на врсту и карактер, екскурзију треба спровести према одговарајућој организацији, 
односно планирати и припремити их тако да реализација протиче кроз одређене 
етапе или фазе; да се у вези са екскурзијама унапред утврде одговарајућа питања 
за разговор, да се одреди техника прикупљања података, индивидуална и групна 
задужења и друге техничке појединости; да после екскурзије следи закључни и до-
пунски рад; да екскурзије повољно утичу на оживљавање педагошког рада, на непо-
средни доживљај и очигледност, на развој радозналости, развој способности посма-
трања, пожељног понашања деце и мноштво других пожељних особина личности.16

Екскурзије као облик туристичког путовања могуће је класификовати на неколи-
ко начина, и то посредством различитих критеријума. Неки од најзначајнијих крите-
ријума класификације екскурзија су: дужина боравка, врста саобраћајног средства, 
број и старосно доба њених учесника, држављанство учесника, карактеристике ек-
скурзионе групе, карактер путовања, величина тржишног простора, начина настанка 
и начин извођења екскурзије, врста туристичког мотива, потреба за туристичким 
кретањем, облик извођења екскурзије, годишње доба.17

Непосредан контакт с природним и антропогеним вредностима, као и с одго-
варајућим атрактивним локацијама, подстиче и изазива естетске и емоционалне 
доживљаје. Естетско васпитање (уочавање, процењивање, доживљавање и ства-
рање лепог) представља значајну компоненту свестрано развијене личности. У 
сфери теренског рада долази до непосредног сусрета са естетским атрибутима 
код природних и антропогених туристичких вредности. Њих учесници путовања на 

Сара Станић Јовановић



188

најбољи начин могу да уоче, оцене и емоционално доживе управо на екскурзија-
ма. Досадашња искуства показала су да екскурзија као вид туристичког кретања 
највише доприноси развијању специфично-логичког мишљења, као и визуелног 
памћења. Иако су смисао и циљеви дечјих екскурзија јасни, будући да су одређени 
критеријумима у домену васпитно-образовне делатности, услед извесних особе-
ности екскурзионих кретања, многи теоретичари туризма их не сврставају у кате-
горију туристичких кретања. С друге стране, бројне су чињенице које упозоравају 
на то да су у фазу организовања екскурзија укључене многе компоненте управо 
из домена индустрије путовања.18

У „Педагошком речнику“ појмовно се обрађује израз екскурзија без атрибут-
ских додатака (нпр. ђачка, наставна, школска и сл.), као посебан облик образов-
но-васпитног рада или активности. При навођењу битних карактеристика овог об-
лика или вида рада истакнуто је да екскурзије омогућавају учесницима упознавање 
предмета и појава у природној средини и у природним условима, али не на система-
тичан начин, како је то могуће постићи у учионици. Богатство утисака и материјала 
на екскурзијама учесницима лако скреће пажњу с циља на небитне ствари, а на 
екскурзијама се губи и много времена.19

Образовни програми културно-тематских екскурзија у Сурчину

Због потребе очувања културног наслеђа и његове презентације, у области 
културе се истиче значај културних рута, а током времена се показало да култур-
ни туризам користи просторе које покривају културне руте и да их веома успеш-
но имплементира у туристичку понуду. У том контексту, културне руте се јављају 
као одлична веза ка успостављању чвршћих односа и сарадње између културе и 
туризма. Културне руте у туризму пружају основу за формирање туристичке понуде 
дестинација, а уједно и остварују потребу за профилисањем понуде, као и за пре-
зентацијом културних вредности које су укључене у руту. Културне руте су значајне 
за културу и културно наслеђе одређених простора - кроз презентовање културног 
идентитета једног народа (или барем његов део), али оне у великој мери доприносе 
и унапређењу туристичког производа дестинација. Оне се базирају на појединачним 
културним вредностима одређеног простора које су повезане у једну целину и које 
представљају културно-туристички потенцијал који се заснива на њиховим култур-
ним и историјским вредностима.20

Најмлађа београдска општина, некада неразвијени приградски део престони-
це, а данас седамнаеста градска општина, креирањем специфичног излетничког 
туристичког производа успешно се позиционирала на туристичком тржишту главног 
града Србије. Очуван биодиверзитет, аутентично рурално подручје Доњег Срема, за-
нимљива културна баштина и традиционална гостољубивост локалног становништва 
неке су од добро искоришћених предуслова за развој излетничког туризма на под-
ручју сурчинске општине.21
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Подстицањем активирања вредности културних рута у туристичким кретањима 
омогућава се стварање туристичких производа, културних туристичких рута.22

Тер ми ни  „кул тур на  ру та”,  „пут  кул ту ре”  и  „пут  на сле ђа”сма тра ју  се  си но ни ми ма  
и  озна ча ва ју  је дин стве ну  це ли ну  по ве за них  еле ме на та  кул тур ног  на сле ђа  на  од ре-
ђе ном  ге о граф ском  про сто ру.23

Бројни су примери успешних и одрживих пројеката у култури који доприносе 
развоју укупног туристичког производа једне дестинације, а чија аутентичност се 
заснива на култури памћења и сећања, као и анализи и развијању културних на-
вика и потреба локалног становништва. Неопходно је даље развијање различитих 
облика туристичког вођења, имајући у виду да је један од трендова савременог 
туризма да туристи желе доживљај. Промене на међународном туристичком тр-
жишту иду у правцу повећања интересовања за развојем посебних облика туризма 
и жеље за социокултурном интеракцијом и интензивном партиципацијом у специ-
фичним активностима аутентичног обележја простора који се памте и остављају 
траг у сећању.24

Резултати истраживања показују да Сурчин поседује могућности за развој тури-
зма малих форми заснованог, између осталог, и на културној баштини. Нешто ниже 
добијене средње вредности података односе се на могућности за развој туризма 
малих форми у Сурчину заснованог на: аутентичној понуди и локалној традицији 
(вредност 3,86), догађајима (вредност 3,42) и културном наслеђу (3,20). Добијени ре-
зултати истраживања указују на то да Сурчин поседује могућност за развој туризма 
малих форми фокусираног на: сити брејк (city break), наутички туризам, параглај-
динг, јахање, пешачење, бициклизам, paintball, спортове на води, лов, риболов, еко-
туризам, одрживи рурални туризам, боравак у природи,специјалне тематске туре, 
конгресе, манифестације, обилазак културно-историјских споменика, религијски и 
образовни туризам, културне туре.25 

Закључак

Културна баштина на простору сурчинске општине представља интересантан 
пројекат, који последњих година привлачи све већи број посетилаца. Манастир 
Фенек и Музеј ваздухопловства, уз Бојчинску шуму у Прогару, представљају 
културна добра на територији Градске општине Сурчин која у форми образовних 
програма екскурзија организованих на територији најмлађе београдске општи-
не доприносе подизању културне свести и ширењу културне едукације учесника 
ових путовања. 

Реализација образовних програма екскурзија у форми културних рута или 
путева наслеђа на територији Градске општине Сурчин, путем којих се учесници 
екскурзија непосредно упознају са објектима културне баштине и њиховом  
историјском улогом и значајем за развој друштва на нивоу локалне заједнице, 
путем едукације полазника доприноси управо очувању културног наслеђа.
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Поред наведених културних добара неопходна је боља промоција објеката кул-
турног наслеђа сурчинске општине, као и већа видљивост на културној мапи пре- 
стонице, у контексту уравнотежења културне понуде на нивоу локалне заједнице и 
побољшања нивоа културног оријентиринга у виду препознавања значаја културног 
наслеђа сурчинске општине.
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Мирјана Југовић

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ КОНЗЕРВАТОРСКО– 
РЕСТАУРАТОРСКИХ МЕТОДА У ПРЕЗЕНТАЦИЈИ 
ФРАГМЕНАТА ФРЕСАКА

Aпстракт
Фрагменти фресака најчешће се откривају током археолошких радова. Пошто се ради о 
остацима сликарства које је некада покривало целе зидове, приступ овим налазима је спе-
цифичан. Вредност фрагмената фресака једнака је вредности очуваног сликарства на зидо-
вима. Начелни став је да фрагменте фресака треба прикључити остатку зидног сликарства 
са којег су одвојени. Уколико не постоји могућност за враћањем фрагмената фресака на 
првобитну позицију, фрагменти након обраде представљају вредан музејски експонат или 
део студијске збирке која је у вези са тим фрагментима. Конзерваторско- рестаураторски 
радови на археолошки откопаним фрагментима зидног сликарства представљају логичан и 
неопходан методолошки мулти - дисциплинарни поредак у заштити вредног налаза.

Кроз историју, обрада и презентовање фрагмената фресака односила се на стручну – исто- 
ријску – уметничку обраду фрагмената и подразумевала је примену традиционалних тех-
нолошких поступака, користећи традиционалне материјале, тежећи да буде испоштована 
аутентичност, не одступајући од употребе материјала који су коришћени на оригиналу. Са-
времена методологија свакако подразумева појаву нових синтетичких материјала и техно-
логија. Поред технолошких наука које у многоме редукују и упрошћавају поједине конзер-
ваторске– рестаураторске поступке, посебан значај у поједностављењу процеса је примена 
дигитализације, тј. информатичких програма. У многим случајевима, како би добили за пре-
зентовање један заокружен ликовни мотив или композицију, потребна је претходна класи-
фикација и спајање фрагмената фресака у целину. Овај поступак, уколико се примењује по 
традиционалним методама, свакако представља исцрпан и дуготрајан рад за једног конзер-
ватора. Почетком XXI века, у свету,  дошло је до стварања специјализованих компјутерских 
програма за обраду и класификацију фрагмената фресака, на основу ликовних података. 
Ови програми изнедрили су релативно идеалан резултат на основу бројних показатеља, ис-
куства али и скраћеног протока времена за саму реализацију овог процеса.

Циљ рада је да, на основу неколико досадашњих примера на нашем подручју, представи 
савремени приступ у обради фрагмената фресака, правећи синтезу, између савремене и 
традиционалне технологије и материјала, све у циљу добијања презентованог експоната 
који испуњава све конзерваторске принципе, у погледу реверзибилности и минималних 
интервенција.

Кључне речи: фрагменти фресака, конзервација, рестаурација, презентација, компјутерска 
обрада, савремене методе
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APPLICATION OF CONTEMPORARY CONSERVATION  
AND RESTORATION METHODS IN PRESENTATION OF  
FRESCO FRAGMENTS

Abstract
Fresco parts, separated from the substrate, represent fragments of wall painting. Fresco frag-
ments are most often discovered during archaeological works. Since these are the remains of 
paintings that once covered whole walls, the approach to these findings is specific. The value 
of fresco fragments is equal to the value of preserved wall paintings. The basic attitude is 
that fresco fragments should be connected to the rest of the wall paintings from which they 
are separated. If there is no possibility of restoring fresco fragments to the original position, 
after processing they are a valuable museum exhibit or a part of a studio collection related to 
those fragments. Conservation and restoration work on archaeologically excavated fragments 
of wall paintings represents a logical and necessary methodological multidisciplinary order in 
protecting valuable finding.

Throughout history, the processing and presentation of fresco fragments referred to profes-
sional - historical - artistic processing of fragments and involved the application of traditional 
technological procedures, using traditional materials, and striving to be authenticated, not de-
viating from the use of materials that were used on the original. Contemporary methodology 
certainly implies the emergence of new synthetic materials and technologies. In addition to 
technological science that greatly reduces and simplifies certain conservation and restoration 
methods, the special significance in simplifying the process is the application of digitization, 
i.e. IT programs. In many cases, in order to get a complete artistic motif or composition, it is 
necessary to classify and combine fresco fragments in the whole. This procedure, if applied 
by traditional methods, is certainly a tidy and time-consuming work for a conservator. At the 
beginning of the XXI century, specialized computer programs for the processing and classifica-
tion of fresco fragments, based on artistic data, were existed. These programs have created a 
relatively ideal result based on a number of indicators, experience, and a shorter flow of time 
for the very realization of this process.

The aim of this paper is to present a modern approach to the processing of fresco fragments, 
based on several examples in our area, by synthesizing, between modern and traditional tech-
nology and materials, in order to obtain the presented exhibit that meets all conservation prin-
ciples, in terms of reversibility and minimal intervention.

Кeywords: fresco fragments, conservation and restoration, computer proccesing, contemporary 
methods
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Непокретно културно наслеђе  
као изложбена поставка

Увод

Делови фресака, одвојени од подлоге, у великом броју случајева  представљају 
једине сведоке из прошлости и једини подаци о сликарству неког храма добијају се 
управо на основу њих. Уместо заборава ових налаза после археолошких радова, 
обрадом, проучавањем и публиковањем треба да им се да значај који заслужују. 
Непотребна је дилема о томе да ли су фрагменти покретно или непокретно културно 
добро, да ли их треба чувати у црквама одакле потичу или у музејима. Начелни став 
је да фрагменте треба прикључити зидном сликарству са којег су одвојени, или пак 
уколико постоје одговарајући услови, да фрагменти након обраде представљају вре-
дан музејски експонат или део студијске збирке која је у вези са тим фрагментима. 

Конзерватори-–рестауратори обучени су да проучавају и прикупљају сазнања 
која се добијају током истраживачке фазе рада коју документују у виду форме, како 
би одговорили на питања постављена од стране археолога или кустоса. Њихова уло-
га је да на фрагментима зидног сликарства, пронађеним археолошким путем при-
мете  промену,  детектују степен оштећења и изврше обраду и санацију, а у многим 
случајевима и да ураде презентацију.  

Основни циљ овог рада је да се на примеру презентације археолошки отко-
паних фрагмената зидног сликарства прикажу неки од савремених методолошких 
конзерваторско-рестаураторских поступака, које прате одрживи развој у заштити 
културне баштине. Савремени контекст одрживог развоја подразумева принципе 
и поступке који се заснивају  на строгом поштовању оригиналних структура дела 
и његове историчности, као и односа између материјалног и духовног, важног за 
културни идентитет људи.

Фрагменти фресака

Остатке зидног сликарства које археолошки проналазимо, спадају у посебно 
специфичне ситуације. Пре свега такви остаци се налазе  у изузетно влажном и 
хемијски неповољном окружењу. Преживљавају сплетом повољних околности: пре 
свих то је најчешће фреско-техника са употребом кречног везива, а затим констант-
ни и непроменљиви услови температуре и влаге. Иако под земљом, они су у извес-
ном смислу заштићени, те ако не постоји јак проток воде која раствара и испира 
свако везиво, посматрано на дуже време, успевају да преживе и више миленијума. 
У основи се може рећи да се затичу комади чврсте структуре, са ослабљеном чвр-
стином и потпуно трошни, који се при померању потпуно распадају. 

Један од драгоцених примера археолошких налаза фрагмената фресака про-
нађени су од стране тима археолога из Народног музеја у Аранђеловцу и Филозоф-
ског факултета у Београду, који су трагали за остацима двора последњег српског 
Деспота Павла Бакића из XIV века на локалитету Дворине, на Венчацу, открили су 
при археолошким ископавањима рађеним 2016. године рушевине два века старијег 
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храма.1 Стање остатака зидног сликарства из треће половине XIV века, дирекно су 
последица начина на који је зграда срушена (пожар, насилно рушење, пропадање 
током дужег времена итд.). Такве појединости се могу у великој мери открити током 
археолошких радова анализом земљишта и материјала који се откривају. Суштин-
ски, делови зидног сликарства по правилу могу се задржати на зидовима: најчешће 
су то делови из соклова и нижих зона; делови зидног сликарства које је отпало са 
зидова и који се затичу поред њих;  делови премештени или намерно похрањени 
даље од места настанка.2 Стога је обележавање места археолошког ископавања 
јако драгоцено због реконструкције исходишног положаја (Сл. 1).

Фрагменти су након археолошких ископавања, појединачно распоређени у суву 
и климатски стабилну средину (посуде са песком), са тачном ознаком у којој архео-
лошкој сонди су пронађени. Моје ангажовање на овом пројекту првенствено је било 
базирано на излагању шематског приказа решавања проблематике и дефинисања 
значаја неколико стотина откривених фреско фрагмената. 

Слика 1. Положај археолошког  
локалитета Дворине и места одакле 
су фрагменти фресака пронађени

Мирјана Југовић
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Најопсежнији део посла, обухвата класификацију и реконструкцију фрагмената 
према иконографској садржини и малтерној основи. Фрагменти фресака да би ост-
варили потпуну колористичку вредност потребно их је организовати у целине које 
представљају неке од делова композиција. Класификација се врши према месту на-
лаза на иконографији, а потом се проба уклањање према сликарским елементима. 
Традиционални приступ подразумева постављање фрагмената у кадице са песком, 
јер фрагменти треба да буду у хоризонталном положају због спојева а и због кас-
нијег спајања са малтером.3 

Дигитална технологија и три-де реконтрукција

Током конзерваторског процеса, фотографисање је истовремено контрола рада 
и документација. Фотографије два-де високе резолуције предњих површина фраг-
мената су најосновнија врста стечених података4 (Сл. 2). Предности за архивирање, 
анализа, дигитална рестаурација и усклађивање на основу декора, омогућавају олак-
шан процес обраде. Посматрајући са традиционалног аспекта, дуготрајан и исцрпан 
процес у реконструисању иконографских целина и могућност деградације малтерне 
основе приликом манипулације фрагмената, свакако даје негативне резултате. 

Савремени приступ класификацији фрагмената зидног сликарства допринео је 
појавом фотометрије и три-де скенера. Ови скенери, поседују ласерско снимање ве-
ликог броја података из више извора у више формата са великом тачношћу и много 
детаља. Овај систем пружа неколико предности за реконструкцију зидних слика:

Потребно је десет минута да се потпуно скенира један фрагмент, укључујући 
три-де скенер за облик предмета и два-де скенер за боју и текстуру на површини 
предмета који посматрамо, чиме се подржавају фрагменти максимално промера 
до 20 цм; руковање је једноставно и не захтева да се фрагменти подударају по ру-
бовима као у класичној традиционалној класификацији; првобитно верификовање 
компјутерских предложених спојева не захтева приступ физичком материјалу, а 
може се вршити и ван локације или потенцијално чак и преко интернета конекција; 
читав процес пружа базу података високог квалитета свих фрагмената која се може 
користити за даље задатке репродукције, елиминишући потребу да се изнова фо-
тографишу фрагменти за каталоге, интерну документацију и публикације; рачунар 
може предложити много исправних спајања које је иначе веома тешко пронаћи, што 
знатно смањује проток времена у самој реконструкцији. 

Процедуре скенирања и усклађивања су посебно дизајниране за мале, равне 
предмете. Као што се особа ослања на особине материјала - идентификује равну, 
предњу површину фреске, или његове неравнине, тако може и рачунар да детектује. 
Сваки фрагмент мора поседовати електронску нумерацију. Рачунар након два-де и 
три-де скенирања облика са предње и задње стране фрагмената аутоматски сас-
тавља све податке у један комплетан модел фрагмента који верификује и користи 
по потреби, поново користећи осмишљени програм. Савремени скенер омогућава 
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ручно руковање, бренда (енг. Weise) који користи три камере и пројектор за до-
бијање три-де скенирања. На крају, приликом категоризације и обраде података, 
рачунар врши селекцију на основу колоритних вредности, укључујући и податке на 
основу малтерне масе добијене три-де обрадом (Сл. 3)5. У многим случајевима, због 
деструкције оригиналне малтерне масе или додатних наноса преко површине боје-
ног слоја, рачунар није у могућности да у потпуности детектује одговарајуће спојеве, 
па је неопходан додатни рад конзерватора на реконструкцији фрагмената. 

Због немогућности за набавком и коришћењем савремених три-де скенера и 
фотометријске технологије и великог броја пронађених фрагмената на фрагменти-
ма са локалитета Дворине, одлучено је да се на основу строге селекције конзерва-
торски третирају и презентују само најочуванији фрагменти. Примењени поступци 
су у урађени на деловима ликова светитеља, на делу натписа и делу драпера. 

Презентација одвојених зидних слика

Одвојене зидне слике углавном се излажу у музејима или у неким другим аде- 
кватним просторима. За поједине композиције, односно комплетне целине зидног 

Слика 2. Два-де фотографија као вид  
опсервације затеченог стања

Слика 3. Обрада података и  
стварање спојева фрагмената  
у рачунару након три-де скенирања  
Извор: https://www.sciencedirect.com/ 
science/article/pii/S0898122
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живописа (ансамбла) које су одвојене и евакуисане због рушења неких архитектон-
ских целина, или због немогућности обезбеђивања техничких мера заштите in situ, 
презентација у музејима или другим просторима постаје јако деликатан поступак. У 
савременој конзервацији, трендови су, да се таквом одвојеном сликарсту обезбеди 
презентација која ће најверодостојније опонашати оригинални амбијент и микрокли-
матске услове из којег је то сликарство евакуисано. Из тог разлога у просторима за 
излагање често се реконструишу цели објекти или делови објеката (гробнице, апсиде, 
парапетне зоне) у којима су се зидне слике налазиле, а које су тренутно измештене. 
Носећи елементи на које се монтирају такве конструкције, морају бити направљени 
од лаганих материјала који се могу лако уклапати или уклањати. У ту сврху, данас су 
у употреби највише материјали у виду плочастог и алуминијумског саћа који поседују 
изузетно малу масу. Битне карактеристике које улазе у одлучивање која ће се подлога 
користити су: aдаптација материјала по димензијама, форми и текстури, механичка 
својства, конструкција, тежина конструкције, отпорност на температурне разлике, отпо- 
рност на влагу, отпорност на биолошке агенсе, конструкција, тежина конструкције,  отпо- 
рност на атмосферске утицаје и реверзибилност. Битан фактор у оваквој презентацији 
је и попуњавање делова који нису покривени сликаним садржајима. Премошћавања 
се изводе постављањем неутралног декоративног малтера, чије фино обрађене повр-
шине апсорбују дифузну светлост и поспешују општи визуелни утисак. 

Један од примера склада између традиционалног и савременог приступа у пре-
зентацији зидног сликарства су делови фресака из капеле православне цркве на 
Кипру из XIII века (енг. Church of Saint Euphemianos, Lysi). Ове фреске су биле у изу-
зетно лошем стању, тако да је процес преноса и склапања фрагмената био исцрпан. 
Осмишљен је пројекат о простору која је имала двојаку намену, галеријску и сакрал-
ну, тако да је извршено премештање комплетне куполе 1997. год. Данас се фреске 
могу видети у изложбеном простору на Кипру (Сл. 4). 

Слика 4. Пример презентације 
 фресака у куполном простору 

 цркве из XIII века на Кипру 
Извор: http://amptek.com/art 

-archaeology-archaeometry 
-with-amptek- detectors/
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Фрагменти античких римских зидних слика, пронађени 1983. на античком архе-
олошком локалитету у Осијеку, пример су савремене музејске презентације. Наиме, 
конзерватори су минималним интервенцијама, без деградације оригиналне мал-
терне основе, изабрали за нове носиоце две прозирне плексиглас плоче у које су 
поставили претходно повезане фрагменте. Изрезани облик горње плоче намештен 
је на начин да врло прецизно прати изворну форму фрагмената чиме је спречено 
водоравно померање или ротација приликом премештања. Тиме није било потребе 
на било који начин лепити или фиксирати полеђину фрагмената за доњу плочу. Из-
ведени спојеви су механички и врло лако се уклањају, а изабрани приступ у презен-
тацији омогућио је сагледавање ликовне и материјалне слојевитости свих повезаних 
делова без реконструкције бојеног слоја.6 

Презентовани фрагменти фресака археолошки пронађени на римском лока-
литету музеја (фр. Musée romains d'Avenches), у Швајцарској представљају при-
мер презентације на нове носиоце конкавног карактера. Нови носећи елемент на-
прављен је да буде отпоран на деформације, направљен је од лаганих материјала, 
ваљкасте керамике и стаклене тканине7 (Сл. 5). 

Поступци за пренос фрагмената фресака на нове носеће елементе
 
За презентацију фрагмената фресака са ахеолошког локалитета Дворине, за 

нову подлогу на ком су фрагменти постављени, одабран је стиродур (полистирен у 
облику екструдиране пене), јер је изузетно мале тежине по јединици запремине, а 
има велики степен отпорности на механичке деформације, па је погодан да издржи 
тежину фрагмената. XPS, познатији као стиродур  је материјал који је коришћен 
као елемент за пренос фрагментарних целина. Карактеристике које поседује овај 
материјал у овом тренутку пружају најбоље услове за заштиту фрагмента. Једна од 

Слика 5. Пример презентације 
фрагмената фресака археолошки 
пронађених на римском локалитету 
у Швајцарској
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основних карактеристика овог материјал је његова дуговечност и стабилност. Уни-
верзалне физичке и хемијске особине обезбеђују добру отпорност на влагу, док по-
листирол је изузетно отпоран материјал на ниске температуре, а подлога направље-
на од овог материјала је отпорна на соли, не може да кородира или да трули. 

Пренос фрагментарних целина на нове стиродур носиоце свакако представља 
један од комплекснијих захвата, и сваки поступак преноса треба да буде пажљи-
во одабран. Ојачавање плоче стиродура са полеђине, представља један од видова 
додатне потпоре носиоца и фрагментарне целине. У овом случају, за презентацију 
фрагментарних целина са локалитета Дворина одабрано је  шест плоча стиродура 
које су додатно ојачане постављањем кречног малтера на полеђину. Припремљена 
малтерна маса постављена је у танком слоју, утискивајући је колико да прекрије 
површину. Завршни корак, представља наношење малетерне масе са заравњи-
вањем и глачањем, преко претходно постављене „рабиц“ мреже чија улога је да 
додатно ојача носећи елемент. Дебљина нанетог слоја малтера је око 6 милиметара. 
Стране стиродура такође су ојачане, постављањем малтерне масе која није углача-
на, већ загребана, како би следећи слој малтера боље прионуо.

Када је извршена адаптација фрагментарних целина за пренос на нове но-
сеће елементе као и ојачавање нових, могуће је извршити пренос. Посебна пажња 
и обазривост је потребна да ова комплексна конзерваторска интервенција буде 
комплетно и успешно изведена. Обележене позиције и нумерација фрагментарних 
целина на плочама стиродура, олакшавају процес преноса. У овом случају фраг-
ментарне целине представљају делове композиција (ансамбла) које нису целовите. 
У случају, каснијег откривања и идентификовања додатних оригиналних делова 
(фрагмената) који би се припојили већ постојећој целини, потребно је извршити 
привремен пренос. То подразумева, да материјал који представља спону између 
носиоца и фрагментарне целине има реверзибилне особине. У овом случају, мал-
тер је справљен од речног просејаног песка ситније гранулације и раствора кар-
бокси-метил-целулозе у води, у одређеном запреминском односу, са додатком 
конзерванса који има улогу да спречи, у овом случају течни малтер, од даљег про-
падања. Прављење корита служи за постављање фрагментарних целина и њихо-
во урањање у стиродур плочу. Дубина корита зависи од дебљине фрагментарних 
целина, јер је неопходно да све целине буду у истој равни. Припремљена малтерна 
маса поставља се у претходно водом навлажено корито до површине саме стиро-
дур плоче. Да би маса била равномерно распоређена, полеђина фрагментарних 
целина се премаже танким слојем малтера. Завршни корак представља урањање 
фрагментарних целина у предвиђено корито, благим притиском, како би малтерна 
маса боље прионула и везала се (сл. 6). Одређени временски период је потребан за 
сушење малтерне масе, а боља везивна моћ се ствара постављањем притискивача  
преко постављених фрагментаних целина. 

Након сушења и стабилизације пренетих фрагмената на нове носеће елементе, 
следи поступак опшивања ивица фрагмената, који се обавља да се не би упрљао или 
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Слика 6. Фреско фрагменти са локалитета Дворине, Пренос 
фрагментарне целине на нови носећи елемент

евентуално оштетио бојени слој док се поставља декоративни  малтер. Украсни опшив 
прати ток форме око фрагмента зидне слике, тако да је постављен, под углом од 45о.

Потом, било је неопходно извршити реинтеграцију недостајућих делова подлоге, 
тј. обезбедити фрагменте пломбирањем чиме би се стара и новопостављена грађа 
повезале у једну постојану целину. Шупљине и спојеви између фрагментарних цели-
на су попуњаване финијим малтером до висине од пет милиметара испод површине, 
након чега се у тој висини до саме површине наносио фини ретуш-малтер.

Завршне интервенције на фрагменту зидне слике и бојеном слоју, односиле су 
се на реинтеграцију бојеног слоја, која подразумева израду ретуша. Приликом овак-
вог рестаураторског захвата важно је имати у виду два аспекта објекта, историјски 
и естетски, и наћи златну средину,  јер углавном, један нарушава други. Трудећи се 
да повратимо естетску вредност оригинала може да  постоји могућност да резултат 
који добијемо постане историјски фалсификат. У овом случају, за технику реинте-
грације бојеног слоја изабран је punteggiaro, чиме се постигла умерена варијабил-
ност у тоновима, и показао се као добар избор за покривање великих малтерних 
површина и постављање локалног тона.  Комбинација ове технике омогућавала је 
да се  постигне жељени однос између визуалног прикривања рестаурираних мал-
терних површина, високе презентативне вредности и поштовања конзерваторских 
принципа дозволивши вештијем оку да јасно увиди разлику између реконструкције 
и оригиналног бојеног слоја.

Последњи поступак у презентацији фрагмената фресака је постављање деко-
ративних малтера или малтера у боји чија улога има естетску и практичну функцију. 
Практичном функцијом, приликом отварања површинске скраме или покорице са 
још увек свежег постављеног малтера, побољшава проток ваздуха кроз малтерни 
слој и ствара рустичне мат површине које добро упијају светлост без рефлексије8. 
Естетска функција служи да истакне све уметничке и амбијенталне вредности тог 
културног добра. Савременим аспектом, подразумева се справљање и примена 
декоративних малтера који ће бити трајни, неагресивни и естетски усаглашени са 
зидним сликарством и амбијентом.

Мирјана Југовић
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Закључак

Као крајњи резултат, добијени су презентовани експонати фрагмената фресака 
(Сл. 7) који су транспортовани у музеј Аранђеловац. Изведен је читав низ сложених 
технолошких процеса којима су поштовани основни принципи савремене конзерва-
ције, по којима би одвојеној зидној слици требало обезбедити све услове за њено 
дуго и безбедно трајање. Употребом поузданих и испитаних материјала у свим фа-
зама рада, а посебно приликом израде нових носилаца, фрагментима фресака је 
обезбеђена стабилност и смањена могућност настанка оштећења услед деловања 
многих спољних фактора. Тиме је одрживи развој контролисан и ограничен да не 
изазива даљу деградацију у заштити покретних културних добара, као неодвојивог 
дела културне баштине. 

Слика 7. Фреско фрагменти са локалитета Дворине  
презентовани на нове преносне носиоце
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Бојана Ибрајтер Газибара

БeoКул ГрадскаTура – САРАДЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Aпстракт
Презентација и популаризација културних добара представљају веома важан сегмент де-
латности службе заштите. Значај перманентне едукације, пре свега млађе популације је у 
Заводу за заштиту споменика културе града Београда препознат и већ пет година Завод 
спроводи програм сарадње са средњим школама Београда. Полазна идеја пројекта БеоКул 
ГрадскаТура је да се код младих средњошколског узраста развије свест о значају културе 
баштине, о њеним културним, историјским, архитектонским и другим вредностима. 

Програм је осмишњен тако да стручне сараднице Завода на почетку часа представе делат-
ност службе заштите, упознају ученике са врстама културних добара и укључе у разговор, 
са посебним акцентом на препознавању објеката који би могли у нашем граду да буду спо-
меници културе и објашњењима зашто нешто јесте културно добро. Потом се представља 
тема одабрана за ту школску годину – просторна целина и њено споменичко наслеђе. Од 
понуђених тема тимови ученика бирају три, и о њима припремају презентацију и предавања 
која потом представљају у наредној школи у којој пројекат гостује. На крају часа или двоча-
са је предвиђено време за питања, коментаре и дискусију, као и договор са новом групом 
ученика око гостовања у наредној школи.

Учесницима у пројекту је, током израде презентација на располагању стручна помоћ, као и 
увид у стручну литературу Завода за заштиту споменика културе града Београда. Од уче-
ника се очекује да, припремајући предавања, истраже како историјски контекст и време 
настанка споменика културе, тако и све вредности – архитектонску, културно-историјску, 
уметничку, као и занимљивости везане за живот и трајање културног добра или личности 
које су у њему живеле или стварале. Годишњи циклус се заокружује, када све школе учес-
нице заврше са гостовањима и предавањима, великом заједничком шетњом где на лицу 
места тимови ученика понављају своја предавања испред или у самим споменицима култу-
ре о којима су истраживали. 

Ауторке пројекта су историчарке уметности Ксенија Ћирић и Бојана Ибрајтер Газибара, 
виши стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Кључне речи: Београд, споменици културе, средњошколци, едукација, популаризација



205

Bojana Ibrajter Gazibara

BEO COOL CITY TOUR – CULTURAL HERITAGE INSTITUTE OF 
BELGRADE COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS

Abstract
Presentation and popularization of cultural monuments represent a very important segment of 
activity of the Cultural Heritage Institute of Belgrade. The importance of permanent education, 
primarily with younger population, is recognized in our Institute and that is why we have this 
ongoing cooperation program  with many high schools in Belgrade.

The starting point of the Beo Cool City Tour project was to develop awareness of the importance 
of the cultural heritage, its cultural, historical, architectural and other values,   among young 
people of high school age. At the beginning of the class, the associates of the Institute present 
the Institute’s activity on heritage protection, present the types of cultural properties to the 
students and engage them in the conversation. A special emphasis is put on recognizing what 
the cultural monuments in our city are and explanations why they are cultural monuments.Then, 
there is a lecture on the topic chosen for that school year and its cultural monuments. Students’ 
teams select three monuments and prepare a presentation and lectures, which are then pre-
sented in the following school where the project is hosted. At the end of the class, there is the 
time for questions, comments and discussion, as well as an arrangement with a new group of 
students for the following school.

During the preparation of the presentations, the participants in the project are provided with 
expert assistance, as well as an insight into the professional literature of the Cultural Heri-
tage Institute of Belgrade. While preparing their lectures, students are expected to explore 
the historical context of cultural monuments, as well as all the values   - architectural, cultural, 
historical, artistic ones. Also, it is important to explore the life and duration of the cultural 
property or people that used to live or work in them. The annual cycle is rounded off when all 
the participating schools complete their visits. After that, we all go for a large joint walk where 
teams of students repeat their lectures on site, in front of or in the monuments of the culture 
they were exploring.

The authors of the project are art historians Ksenija Ciric and Bojana Ibrajter Gazibara, senior 
expert associates of the Cultural Heritage Institute of Belgrade.

Кeywords: Belgrade, culture monuments, high school students, education, popularization
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БеоКул ГрадскаТура

Основна делатност Завода за заштиту споменика културе града Београда је 
заштита споменика културе, просторно културно-историјских целина, археолошких 
налазишта и знаменитих места на подручју града Београда, што подразумева ис-
траживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту; предлагање 
и утврђивање културних добара; вођење регистра и документације о културним до-
брима; пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопстве-
ницима и корисницима тих добара; старање о коришћењу културних добара; пред-
лагање и праћење спровођења мера заштите културних добара; спровођење мера 
техничке и физичке заштите културних добара; издавање публикација о културним 
добрима и о резултаима рада на њиховој заштити, као и организовање предавања 
и других пригодних облика културно-образовне делатности. 

Један од најзначајнијих сегмената бављења споменичким наслеђем, посебно 
у савременом добу, представља његова популаризација и презентација, како међу 
стручном, тако и међу најширом јавношћу. Део те јавности чине и млади. Размиш-
љајући о најбољем начину да се заинтересује млађа популација за културно на-
слеђе, као и да се укључи у упознавање града и препознавање његове вредности, 
Завод за заштиту споменика културе града Београда је почетком 2014. године по-
кренуо пројект Београдска Култура – БеоКул ГрадскаТура, који још увек траје, пету 
школску годину. Ауторке пројекта су историчарке уметности Ксенија Ћирић и Бојана 
Ибрајтер Газибара, виши стручни сарадници у Заводу.

Културно наслеђе и образовни програми
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Концепт

Пројекат БеоКул ГрадскаТура је осмишљен тако да на почетку школског часа, то-
ком гостовања у одабраној школи, стручне сараднице Завода представе делатност 
службе заштите, врсте споменика културе и укључе ученике у разговор. Ученицима 
се приказују фотографије појединачних културних добара, уз објашњења, а на њима 
је да препознају и сете се, уз смернице ауторки пројекта, која још културна добра 
знају у Београду. Идеја је да млади буду подстакнути да схвате вредност објеката 
које свакодневно виђају и које добро познају и разумеју који их то посебан квалитет 
издваја и чини културним добрима. 

Следећи корак је представљање теме одабране за ту школску годину. Ђацима 
се у виду презентације и предавања прикаже одабрана тема – целина, трг, улица и 
сви споменици културе који чине део те целине. На тај начин се ученицима предоче 
које су све потенцијалне теме о којима ће они даље истраживати.

Од самог почетка пројекта је било јасно да ће се радити са ученицима трећег 
разреда, који су довољно зрели, а имају нешто мање обавеза од четвртака, а препо-
знато је као важно да вршњаци једни другима држе предавања. Након уводног часа 
у једној школи, ауторкама пројекта се јављају тимовима ученика из те школе са по 
три одабране теме од понуђених. 

Учесницима пројекта је током истраживања и израде презентација на распола-
гању стручна помоћ и усмеравање. Већ на уводном часу им се као полазишна тачка 
саветује да посете веб-презентацију Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, на којој се, у форми каталога у електронском формату, налазе кратки 
текстови, такозване личне карте свих културних добара у Београду. Такође, предочи 
им се и да Завод има богату издавачку делатност, са бројним издањима која су 
доступна на сајту Завода, али и библиотеку, чије им је коришћење на располагању. 
Битно је да ученици разумеју да сви доступни подаци на интернету нису обавезно и 
тачни подаци и да им се помогне да препознају релевантне изворе. У томе им по-
мажу ауторке БеоКул ГрадскеТуре, али и њихови професори, сарадници на пројекту.

Што се самог ученичког предавања и презентације тиче, ђаци имају потпуну 
слободу у припреми концепта. Међутим, подразумева се да сва предавања морају 
да објасне историјски контекст у коме је одређено културно добро настало, да пре-
познају и истакну његову архитектонску, културно-историјску и/или уметничку вред-
ност. Поред изучавања релевантних извора, ученици се позивају и да изађу на терен, 
односно да оду до самог културног добра, направе своје фотографије фасада, али и 
ентеријера, тамо где је омогућен улаз. Одлазак до самог културног добра предста-
вља најважнији сегмент припреме рада, јер на тај начин ђаци најбоље стичу увид 
у стање у коме је културно добро, али и уче да га опазе међу суседним објектима. 
Посебну драж и неопходни зачин сваке теме чине занимљивости везане за живот и 
трајање културног добра или личности које су у њему живеле или стварале. Управо 
је то оно што остаје најупечатљивије истраживачима, али и њиховим слушаоцима. 

Бојана Ибрајтер Газибара
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Са припремљеним предавањима и презентацијама, као и њиховим ауторима, 
стручне сараднице Завода гостују у наредној школи. Поново се представи делатност 
Завода и представи пројекат, а потом ученици држе предавање својим вршњацима. 
Крај часа је предвиђен за питања, као и пријављивање нових група ученика и избор 
нових тема које ће припремати за следећу школу. Када се заокружи годишњи циклус 
и све школе учеснице заврше своја предавања и гостовања, у месецу мају се орга-
низује велика заједничка шетња свих предавача, где сви заједно, уз бројну публику 
и пријатеље, али и случајне пролазнике, имамо прилику да чујемо сва предавања на 
лицу места –испред или у споменицима културе. То је и најлепши начин да се тема 
заокружи и да се препозна целина коју културна добра заједно чине.

Теме и целине

Колико је од старта ауторкама био јасан концепт предавања, толико их је бри-
нуло то што се чинило да, Београд као тема, неће бити довољно занимљив и ин-
спиративан младима средњошколског узраста. Иако је наш град једно од старијих 
насеља у Европи, настао на раскрсници Истока и Запада, управо због свог специ-
фичног географског положаја, небројено пута је рушен и поново грађен. Зато су 
многи културни слојеви уништени и бесповратно нестали. Београд не треба поре-
дити са светским метрополама, већ препознати његове карактеристичне вредности 
које нису увек на први поглед ухватљиве и очигледне, али било је потребно у то 
убедити и ученике, учеснике пројекта. 

Школска 2013/2014. година

Из опреза, како ученике тема Београд не би одбила, почело се са проучавањем 
споменика културе који се налазе на Унесковој листи светске баштине, али и срп-
ских споменика на овој листи. Тек под три је било београдско културно наслеђе. За 
учешће су се пријавиле четири школе – Трећа београдска гимназија, Девета гим-
назија „Михаило Петровић Алас“, Четрнаеста београдска гимназија и Архитектон-
ска техничка школа. Ученици су имали слободу да бирају било које културно добро 
са ових листа и њихов избор су били Сиднејска опера, Сигишоара-један од седам 
саских градова у Румунији, пирамиде у Гизи и Самарканд у Узбекистану, потом Сту-
деница, Стари Рас и Сопоћани, Гамзиград, српски манастири на Косову и Метохији, 
као и Београдска тврђава, Хотел Москва, Народна библиотеке Србије и Народна 
банка. Иако су теме са Унескове листе биле привлачне, ученици су се радо опре-
дељивали и за београдске теме, управо због тога што су та здања могли непосредно 
да проуче, посете и фотографишу. Већ после прве школске године било је јасно да 
БеоКул ГрадскаТура може у потпуности да се окрене културним добрима Београда. 
Сам пројекат је представљен и у оквиру међународне манифестације „Ноћ музеја 
2014“. За ту прилику је приређена изложба ученичких радова „Сви смо ми конзерва-
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тори“, а са бројном публиком су ученици поделили своја предавања и презентације. 
Организован је и једнодневни излет и посета археолошком налазишту од изузетног 
значаја за Републику Србију – Виминацијуму.

Школска 2014/2015. година

За школску 2014/2015. годину одабрана је тема „Улица краља Петра“ јер је то 
улица са највише споменика културе у Београду. Уз њу и у њој се налазе Зграда 
уметничке школе, Конак кнегиње Љубице, Саборна црква, Патријаршија, Кафана 
„?“, Основна школа „Краљ Петар Први“, Народна банка, Кућа Милорада Павловића, 
Кућа трговца Црвенчанина, Робни магазин, Грађанске куће у кнез Михаиловој улици, 
Кућа трговца Стаменковића, Зграда „Аеро клуба“ у Београду, Кућа Михајла Ђурића. 
Ова важна градска трансферзала, која повезује Савску и Дунавски падину, протеже 
се кроз четири просторно културно-историјске целине „Косанчићев венац“, „Под-
ручје Кнез Михаилове улице“, „Подручје око Доситејевог лицеја“ и „Историјско јез-
гро Београда у Београду“. 

Проучавајући споменичко наслеђе Улице краља Петра ученици су имали прили-
ку да се упознају са сменом различитих стилских концепција од балканске архитек-
туре, преко историјских стилова, академизма, сецесије, модернизма до савремене 
архитектуре и да на тај начин препознају историјат Београда у малом. У пројекат се 
укључила и Тринаеста београдска гимназија. По завршетку свих предавања уприли-
чена је заједничка шетња, од Косанчићевог венца, Улицом краља Петра.

Бојана Ибрајтер Газибара
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Школска 2015/2016. година

Тема за наредну годину биле су Теразије, најпознатији београдски трг, који је 
почео да се формира у првој половини 19. века, са Улицом краља Милана. Ученици 
су спремали своја предавања о Теразијској чесми, Хотелу „Москва“, Палати „Ан-
кер“, Палати „Атина“, Крсмановићевој кући на Теразијама, Фотографском атељеу 
Милана Јовановића, Згради Министарства просвете, Дому Врачарске штедионице, 
згради у Улици краља Милана бр.3, згради у Улици краља Милана бр.1, згради Ста-
рог и згради Новог двора, Министарству правде, Смедеревској банци, Игумановој 
палати, Палати Пензионог фонда и Палати „Албанија“.

Учешће у пројекту су узеле Четрнаеста београдска гимназија, Прва београдска 
гимназија, Тринаеста београдска гимназија, Архитектонска техничка школа и Деве-
та гимназија „Михаило Петровић Алас“. На крају циклуса организована је заједнич-
ка шетња свих учесника. 

Значај пројекта „БеоКул ГрадскаТура“ је препознат од стране организатора „Дана 
европске баштине“, те је представљен у октобру 2016. године на самим Теразијама.

Школске 2016/2017. и 2017/2018. године

С обзиром на велики број споменика културе на Дунавској падини, која је иза-
брана као наредна тема, одлучено је да се ово подручје Београда проучава две 
школске године. Школама учесницама се прикључила и Школа за дизајн. Ученици 
су припремали предавања о: Античком Сингидунуму, споменицима Јосифу Панчићу 
и Доситеју Обрадовићу у Академском парку, Турбету Шеих Мустафе, Подручју око 
Доситејевог лицеја, Доситејевом лицеју, згради Велике школе, Божићевој кући, Кући 
вајара Драгомира Арамбашића, Кући Михајла Ђурића, Бајракли џамији, Реалки, 
згради Аеро клуба, Етнографском музеју, згради Класне лутрије, Кући породице 
Христић-Мијушковић, згради Народног позоришта, Кући Милана Пироћанца, Кући 
Стевана Каћанског, Кући доктора Лазара Пачуа, Кући породице Миловановић, Спо-
мен-дому вајара Радете Станковића, Дому Друштва Црвеног крста, Кући Стевана 
Мокрањца, Кући Николе Пашића, Дому породице Павловић, Кући Јована Скерлића, 
Кући Бете и Ристе Вукановић, Кући књижара Марка Марковића, Кући Андре Ђорђе-
вића, Кући сликара Ђорђа Крстића, Чукур чесми, Кући Леоне Панајот, Кући у Улици 
цара Душана бр. 10, Згради Друштва Светог Саве, Дому Светог Саве, Дорћолској 
основној школи, Парном купатилу браће Крсмановић, згради Прве београдске гим-
назије, Цркви Александра Невског и Комплексу радничких станова у Београду. 

Захваљујући детаљном проучавању очуваног споменичког наслеђа Дунавске 
падине, овог историјског језгра града у свим временима, ученици су стекли увид у 
материјално сведочанство трајања насеља дуго два миленијума

И проучавање Дунавске падине је уврштено у Дане евопске баштине 2017. и 
представљено током шетње са бројним посетиоцима. 
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Постигнућа и планови

Чињеница да БеоКул ГрадскаТура траје већ пет година и да са несмањеним ен-
тузијазмом и ауторке пројекта и школе учеснице раде на њему, говори о томе да смо 
на добром путу. Од велике је важности је и то што је проучавање културног наслеђа 
постало део школског програма и што ђаци имају прилике да упознају нешто тако 
значајно за историју, културу и за национални идентитет, а са чим уопште немају 
или веома ретко имају додир. Тако, препознајући вредност културних добара у својој 
средини уче да препознају универзалне вредности. Истовремено, припремајући 
предавања, ученици се упознају са процесом истраживачког рада, уче да препо-
знају релевантне изворе и имају прилике за рад на терену. То је и добра прилика за 
међушколску сарадњу, али и одмеравање снаге. Важност пројекта су препознали и 
директори школа, који неретко присуствују предавањима и свесрдно га подржавају, 
али и колеге професори који се најчешће прикључују заједничкој шетњи на крају 
годишњег циклуса.

Наредних школских година ћемо заједно истраживати Косанчићев венац и Сав-
ску падину, Кнез Михаилову улицу и друге заштићене целине и улице. Велико инте-
ресовање ученика, квалитет њихових предавања и презентација, охрабрују нас да 
наставимо даље и пружају нам повратну информацију да пројекат има смисла и да 
смо, један, макар и мали, искорак начинили.

Бојана Ибрајтер Газибара
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Ана Сибиновић
Слађана Милојевић

ПРОЈЕКАТ: “НАСЛЕЂЕ ЗА ДЕЦУ“ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Aпстракт
Пилот пројекат „Наслеђе за децу“ започет је 2014. године и изазвао је велико интересо-
вање најмлађих ученика београдских основних школа, њихових учитеља и родитеља. То је 
био повод да пројекат постане део Плана и програма рада Завода за заштиту споменика 
културе града Београда 2015, 2016, 2017. и 2018. године. Аутори пројекта су етнолог Ана Си-
биновић и арх.техничар Слађана Милојевић. Поред своје основне делатности Завод од свог 
оснивања улаже напоре да на што ефикаснији начин презентује и популаризује културна 
добра и тим путем подигне свест о важности очувања културне баштине код сваког поје-
динца. Циљ овог пројеката је да буде препознат у ширем образовном систему као модел 
едукације о непокретној културној баштини како би се поставили здравији темељи односа 
будућих генерација према историјској и урбаној прошлости града.

Кључне речи: наслеђе, деца школског узраста, презентација, популаризација, културно 
добро, Београд
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Аna Sibinović 
Slađana Manojlović

THE PROJECT „HERITAGE FOR CHILDREN“ – CULTURAL 
HERITAGE PRESERVATION INSTITUTE OF BELGRADE

Abstract
The pilot project “Heritage for Children” started in 2014, and resulted in high interest among the 
youngest students of Belgrade’s elementary schools, their teachers and parents. This was the rea-
son for the project to become part of the Plan and program of the Cultural Heritage Protection 
Institute of the City of Belgrade in 2015, 2016, 2017 and 2018. The authors of the project are Ana 
Sibinović, ethnologist and Slađana Milojević, architectural technician. In addition to its core activi-
ties, the Institute has been making efforts to present and popularize cultural heritage as efficiently 
as possible, and through this, it raises awareness of the importance of preserving cultural heri-
tage among all individuals. This project aims to be recognized in the wider education system as a 
model of learning about immovable cultural heritage in order to establish a healthier foundation for 
the attitude of future generations towards the historical and urban history of the city.

Кeywords: heritage, school kids, presentation, popularization, cultural heritage, Belgrade
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Пројекат „Наслеђе за децу“ Завода за заштиту 
споменика културе

Завод за заштиту споменика културе града Београда поред своје основне делатно- 
сти, ради на популаризацији културно-историјског наслеђа Београда. Редовно изда- 
је часописе, зборнике са конференција, сарађује са медијима, културним центрима 
и институтима, чини да резултати рада на истраживању, проучавању, валоризацији 
и конзервацији објеката културно-историјског значаја буду доступни и широј јав-
ности. Нарочиту пажњу посвећује раду са најмлађима. 

У Заводу је 2014. године осмишљен едукативни пројекат „Наслеђе за децу“ на-
мењен ученицима млађих разреда основних школа али и њиховим учитељима и пе-
дагозима. Осмислиле су га Ана Сибиновић, дипл. етнолог и документариста Слађана 
Милојевић. Пројекат је постао део Плана и Програма рада за 2015, 2016, 2017. и 
2018. годину, одобрен од стране Секретаријата за културу.

Идеја да се представљањем пројекта „Наслеђе за децу“ у београдским основ-
ним школама приближи непокретно наслеђе Београда родила се из дугогодишњег 
искуства рада на терену, пре свега са имаоцима и корисницима културних добара и 
добара под претходном заштитом а затим и са широм јавности и сазнањем о недо-
вољној информисаности о његовим вредностима. Чинило се да је добар начин да 
се од најмлађег узраста започне са стварањем генерација које ће разумети и бити 
активни учесници у очувању баштине.

Културно наслеђе и здравље – Kултурно наслеђе и образовни програми
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Сарадња са школама на београдским општинама успешно је успостављена 
најпре са директорима школа, којима смо се обраћали позивним писмом за са-
радњу и телефонским контактом. Директори су нас упућивали на учитеље и пе-
дагоге који су радо прихватили учешће у пројекту. Подударност плана и програма 
предмета као што су Народна традиција, Свет око нас, Веронаука, Српски језик и 
књижевност, Грађанско васпитање, Ликовна култура била је добра основа да се 
презентовањем пројекта прошири знање ученика и на област непокретног култур-
ног наслеђа Београда.

У Пројекту су од 2014. до 2018. учествовале следеће школе: ОШ „Кнегиња Ми-
лица“, „ОШ Карађорђе“, ОШ „Краљ Петар Први“, ОШ „Душко Радовић“, ОШ „Бран-
ко Радичевић“, ОШ „Дринка Павловић“, ОШ „Исидора Секулић“, ОШ „Лаза Костић“, 
ОШ „Јован Дучић“, ОШ „Вук Караџић“, ОШ „20. октобар", ОШ „Иво Андрић“ и ОШ 
„Ђуро Стругар“.

Концепт пројекта

Пројекат је конципиран у виду интерактивне презентације. Приликом пред-
стваљања скрећемо пажњу на професије којима се бавимо тако да се ученици 
сусретну са описом посла етнолога и документаристе у служби заштите као и де-
латности Завода и броју културних добара на седамнаест београдских општина. 
Помињемо све запослене стручњаке Завода: архитекте, историчаре уметности, 
археологе који спроводе стална истраживања градских зграда, цркава, објеката 
народног градитељства, јавних споменика и просторних целинa и израђују пројекте. 
На слајдовима приказујемо зграду Завода за заштиту споменика културе, где уче-
ници обично препознају парк Калемегдан, простор Београдске тврђаве и споменик 
„Победник“. То је одличан увод о споменицима културе, њиховим категоријама и 
указивање на разлику између јавних споменика на које се искључиво помисли када 
се помену споменици културе. Ученицима представљамо кратак историјат Дома 
Јеврема Грујића, прве куће проглашене за споменик културе од оснивања Завода 
за заштиту споменика културе града Београда, 1961. године, али указује и на да-
нашњу савремену намену овог музеја. Говоримо и о манастиру Фенек који се на-
лази изван града и питамо да ли су га посетили током неке екскурзије. Ученицима 
обавезно скрећемо пажњу на сеоска гробља и појединачне надгробне споменике 
који се налазе на територији Београда. На примеру надгробног споменика Милиса-
ва Чамџије показујемо аутентично сведочанство о чувеном јунаку из времена првог 
српског устанка. Затим следе занимљивости о Конаку кнегиње Љубице, Кафани 
„?“ која је и једна од старијих београдских кућа, затим Манаковој кући и другим. 
С обзиром на то да је изведена санација родне куће војводе Степе Степановића 
говоримо о њеном историјату и валоризацији али и поступцима санације и ревита-
лизације. Такође,  приказујемо типове кућа народног градитељства. Дајемо пример 
општине Обреновац где се као вид очувања премештањем куће на другу локацију 

Ана Сибиновић, Слађана Милојевић
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штити Задружна кућа Ранковића. Посебан сегмент је о материјалима од којих су 
куће направљене и о народним градитељима. 

Свако предавање прилагођено је окружењу најмлађих основаца тако да је на 
пример у Основној школи „Краљ Петар I”, која је и сама споменик културе, ученицима 
скренута пажња да се у Улици краља Петра налази 14 споменика културе. Кроз ин-
терактиван рад деца исказују своја запажања и интересовања и постављају питања. 

Други сегмент пројекта је Радионица у оквиру које се ученицима поделе флаје-
ри на којима су питања која се односе на одржано предавање. У интерактивном 
разговору деца решавају постављене задатке али и повезују већ стечена знања о 
културној баштини. Такође решавају лавиринт и осмосмерку на којима су појмови 
везани за непокретна културна добра, слажу пазл. То је добар начин да се још јед-
ном понове појмови на које им је указано. Како би наставили разговор о стеченом 
знању у школи, учитељи им најчешће задају домаћи задатак . Ученицима се поделе 
и каталози споменика културе које Завод издаје сваке године и добију на поклон 
обележиваче за књиге са фотографијом „Победника“.

Трећи сегмент се састоји из цртања споменика културе. Паралелно са презен-
тацијом, деци су приказивани панои на којима су споменици културе, које касније 
добијају како би по њима могли да направе цртеже.

Изложба „Споменици културе виђени очима деце“

Из пројекта 2015. године настала је изложба дечјих радова која је одржана у За-
воду за заштиту споменика културе. Изложба је носила назив „Споменици културе 
виђени очима деце“. Настала је као резултат радионице у којој су учествовали уче-
ници ОШ „Карађорђе”. На отварању изложбе присуствовали су талентовани учесни-
ци радионица, заменица председника Скупштине Града Београда и бројни гости, а 
певао је хор „Музичке радионице Мари Мари” 
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Сваки одлазак у школе на територији града био је медијски пропраћен, пројекат 
је најављен Информативној служби скупштине града Београда који је представљен 
на радију и телевизији. Након одржане изложбе „Споменици културе виђени очима 
деце“ ученици су били интервјуисани и одлично су одговарали на питања новинара 
о томе зашто је неопходно чувати фасаде у граду и зашто се не смеју исписивати 
графити по њима.

Манифестација „Дани европске баштине“

Пројекат „Наслеђе за децу“ учествовао је у манифестацији „Дани европске 
баштине 2016“ чија је тема била „Културно наслеђе и заједнице – живети с на-
слеђем“. Тема „Културно наслеђе и природа“ обележила је 2017. годину. Прикљу-
чили смо се обележавању заједничке теме на нивоу Европе. Пројекат „Наслеђе за 
децу“ био је презентован у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. 
Најпре је било речи о споменицима културе које су ученици обишли у шетњи Кале-
мегданом, споменику „Победник“ и Београдској тврђави. С обзиром на тему било је 
речи о културном добру Ботаничка башта „Јевремовац“, одличном примеру на коме 
је ученицима приближено прожимање природног и културног наслеђа. Ученици су 
активно учествовали у разговору и давали примере из свог окружења као што је 
Топчидер у коме се испред Конака кнеза Милоша налази стари платан. Сазнали су 
ко је оснивач ботаничке баште у Београду и по коме је добила име, где се налази 
један од старијих и најбољих стакленика у Европи али и која су три основна елемен-
та присутна у јапанским вртовима. Као споменик културе им је предочен споменик 
Јосифу Панчићу. Из издавачке делатности Завода приказан је филм „Београдско 
наслеђе 011“. Своје утиске о посети Заводу изнели су у књизи утисака. 

Учешће на школском сајму „Тржница идеја“

Пројекат „Наслеђе за децу“ узео је учешће и на трећем Школском сајму кул-
туре „Тржница идеја“ чији је циљ успостављање континуиране сарадње музеја 
и школа и препознавање баштине као ресурса, а установа културе као места за 
учење. Током сајамског дана ученици и наставници су се путем штампаних и ви-
део материјале Завода за заштиту споменика културе града Београда упозна-
ли са понудом овог едукативног програма. Такође је учествовао и на четвртом 
Школском сајму културе који је одржан у марту 2017. на којем се представило 
26 музеја и организација које се баве едукацијом деце и младих. Васпитачима 
и просветним радницима – директорима, наставницима, учитељима и школским 
стручним службама приказана је шира и разноврсна понуда едукативних програ-
ма установа културе и других организација, на кој би, пре свега, београдски вр-
тићи и школе могли да се ослоне у годишњем планирању програмских наставних 
и/или ваннаставних активности.

Ана Сибиновић, Слађана Милојевић
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Наставак сарадње са школама

Након остварене сарадње са школом трудили смо се да се са новим пројектом 
вратимо у исту школу. Добар пример континуиране сарадње је новобеоградска ОШ 
„Кнегиња Милица“ коју смо посетили два пута и остварили потпуни ефекат проје- 
кта. Први сусрет ученика са споменичким наслеђем Београда био је у другом раз-
реду на часу Народна традиција, а 2016. су предавањем и радионицом на тему 
„народно“ ученицима четвртог разреда приказани споменици културе народног 
градитељства: Чесни дом породице Михајловић у Обреновцу у који је смештена биб-
лиотека „Влада Аксентијевић“ – добар пример очувања објекта који је из периода 
кнеза Милоша, затим Ранчићева кућа у којој је данас смештен Центар за културу 
Гроцка, веома добро очувана грочанска кућа. Било је речи о најзначајнијим инсти-
туцијама културе, историје, друштва, идентитета које имају обележје националног, 
а то су: Народно позориште, Народна банка, Народни музеј, Народна скупштина и 
Народна библиотека. Сви ови важни објекти су презентовани у историјском и савре-
меном контексту, приказан је ентеријер, садашње стање са освртом на то шта све 
ове институције могу да понуде управо најмлађима.

Сарадња са Центром за смештај и дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју Стари град

Подударност делатности Завода и програма који спроводи Центар у виду оби-
ласка Београда била је прилика да се корисницима Боравка укаже на разноврстан 
споменички фонд на територији нашег града. Група је прихватила презентацију и 
активно учествовала у разговору о обиласку споменика културе. 

После ове посете уследио је позив удружења Инклузивне мреже која је органи-
зовала радионицу за запослене у институцијама културе у Коларчевој задужбини 
са темом „Како при сусрету са особама са инвалидитетом“. Реализатори радионице 
су били инструктори – особе са телесним и сензорним инвалидитетом уз присуство 
тумача за знаковни језик. Циљ ове радионице је повећање осетљивости запослених 
у установама културе за рад са особама с инвалидитетом и начином комуницирања, 
њихово укључивање у активности установа културе и упознавање реалног стања 
одређених категорија инвалидитета.

Основана мисија пројекта „Наслеђе за децу“ јесте изградња свести о неопход-
ности очувања традиције и споменичког наслеђа престонице. Пројекат с лако ук-
лопивим темама обраћа се најмлађој популацији Београда али и широј јавности 
ради упознавања и препознавања културног наслеђа града. Настоји притом да 
најзначајнија здања која су у друштвеном, историјском, културном, архитектонском 
и урбанистичком аспекту оставили изузетан допринос учини присутним и доступним. 

Пројекат се непрекидно развија и у плану је да се оствари сарадња са школама 
на свих седамнаест општина. Током ове године у плану је да се пројекат унапреди. 
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Као резултат вишегодишњег искуства у београдским основним школама, јавила 
се потреба за проширивањем могућности презентације и популаризације, упозна-
вањем ученика са културним добрима наше престонице путем модерних техноло-
гија. Идеја је да на језику који деца најлакше и најбрже разумеју, путем дигиталног 
интерактивног квиза, анимација и апликација на мобилним уређајима буду доступ-
ни основни појмови, информације, фотографије и цртежи културних добара. На за-
баван начин кроз својеврсна такмичења у знању уз коришћење дигиталних алата 
развијаће се свест о културном богатству које поседујемо. Нажалост, ова тема је у 
школама недовољно заступљена. Планирано је да дигитализован материјал буде 
доступан путем интернета на сајту Завода за заштиту споменика културе града Бео-
града и путем апликација на мобилним уређајима. Коришћењем модерних техноло-
гија, употребом апликација обезбедиће се занимљивија презентација и доступност  
мултимедијално дигитализованог културног наслеђа и развити нова и модерна ко-
муникација са ученицима и професорима. 

Осмишљавањем оваквих пројеката афирмише се непокретно културно наслеђе 
Београда. Приказује се мултидисцпилинарност рада Завода и спремност да се путем 
културног наслеђа комуницира са различитим друштвеним групама  како би се ост-
варио крајњи резултат – неговања баштине као саставног дела живота заједнице.

Ана Сибиновић, Слађана Милојевић
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Ђорђе Павловић

ДОМ ПОРОДИЦЕ ПАВЛОВИЋ – УРБАНА ОБНОВА  
И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА  
КРОЗ ОБРАЗОВНЕ ПРОГРАМЕ

Aпстракт
Обновљена архитектонско-амбијентална споменичка целина од посебног значаја за исто-
рију, науку, уметност и хортикултуру, ослоњена на сопствени документациони  и архивски 
фонд живи је споменик. Са својим аутентичним различитим развојним историјским целина-
ма доступан је јавности. Сутерен који одише духом 19. века испуњен породичном збирком 
уметничких и етнографских предмета, амбијент је у коме се одвијају образовне дечје ради-
онице. У приземљу је изложбена поставка историјских докумената и приказ најзначајнијих 
чланова породице кроз њихова дела и признања, али и салон камерне музичке и позоришне 
сцене. Разноврсним образовним програмима Културни центар преноси речју, покретом, зву-
ком и бојом сопствена истраживања. Тиме се капиталне вредности амбијенталног наслеђа 
Зерека – Дорћола спасавају од неминовног заборава и савременим приступом обогаћује 
понуда Београда у домену културног туризма.

Дом породице Павловићје домаћин Удружењу Интеркултура (www.afs.org.rs), које је члан 
Европске федерације за интеркултурално учење (European Federation for Intercultural 
Learning – EFIL) и светске организације АФС (AFS Intercultural Programs). Кроз програме ин-
теркултуралног учења и размене средњошколаца, Интеркултура доприноси очувању спе-
цифичности и различитости култура и образује младе људе да, прихватајући различитости, 
постану грађани света. Чланови Интеркултуре активно учествују у програмима Културног 
центра и одржавању споменичке целине. 

Посебно природно окружје Дома је башта, једна од малобројно изворно сачуваних и 
најуређенијих зелених оаза дунавске падине, врт проглашен за најлепши на Старом граду, 
кутак у коме се такође одвијају разноврсни програми.

Чудесни дрен, вишевековни сведок и симбол породице и  овог краја, можда највећи и најс-
тарији у Београду, жели добродошлицу свим добронамерницимa.

Кључне речи: споменик културе, очување баштине, културни центар, образовни програми, 
уметнички програми, културни туризам, изложба, башта
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Đorđe Pavlović

HOME OF THE PAVLOVIĆ FAMILY 
URBAN RENOVATION AND PRESERVATION OF CULTURAL AND 
NATURAL HERITAGE THROUGH EDUCATIONAL PROGRAMMES

Abstract
This renovated listed architectural unit, a landmark in Belgrade’s history, science, art and hor-
ticulture, is a living monument which relies on its own documentation and archive. Its different 
historical units are open to public. The basement which reflects the spirit of the 19th century 
displays the family’s collection of ethnographic artifacts and is the venue of children’s educa-
tional workshops. Historical documents and exhibits related to the renowned family members 
are displayed on the ground floor which also serves as the chamber music hall and the scene 
for theatrical plays. With its numerous educational programmes, the Cultural Centre relays the 
results of its own research through word, movement, sound and colour, saving from oblivion 
important elements of the local heritage of Zerek – Dorcol and enriching Belgrade’s offer in the 
field of cultural tourism.

Home of the Pavlović Family is host to Association Interkultura, member of the European Federa-
tion of Intercultural Learning (EFIL) and AFS Intercultural Programs network. Interkultura provides 
intercultural learning opportunities through high school student exchanges and thus contributes 
to the preservation of specific features and diversity of cultures and educates young people to 
accept diversity and become global citizens. Members of Interkultura actively participate in the 
programmes of the Cultural Centre and in maintaining the monument.

A special feature of the Home of the Pavlović Family is its garden, one of the few which have 
remained intact and one of the best kept green oases on the Danube slope, voted the most beau-
tiful in Stari Grad municipality. The garden, too, is venue to numerous educational and cultural 
programmes.

Кeywords: cultural monument, heritage, cultural centre, educational programmes, art programmes, 
cultural tourism, exhibition, garden
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Дом породице Павловић

Ово је непрекинута прича о шест генерација једне грађанске фамилије правни-
ка, дипломата, преводилаца, уметника, конзерватора, историчара, дародаваца.

Обновљена архитектонско-амбијентална споменичка целина од посебног зна-
чаја за историју, науку, уметност и хортикултуру, сопственим Културним центром, 
штитећи и обрађујући документациони  и архивски породични фонд, тежи да овај 
споменик продужи свој живот. 

Пре дванаест година, приликом радосног и скромног отварања дела Дома по-
родице Павловић, после његовог поновног ослобођења, академик Јованка Калић и 
историчарка уметности проф. Ирина Суботић истовремено су исказале наду да би 
овакво, прво пробуђено место, требало да пружи подстрек и другим сличним која 
су и даље непризната, неслободна и унижена. Наставивши обнову куће, данас смо у 
још чвршћем уверењу, да овај труд има смисла.

Са својим аутентичним различитим развојним историјским целинама доступан 
је јавности током целе године. У сутерену који одише духом 19. века, испуњеном 
збирком уметничких и етнографских предмета, кроз разноврсне образовне про-
граме посебно се истиче улога породице и сећање на претке. И поред етнолошког 
значаја усменог предања, тежња је да преовладају писани трагови. У приземљу је 
изложбена поставка историјских докумената и приказ најзначајнијих чланова поро-
дице кроз њихова дела и признања. У салону камерне музичке и позоришне сцене, 
Културни центар преноси речју, покретом, звуком и бојом сопствена истраживања. 
Тиме се посебне вредности амбијенталног наслеђа Зерека – Дорћола спасавају од 
неминовног заборава, а савременим приступом обогаћује понуда Београда у домену 
културног туризма. Уједно, то је и место подстрека младим уметницима.

Да ли су потомци одговорни за дела својих предака? Јесу, ако срећом осећају 
привилегију да их правилно протумаче, да она вредна спасу од заборава и да их 
представе не само рођацима и пријатељима већ и добронамерној јавности. Имали 
смо ту срећу да се нађемо пред истовремено изазовним и  одговорним задатком да 
ризично сачувано разнолико стваралаштво и значајна документа покушамо да на 
овом необичном месту делимично објединимо,  свесни ризика да се не изгубимо 
у мноштву података, тражећи сагледиву меру. У предвечерје поновних отварања и 
оних несрећних поглавља која се односе на науку и културу, а која су била озбиљно 
исписана и призната још давне 1904, опет нам се пружа шанса да на том истом 
утемељено исправном путу допунимо искрену причу о једном чудном народу и оним 
његовим лепим одликама по којима се изворно разликује од непосредног окружја.

Остварене идеје

Разноликост до сада реализованих програма приказаћемо кроз неколико цели-
на, изабравши најуспелије:
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• Позоришне представе: Повратак краљице Марије са Љиљаном Стјепановић; 
Лина, тврђа од камена са Весном Станковић; Човек човеку са Радом Ђуричин 
и Вјером Мујовић, Скадарлијка са Љиљаном Јакшић, Брат и сестра (Растко и 
Надежда Петровић) са Андрејом Пиповићем и Драганом Обрадовић, 

• Солистички концерти: Смиљка Исаковић, Браћа Теофиловићи, Павле Аксен-
тијевић и Запис, Љубица и Милица Секулић, Урош Дојчиновић, Александар 
Павловић, Анђела Сибиновић, Стефан Ћирић, Ивана Милутиновић

• Концерти ансамбала: Краљевски гудачи Св.Ђорђа, Ренесанс, Флауто долче
• Хуманитарни концерт: Тројке Бркићи из Глушаца код Шапца
• Хорови: Студијски хор Музиколошког института САНУ, Обилић, Београдски 

Мадригалисти, Српско-јеврејско певачко друштво Браћа Барух, група Мобе, 
Колегијум музикум, црквени хор Oпленац из Тополе, Кредарице из Шкофије 
Локе (Словенија)

• Учесник програма Радионице под отвореним небом „Упознај Београд од А 
до Ш“ за основце са подручја бивше Југославије

• Концерти камерних одсека београдских средњих музичких школа
• Сарадња са Србија ностра и Европа ностра, Музиколошким и Балкано-

лошким институтом САНУ, Историјским архивом Београда, Правним фа-
култетом, Народном библиотеком Србије, Матицом српском, Заводом за 
проучавањење културног развитка, школским, образовним, научним и до-
кументарним програмом РТС и Војводине, Пријатељима деце, Дечјим кул-
турним центром, студентима основних и мастер студија Ликовне и Музичке 
академије, Архитектонског и Шумарског факултета 

• Идејни творци и учесници манифестација Дани европске баштине, Сиђи 
до реке, Културне мреже старог града, Јевремове – улице сусрета, Звучне 
мапе Дорћола, трибине – Опера на позоришном тргу 

• Предавања и представљања бројних издања о Стевану Стојановићу Мо-
крањцу, Слободану В. Јовановићу, Паулу Герхарду, Миодрагу Грбићу, Ми-
хајлу Пупину, француској књижевности, румунској и словеначкој поезији, 
холандској култури, 

• Издавач књиге проф. др арх. Доброслава Бојка Ст. Павловића: Господар 
Јевремова – улица наших предака, Београд, 2009, јединствене историјске 
приче о најстаријем породичном сокаку Београда иза свих његових бројева.

Непосредна сарадња

Дом породице Павловић је домаћин Удружењу Интеркултура (www.afs.org.rs), 
које је члан Европске федерације за интеркултурално учење (European Federation for 
Intercultural Learning – EFIL) и светске организације АФС (AFS Intercultural Programs). 
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Кроз програме интеркултуралног учења и размене средњошколаца, Интеркултура 
доприноси очувању специфичности и различитости култура и образује младе људе 
да, прихватајући различитости, постану грађани света. Чланови Интеркултуре актив-
но учествују у програмима Културног центра и одржавању споменичке целине. 

Башта

Посебно природно окружење Дома је башта као нераскидиви део споменичког 
комплекса, неписани знак породичног аманета и најпријатнијег кутка за одмор. Јед-
на је од малобројно изворно сачуваних и најуређенијих зелених оаза чистог ваздуха 
и птица дунавске падине, врт проглашен за најлепши на Старом граду, инспирати-
ван простор у коме се такође одвијају разнолике представе, концерти и изложбе. 
Римска камена шишарка на врху чесме, турски нишан уграђен у ободни зид, тегуле 
и средњовековна керамика и ђуле ископани на плацу пред градњу, сведоче о драго-
ценом историјском богатству различитости овог краја. 

Чудесни дрен, вишевековни сведок и симбол породице и овог краја, можда 
највећи и најстарији у Београду, жели добродошлицу свим добронамерницимa. 

Web site: www.domporodicepavlovic.org.rs

Документарни филм РТС-а, Породичне оазе грађанске Србије
https://www.youtube.com/watch?v=UXahaWqT-Vk

Студио Б, Београд за почетнике 
Чудновата судбина једне куће – сага о Павловићима

Неопходне законске измене

Наведени остварени резултати дају нам за право да досадашњи, углавном де-
кларативни статус заштите, умногоме далеко примереније заслужујемо као савре-
мени и практични вид живог споменика. Схватајући да је у припреми новог закона о 
културним добрима и заштити амбијенталног наслеђа свест о судбини малобројних 
споменика културе у приватном власништву занемарљиво присутна како у јавности, 
тако и код законодавца, покушаћемо да ову запостављену тему овим путем прибли-
жимо надлежној стручној пажњи. 

Историјски значај и последице 

Потомци смо градитеља ретких породичних кућа, уједно и њихови садашњи 
власници, које су као историјски, културни, научни и естетски симболи најстаријих 
градских и других амбијенталних језгара проглашене за споменике културе и 
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стављене под заштиту. На нашу забринутост, изненађење и огорченост припрема 
се и нови закон о опорезивању имовине која ће зависити од вредновања зоне 
којој таква некретнина припада, не уважавајући њен признати статус и вишеструки 
значај. Тиме се негирају давно успостављене споменичке вредности, уједно 
игноришу цивилизацијски принципи и искуства и обавезујући уговори и повеље са 
савременом Европом. 

Овакви објекти су уз нашу сагласност и документациону потпору својевремено 
проглашени за културна добра, као споменици културе града, а на иницијативу 
одговорних посленика науке и културе, па посредно и надлежних институција. Наше-
првобитно компактне, недељиве грађевине, и поред бројних безобзирних покушаја, 
већином нису национализоване. Међутим, насилно су дељене на више стамбених 
јединица да би деценијама биле „награђене“ бројним заштићеним станарима са 
наследним станарским правом, иако су већ увелико биле евидентиране или прогла-
шене за „заштићене“ целине од посебног значаја за друштво. Од када су се после 
дугих и мучних покушаја изборили да самостално у потпуности контролишу соп-
ствену имовину – прадедовину, настала је тежња данашњих потомака не само да 
одговорно и уз велика сопствена одрицања обнове ова лепа здања, већ и да један 
њихов део добровољно отворен за јавност кроз одговарајуће програме. Тиме би се 
данашње генерације, али и све бројнији туристи примерено и достојно упознали са 
значајним делом српске бурне историје, а уједно би се наставила интелектуална ми-
сија предака. У својој првој искреној замисли, ослоњени на заједничку нит, потомци 
Јеврема Грујића, Вељковићи и Павловићи основали су како сопствене непрофитне 
Културне центре тако и бесплатно отворили своја врата и покренули локалне култур-
не мреже, успоставивши сарадњу са многим културним манифестацијама престони-
це: Дани Београда, Белеф, Битеф, Бемус, Дани европске баштине, Јевремова улица 
сусрета, Улица отвореног срца... 

Иако је град обновио фасаде, на чему смо захвални, данашњим законским про-
писима нису регулисане међусобне обавезе власника културног добра и заједнице, 
већ се подразумева наша морална обавеза да наслеђе одржавамо. Сопственом ини-
цијативом, вољом, одговорношћу и знањем обновили смо своје куће и кренули да 
систематски упознајемо добронамерну јавност са делима којима су нас поштовани 
преци задужили. А те вредности су првенствено интелектуални допринос Србији који 
је успоставила прва организовано школована генерација наших предака после 1878, 
када је као интелектуална елита одговорно изградила темеље грађанске Србије искре- 
но окренуте ка Европи. У оваквим средиштима мултикултурног и мултиконфесио-
налног карактера успостављане су прве научне, културне и дипломатске везе са 
Европом. Не заборављамо ни најконкретнији материјални допринос наших преда-
ка који су отечеству, као добротвори, оставили бројне поклоне, задужбине, легате, 
стипендије, а архивима вредна документа. Подсећамо и на њихова свeколика стра-
дања, шиканирања и похаре којима су им ови домови – бастиони науке и културе, 
често бивали изложени. Значај свих поменутих дарова вишеструко превазилази 

Ђорђе Павловић



226

данашњу грађевинску вредност преосталих старих и нажалост често оронулих кућа. 
Спомињемо и конфискацију или национализацију и друге вредне имовине наших 
старих, која је потом, такође, проглашена за културно добро. Прецима не можемо 
надокнадити патњу, страдања, осуде,прогонства и изнанства, а заузврат, потомци 
не поседују ни писмену захвалност институција науке и културе, нити могућност да 
бесплатно обиђу поклоне предака који чаме у депоима намерно затворених музеја, 
чиме се крши, вређа и обезвређује основни услов дародаваца да је поклон увек 
доступан сопственом народу. 

Конкретни предлози

Разумемо потребу вредносног зонирања градова и да живот у централним зо-
нама носи и веће економске и естетске обавезе, али уз олакшице за потомке гра-
дитеља ових културних добара. Овај став се односи и на преостале незаслужено 
неевидентиране и невредноване будуће споменике. У цивилизованијем делу Европе, 
ови заштићени историјски симболи – репери, спадају међу најзначајније и најлепше 
вредности старих градских језгара и других амбијенталних средишта и основна су 
полуга савременог културног туризма. Неодржавани споменик, оптерећен старошћу 
постаје обесмишљено ругло,за које смо ми сигурно најмање одговорни. Стога, исти-
чемо насушну потребу за успостављањем Министарства за одржавање. Предлог нам 
је давно подарио први доктор архитектуре у Србији, професор Доброслав Бојко Ст. 
Павловић, један од родоначелника службе заштите споменика у Југославији.

Ипак истичемо медијску подршку овом културном наслеђу (РТС и Студио Б) као 
и стручну – појединих посленика из науке, културе и туризма. Поздрављамо не-
давно постављање табли за обележавање свих споменика (двојезичне: ћирилица 
и енглески) са QR кодом, као и израду брошура, које спроводи градски Завод за 
заштиту споменика.

Износимо део препорука за усвајање нове регулативе о статусу споменика 
културе у приватном власништву, поготово оних који један део свог простора до-
бровољно програмски отварају за јавност. Први кораци најпрактичније и врло лако 
применљиве институционалне заштите ових споменика морали би бити првенствено 
окренути ка:

• Пореским олакшицама – ослобађању од пореза на имовину за власнике  
оваквих културних добара (постојећи Закон као и многи други у нашем зако-
нодавству двоструко се тумачи и неодложно га је ревидирати и недвосмис-
лено прилагодити пракси)

• Ослобађању од ПДВ за куповину материјала потребних за њихово редовно 
инфраструктурно одржавање а посебно изложбеног – јавног простора прили-
ком санација, ревитализација, реконструкција и одржавања зидних површи-
на, набавци средстава потребних за осветљавање ентеријера и експоната као 
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и озвучењу програма, заштити покретног изложбеног материјала од влаге и 
инсеката, урамљивању експоната и изради витрина и полица, набавци хемије 
за хигијенске потребе посетилаца, трошковима одржавања оних башти које 
су у склопу амбијенталне споменичке целине, поготово ако су оне и под де-
кларативном заштитом републичког Завода за заштиту природе. Прилика је 
да споменемо и незаконити покушај да надлежне институције (нпр. Зелени-
ло) у цену услуге урачунавају и ПДВ на интервенцијама сређивања растиња у 
оквиру споменичке целине, па чак и нестручним решењима не дозвољавају 
сечу напуклог или болесног старог дрвећа, што је у супротности са општепри-
хваћеним ставом, да су делатности државних ресора у здравству, просвети, 
науци и култури непрофитно буџетска.

• Омогућавању стављања на листу обиласка туриста под организацијом 
ТОБ-а и ТОС-а уз наплату улазница под њиховом ингеренцијом али и на-
плате карата при другим посетама без фискалне касе, што би умногоме 
помогло одржавању ових споменика

• Обележавању забране паркирања на колским улазима ових објеката од 
стране надлежног секретаријата за саобраћај, као и постављању фасадне 
расвете и видео надзора

• Премазивању доњег дела уличне фасаде антиграфитном подлогом
• Oмогућити да недоступни поклони – легати буду привремено излагани у из-

ложбеним просторима ових обновљених Домова, у којима су те уметнине 
својевремено стваране, скупљане, али и чуване.

Велико признање

Често су домаћа изузетна прегнућа достизала бржа и лакша међународна 
признања! Тако је и младо удружење Старе куће Србије чији смо оснивачи, успе- 
ло недавно, 6. октобра 2016. у Бриселу, да постане пуноправни редовни члан Асо-
цијације европских историјских кућа (European Historic Houses Association) која 
је у сарадњи са Саветом Европе, Унеском и Европа Ностром, привилеговано да 
буде једна од само 23 чланице. Подразумева се да не малу обавезну девизну чла-
нарину, редовно регулишемо. Тиме, надамо се, и на овакав конструктиван начин 
доприносимо да у домену културе наша земља брже остварује задатке на путу ка 
европским интеграцијама.
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др НАТАША Даниловић Христић, дипл. инж. арх, научни сарадник 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Булевар краља Александра 73/II, Београд,
natasadh@iaus.ac.rs

др НЕБОЈША Стефановић, дипл. просторни план, научни сарадник 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Булевар краља Александра 73/II, Београд,
nebojsa@iaus.ac.rs

Кирил Пенушлиски, редовни професор историје уметности
Универзитет за аудио-визуелне уметности ЕСРА у Скопљу
kpenusliski@yahoo.com

АЛЕКСА Цигановић, дипл. инж. арх.
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
aleksa.s.ciganovic@gmail.com

РАДЕ Мрљеш, дипл. инж. арх.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
rade.mrljes@beogradskonasledje.rs

АНА Радованац Живанов, историчар уметности, истрaживач конзерватор
Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
докторанд на Одељењу за историју уметности, Филозофски факултет - Музеологија и 
херитологија

ЗОРАНА Ђорђевић, дипл. инж. архитектуре, истраживач-сарадник
Институт за мултидисциплинaрна истаживања, Универзитет у Београду zoranadjordjevic.
arch@gmail.com

МАРИЈА Драгишић, дипл. етнолог-антрополог, истраживач-конзерватор,
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд
marija.dragisic@heritage.gov.rs

др ТИЈАНА Борић, историчар уметности
доцент Факултета уметности у Нишу, Универзитет у Нишу
tijanaboric@hotmail.com

ОЛГА Жакић, дипл. историчар уметности
Докторанд на одељењу за историју уметности на
Филозофском факултету Универзитета у Београду
zakic.olga@gmail.com
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ЉУБИЦА Радовановић, маст. историчар уметности конзерватор
Завод за заштиту споменика културе града Београда
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