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ПРЕДГОВОР
Завод за заштиту споменика културе града Београда већ осам година организује
конференције посвећене актуелним питањима из области заштите споменичког
наслеђа и контекстуалним ширим темама.
Полазећи од премисе да је културно наслеђе скуп ресурса наслеђених из прошлости, које заједница идентификује као одраз и израз вредности, уверења,
знања и традиције, постављали смо и постављамо културно добро у жижу константе коју је неопходно очувати и неговати као битну одредницу једне заједнице. Каква је улога правне регулативе, службе заштите, стручних и научних
сазнања и достигнућа у оквиру јавног деловања да истрају, одрже и пренесу
на будуће генерације културна добра и да сачувају и афирмишу њихов изглед,
својство и намену? Да ли се у довољној мери разуме културно добро као почетак и трајање система вредности и да ли се као такав може очувати?
Темом овогодишње, осме конференције Културно добро данас – вредност и
значење, желимо и да направимо осврт на претходне скупове и покушамо да
сагледамо, како целовитост културних добара, тако и наш допринос њиховом
позитивном поимању. Из тог разлога, овом приликом, нису биле предложене тематске целине, већ су се оне формирале у зависности од пристиглих радова.
Ова, као и претходне коференције, организивана је под покровитељством Скупштине града Београда на чему захваљујемо и овом приликом.

Организациони одбор
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ВРЕДНОСТ И ВРЕДНОВАЊЕ
КУЛТУРНОГ ДОБРА

Милан Попадић

ОД „СВИДЕТЕЉСТВА“ ДО СВЕДОЧАНСТВЕНОСТИ: У
ПОТРАЗИ ЗА ГРАДИВНИМ СВОЈСТВОМ КУЛТУРНОГ ДОБРА
Апстракт
Оно што данас препознајемо под термином културно добро, у српској историји модерног
доба имало је различите називе. Крајем осамнестог и у првој половини деветнестог века
најзаступљенији су били термини старина, древност, па чак и стародревност. У другој
половини деветнаестог и добрим делом двадесетог века доминантан је био термин споменик, да бисе седамдсетих година двадесетог века појавила синтагма културно добро, а
која се у савременом добу све више подређује синтагми културно наслеђе.Ова језичка разновсрност свакако показује и различите приступе вредностима и значењима који су се придавали ономе што је било називано овим именима. Тако се крајем осамнаестог и почетком
деветнаестог века термини старина и древност односе углавном на старе књиге и рукописе,
да би се потом значење проширило и на стари новац, занатске и уметничке предмете, на
грађевине и њихове остатке. Слично је и са термином споменик, док се увођењем термина
културно добро добио један нови економско-етички слој. У међувремену десио се и један
парадокс: норме које су проистекле из конвенција о заштити културних добара постале су
парадигме значења и вредности. Другим речима, културно добро је постало препознатљиво
као знаковито и вредно пре свега зато што је правно-формално заштићено, а не зато што поседује одређене (не нужно нормиране) вредности и значај. Тако смо добили пуно изузетних
културних добара (то јест, правно-формално: „културних добара од изузетног значаја“), али
су та културна добра заправо изузета из живота друштва и културе којој припадају. Разлог
је управо то што је норма представљена као вредност. Циљ овог рада је да укаже на неке
историјске моделе и савремене приступе културном добру (и свим његовим треминолошким
претходницима) који су били у стању да препознају да културна добра, старине, споменици
и сл. нису само трезори вредности (које треба каталогизовати и нормирати), већ и оно што
вредности генерише.Јер коначно, способност репродукције вредности јесте и разлог зашто
културна добра претрајавају време.
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Milan Popadić

FROM “TESTIMONIUM” TO TESTIMONIALITY: IN SEARCH FOR
FORMATIVE FEATURE OF CULTURAL GOODS
Abstract
What we now recognize by the term cultural goods, in Serbian history of the modern era had
different names. At the end of the eighteenth and the first half of the nineteenth century the most
common terms were equivalent to term antiquity (In Serbian: starina, drevnфost, starodrevnost).
In the second half of the nineteenth and much of the twentieth century the dominant term was the
monument (spomenik). Then, in the 1970s appeared the phrase cultural goods, nowdays often
replaced withthe phrase cultural heritage. This diversity definitely shows different approaches to
values and meanings that is attach to what was recognize by the term cultural goods in time. In the
late eighteenth and early nineteenth century, term antiquity was relating mainly to old books and
manuscripts, later it spread to the old coins, handicraft and art objects, buildings and their remains.
The term monument had similar meaning, while the term cultural goods gained a new layer of economic and ethical connotations. In the meantime a paradox occurred: the norms that came from
conventions on the protection of cultural heritage become a paradigm of its meaning and value.
In other words, the cultural goods have become recognized as a significant and valuable primarily
because they were legally and formally protected, and not because they had some (not necessarily formaly prescribed) value and significance. So we got a lot of exceptional cultural goods (that
is, legally and formally, “cultural property of exceptional importance”), but the fact is that cultural
goods were exempted from social life and culture to which they belong. The norm was presented
as the value - that is in the root of this paradox. Thus, the aim of this paper is to point out some
historical models and contemporary approaches to cultural heritage which were able to recognize
that cultural goods (antiques, monuments and so on) are not only treasures of values (that should
be catalogized and standardized), but the very core that generates value. Because, ultimately, the
ability to reproducevalues is why cultural goods are capable to transcend time.
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Од „свидетељства“ до сведочанствености:
У потрази за градивним својством културног добра

Споменик – то је озбиљна ствар.
К. М., 1919.1

Увод или О тржишту имагинарног
Завичај појма вредности је у култури размене. Другим речима, нема вредности ако нема идеје да се нешто мења нечим другим, те да то вреди више,
мање или једнако у односу на предмет размене. Читаво краљевство вредно
је једног коња, ако сте Ричард III и Шекспир вас стави у незгодну ситуацију.
Са друге стране, домовина значења је машта: оно што видите пред вама
значи нешто што не видите,али „знате“ да то представља. Рецимо, укрштене
хоризонтална и вертикална линија значе оруђе страдања (крст), ознаку математичке операција (знак за сабирање), укрштање путева (саобраћајни знак),
све зависи да ли сте у цркви, на часу математике или у аутомобилу. Говорити
о значењу и вредностима у истом контексту значи говорити о размени маште
и маштању о размени. Или у две речи о – тржишту имагинарног.
Свакако, контекст тржишта имагинарног присутан је и у случају разматрања
вредности и значења културног добра. Имајмо на уму да то није једини контекст појављивања културног добра, мада му је донекле инхерентан.2Условно речено, домен размене је свакако „размена између прошлости и садашњости“3; домен маште је моћ идентификовања са нечим другим и прихватања тог другог као сопственог. На пример, називајући први аутомобил
кочијом-без-коња извршена је размена између модела савременог друмског
возила са моделом из прошлости, а машта – претворена у механику – у аутомобилски мотор ставила је коњске снаге.
Ако би требало ближе одредити тржиште имагинарног у случају размaтрања
вредности и значења културног добра, оно би се могло одредити као размена
прошлости и садашњости кроз процес идентификације. Такође, напоменимо да под културним добром овде подразумевамо савремену артикулацију
идеје која се нашла и у ранијим, али и даље присутним терминима као што
су старина, споменик, наслеђе, баштина. У том смислу, подсетимо се и примедбе Емилијанија (Andrea Emiliani): „Чини се да је још ближе нашем времену
била постављена дефиниција ’добра’ која помало ублажава ону идеју о грубој
судбини баштине, богатом насљеђу дједовском, којим су се могле подузимати многе ствари, али које се прије свега може продавати и искористити по
најбољој цијени“.4Ове напомене су нам нарочито битне јер намеравамо да
поменуту „размену“ пратимо у њеном историјском развоју, а нараочито у контексту српске културе. Но, кренимо прво од фундаменталних питања.
КУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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Часна старина и њени изданци 5
Оно што данас препознајемо под термином културно добро, како у струковној
терминологији, тако и у културној историји модерног доба имало је различите
називе. Крајем осамнестог и у првој половини деветнестог века најзаступљенији су били термини старина, древност, па чак и стародревност. Тако се у
контектсу српске културе, у другој половини осамнестог века под „древностима сербскаго народа“ подразумевају пре свега стари рукописи, које би у
циљу истраживања, чувања и тумачења ваљало сабрати и преписивати.6 Са
друге стране, праћењем првих штампаних описа српских манастира у осамнаестом и деветнаестом веку, уочено је да је крајем осамнаестог века манастирска баштина углавном тумачена у контексту њеног правно-имовинског
домена, док ће деветнаести век у њој препознати пре свега културно-историјски значај.7У другој половини деветнаестог и добрим делом двадесетог века
доминантан је био термин споменик. На општем, енциклопедијском нивоу
Катрмер де Кенси (Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy) је на следећи
начин почетком деветнаестог века сумирао тадашње значење речи споменик
(monument): „То је, схваћено у генеричком смислу речи и ствари, знак који дозива у сећање догађаје, ствари и особе. Та је реч еквивалент речи мнема код
Грка“.8 Век касније Алојз Ригл (Alois Riegl), започињући расправу о Модерном
култу споменика, његовој бити, његовом постанку, пише: „Под спомеником (Denkmal) се у најстаријем и изворном смислу подразумева дело људске
руке подигнуто у сврху одржавања појединих људских подвига и вештина
(или склопа више њих) у свести будућих генерација. То може бити уметнички (Kunstdenkmal) или писани споменик (Sehriftdenkmal) – већ према томе
да ли обавештава посматрача о догађају који треба овековечити изражајним
средствима ликовне уметности или помоћу натписа.“9 Ове ране одреднице
вешто су ухватиле садржај појма, док су се у двадесетом и двадесет првом
веку његов опсег (од почетног антикваријатског занимања до савременог загарантованог људског права10) и досег (у смислу шта се све може сматрати
„спомеником“, тј . „добром“) стално увећавали.
Иако ће рукописи и старе и ретке књиге остати предмет интересовања, деветанести век ће донети знатно ширу представу о томе шта све може бити споменик, а нарочито у светлу грађења и легитимисања националне идеје.11Репрезентативни остаци прошлости, материјално и нематријално наслеђе, постали су белези и беочузи у ланцу сведочанстава националног памћења.12
Споменик (древности), као оно што може да превазиђе време, постао je доказ
трајања, који својом способношћу да сведочи о прошлости уједно може да легитимише садашњост и оправда њене потребе. Пред крај прве половине деветнаестог века, у Србији су се барем донекле стекли услови за установљење
системске бриге о старинама, што је подразумевало процесе идентифико14

Од „свидетељства“ до сведочанствености:
У потрази за градивним својством културног добра

вања, описивања, документовања и заштите, у складу са европским искуствима тог доба.13 Значај идеје споменика види се и по месту који она има у
плану Друштва србске словесности под насловом „Распрострањивање науке
у народу србском“. Ова је систематизација истраживачких планова објављена
је у првом броју Гласника Друштва1847. године, а брига о „древностима Србским“ једна је од централних и најразрађенијих тема делатости. Интересантна
је спецификација древности, то јест како се оне препознају и где су сачуване.
Тако се као под концептом древности препознају споменици, који обухватају
дипломе, новац, драгоцености, здања, те сведочанства сачувана у самом животу народном као што су обичаји, песме, предања.14
Да је ова идеја била присутна и пре 1847. године јасно је и због истраживачког
подухвата, кога је по налогу Друштва, преузео др Јанко Шафарик, трагајући
по Србији 1846. године за „стародревностима“ и „свидетељствима“ (сведочанствима) о старини.15 У Шафариковом случају карактеристично је то да је
он на пут кренуо да би истражио „наименованија разни трава, дрва, птица и
орудија к домаћој економији принадлежећи“, али да је „не мању позорност
обраћао и на стародревност и све вниманија достојне споменике“. Иако то
није био сам почетак бриге о старини у Србији16, Шафариково истраживање
може се назвати првим систематским истраживањем, имајући у виду управо
план Друштва. Његовим стопама ће кренути већ на јесен 1846 и Димитрије
Аварамовић, а потом и многу други попут сликари Стеве Тодоровића и Николе Марковића, архитеката Михаила Валтровића и Драгутина Милутиновића
и других.
Задржали смо се на деветнаестом веку јер су се тада формуслисале неке и
од препознатљивих вредности културног добра. Друга половина деветнаестог и прва половина двадесетог века биле су усмерене пре свега на установљавање правног и институционалног система заштите, иако са резултатима који, чини се, не одговарају уложеним напорима. Крај Другог светског
рата, поред промена у државном и идеолошком устројству српског и југословеснког друштва донео је и раздобље који се у литератури обично означава
као „период планске заштите“.Почетком 1945. године, Национални комитет
ослобођења Југославије донео је Одлуку о заштити и чувању споменика
културе и старина, а за њом је донет и читав низ правних аката који су
фундирали систем заштите споменика природе и културе у социјалистичкој
Србији и Југославији.17 Уз ова правна, следила су институционална решења
и убрзо је основана мрежа републичких и регионалних завода за заштиту
споменика културе. Такође, уз њих се развила и потреба за теоријским и појмовним промишњањем, где треба нарочито издвојити и данас инспиративну
и упутну синтезу недоумица Стевана Томића, окупљену под насловом Споменици културе, њихова својства и вредности.18
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Крај двадесетог века и почетак двадесет првог донеће на глобалном нивоу
праву идентитетску кризу проузроковану, испоставиће се, лажним „крајем историје“.Исходи ове кризе били су различити – од успостављња неолибералне диктатуре до савременог тероризма– али је за нас је овде најзанимљивије
формулисање права на наслеђе као основног људског права.19 Другим речима, читав сет вредности и значења сада је из ранијег истраживачко-струковног домена, наводно пресељен у „живот заједнице“.20Међутим, тиме је још
једанпут указано на следећи парадокс: норме које су проситекле из конвенција о заштити културних добара постале су парадигме значења и вредности.
Другим речима, културно добро је постало препознатљиво као знаковито и
вредно пре свега зато што је правно-формално заштићено, а не зато што
поседује одређене (не нужно нормиране) вредности и значај. Тако смо добили пуно изузетних културних добара (то јест, правно-формално: „културних
добара од изузетног значаја“), али су та културна добра заправо изузета из
живота друштва и културе којој припадају. Разлог је управо то што је норма
представљена као вредност.21

Културно добро као јавно добро
Извлачећи га из историјског, али сматрамо не из смисаоног контекста, зауставимо се на једном давнашњем запажању. Први директор Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Србије Милорад Панић-Суреп,
истичући 1948. године значај културног наслеђа за „сваког свесног грађанина наше заједице“, примећује да се „појам општенародног добра не сме
оцењивати по његовој припадности, тј. да ли је власништво државе, цркве
или приватног лица, али исто тако ни бркати са општенародном имовином.
Општенародно добро је сваки онај споменик који говори о културном, економском и политичком развитку нашег народа, без обзира у чијем је поседу, те
се о његовом стању и кретању морају имати у сваком тренутку поуздани подаци, а старање о његовом мора доћи под надзор државе и њених стручних
установа“.22 Овај Сурепов став интуитивно је најавио савремено разумевање
културног добра као јавног добра.23
Oд друге половине двадесетог века, a нарочито на прелазу између векова,идеја јавног добра из сфере економске политике лагано улази и у сферу културе.24Тако, на пример, члан 10 Закона о јавној својини Републике Србије
препознаје културно добро као добро од општег интереса у јавној својини,
то јест као „ствари које су законом одређене као добра од општег интереса
због чега уживају посебну заштиту“, што је сасвим у складу са савременом
међународном праксом. Ипак, имајмо на уму да је овде реч пре свега о економским вредностима.25
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И заиста, баштински локалитети у Британији, као што су Лондонски Тауер
или Единбуршки дворац, помажу британску економију захваљујући туристичким посетама са преко 20 милијарди фунти!26 Санацију римског Колосеума,
започету 2012. године, не фининасира италијанска држава или нека културна
институција или политички опортуниста; финансира је са 25 милиона евра
приватни предузетник који је тиме стекао право да у наредном петнаестогодишњем периоду Колосеум користи у рекламној кампањи за своје производе.27 У 2014. години, храм Ангкор Ват у Камбоџизарадио је од продаје улазница готово 50 милиона долара.28 Невелики фрагмент стакленог пехара пореклом из Сирије, који је мутним каналима приспео у Лондон током најновихијих
сукоба на Истоку, продаје се за 250 фунти.29 Али, да ли се културно добро
схваћено као јавно може валоризовати само економским параметрима?
Пишући о економији споменичке баштине, Хрвоје Шошић истиче темељну
разлику између ове и других економских дисциплина. Док се остале економске
дисциплине (на пример, економија саобраћаја, економија индустрије, економија пољопривреде) старају да обезбеде репродукцију (поновну производњу)
створених и постојећих добара и вредности, економија споменичке баштине
тежи да обезбеди трајно очување и одржвање споменичке вредности у што
изворнијем и целовитијем облику.30Међутим, ако је и тако, онда ово „трајно
очување и одржавање“ не сме бити схваћено рестриктивно, већ као замајац за
сталну валоризацију и означавање кроз динамичну (схваћену као dynamis), животну интерпретацију. Ако је јавно добро оно које је несицрпиво, неискључиво
и недељиво, и културно добро би морало да има ове карактеристике. Другим
речима, крајње вредновање и „ултимативна“ интерпретација довеле би управо до исцрпљења, искучивости и подељености културног добра. Аградивно
својство културног добра јесте особина да „не заборавља“, то јест да целовито
чува, негује и преноси вредности и значања реалности из које је потекло (што
је најчешће прошлост) и да о томе сведочи у реалности у којој се нашло, дакле
у садашњости. То je оно својство које називамо сведочанственошћу.31

Уместо закључка или Културно добро као ресурс на цени
Ипак, не треба имати сумњи, културно добро стално измиче коначној интрепретацији и евалуацији. Стога, уместо конкретног закључка, овај текст завршавамо
једним „споменичким искуством“. Почетком 2015. године за потребе телевизијске емисије „Метрополис“ редакције за културу РТС-а, снимали смо прилог
о савременој споменичкој култури Београда.32 Непосредни повод за овај осврт
био је подизање споменика цару Николају II Романову средином новембра 2014.
године. У тих неколико месеци колико је протекло од најаве, преко подизања
и освећења споменика Николају, па до снимања прилога нисам срео особу из
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академског света која о том подухвату говорила са поверењем у његов смисао, а
често са отвореним и директним сарказмом. Ни моје мишљење није излазило из
тако описаног оквира. Споменик Николају II разумео сам пре свега као споменик
нашег дезоријентисаног времена и поигравање са спољно- и дневнополитичким
моћима. Коначно, када је реч о репрезентативним, владарским споменицима,
често је тако. И венци које су у подножју споменика неколико дана пре нашег
снимања положили председник Републике Србије, градоначелник Београда, амбасадор Руске Федерације у Београду и други званичници, сведочили су о томе.
И док је телевизијска екипа припремила технику, међу венце званичника спуштен
је још један прилог. Стара, седокоса госпођа – рекли бисмо „бакица“ – у подножје
споменика спустила је скромни букет сачињен од, чини ми се, ранопролећног
цвећа. Тихо и готово невидљиво како се појавила, бакица је и отишла.
На снимку који је направљен за потребе емисије међу државничким венцима
види се и тај букетић висибаба. Kao што нас је Николајев савременик упозорио,
споменици су озбиљна ствар. Тако је и у случају питања значења и вредности
културних добара данас. Економска тржишта имају своју логику и своје мешетаре. С друге стране, тржиште имагинаргног знатно је специфичније. На њему
се не тргује робом и услугама, већ успоменама. Оне, колико год биле невелике,
претрајавају време и попут висибаба најављују будућност. А то је ресурс који
је увек на цени.
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ПРОБЛЕМ БАШТИЊЕЊА СПОМЕНИЧКОГ НАСЛЕЂА:
ПРАВНИ АСПЕКТИ ПОЈМОВНОГ ОДРЕЂЕЊА ВРЕДНОСТИ
Апстракт
Рад се осврће на правне акте од средњег века до данас на територији Србије који се односе
на чување онога што данас називамо споменичким наслеђем, посвећујући посебну пажњу проблему разумевања његове вредности и конституисања исте у оквиру датих правних оквира.
Разматрају се прва средњовековна интересовања за очување наслеђа која се правно
уобличавају ради регулисања правно-имовинских односа, а не ради општег сазнања и
заштите наслеђа као сведочанстава прошлости. Након дуге традиције црквених уредби
први правни прописи који се односе на заштиту старина зарад сећања на исте, у Србији
су настали тек у деветнаестом веку, док се жеља да се оне „упознају, прикупе, обезбеде и
чувају“ јавља у Србији тек након Другог српског устанка. Исказује се поштовање старосне
вредности споменика уз свест о дуговекости као начину очувањa, што одређује тада примењене мере обнове споменика. Почетком двадесетог века се у Нацрту закона о заштити
старина изразом старина означавају предмети „који имају културне, научне, историјске или
уметничке вредности за доба у којем су настали и за место у којем су постали“. Тада први
пут наилазимо на израз вредности, а запажамо и да је у том, као и у ранијим актима реч о
споменику као документу прошлости који може расветлити нека питања из историје, односно објаснити прошлост из које је потекао.
Такав значај дефинише вредност споменика, а он се према баштинским теоријама двадесетог века односи и на својство споменика да у данашњем облику и стању може бити извор
за разна сазнања и средство за одржавање сећања на значајне догађаје, идеје и људе.
То својство упућује и на јавни интерес, који и захтева да споменици буду сачувани. Напор
за препознавањем различитих вредности споменика ради што прецизније категоризације
целокупне баштине, утицао је на утврђивање бројних правних регулатива од периода након
Другог светског рата, а с намером адекватног управљања баштином.
Разлика између правног одређења и каснијег научног дефинисања споменика, а које је
настало на трагу развоја споменичког права, јесте она битна разлика која се и у науци о
баштини уочава у другој половини двадесетог века. Споменик више није окарактерисан само
својом старосном вредношћу, па ни историјском, већ информатичким потенцијалом и комуникативношћу. Раније схватан као документ, или сведочанство прошлости, споменик је сада
споменик садашњости, па је и питање баштињења проблем савременог друштва.
Кључне речи: споменичко наслеђе, правна заштита, вредности, херитологија
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THE PROBLEM OF CARING ABOUT MONUMENTAL HERITAGE:
LEGAL ASPECTS OF THE NOTION OF VALUE
Abstract
The paper deals with legal acts related to the preservation of what we now call the monumental
heritage, dating from the Middle Ages to the present day and being from the territory of Serbia. The
particular attention is given to the problem of understanding heritage value and constituting it within
the given legal frameworks.
The first medieval interests for heritage preservation which were legally formulated were necessary
for legal regulation of property issues, and were not motivated by desire to gain knowledge
about heritage or protect its objects as testimonies of the past. After a long tradition of church
ordinances, the first legal regulations in Serbia related to the protection of antiquities for the sake
of remembering them were created in the nineteenth century, while the desire to “get acquainted,
gather, secure and guard” occurs in Serbia only after the Second Serbian Uprising. It is stated at
the time that the age value of the monument must be respected with the awareness of its longevity,
which would determine the measures of the monument’s protection and conservation to be applied.
At the beginning of twentieth century, we find that in the Draft of the Law on the Protection of
Antiquities, the expression “antiques” refers to objects “that have cultural, scientific, historical or
artistic values for the period and for the place in which they were created”. In this document, we
encounter term “values” for the first time, and we can note that in this, as well as in earlier acts,
monument is treated as a document of the past which can clarify some historical issues, or explain
the past from which it came.
Such significance defines the value of the monument and, according to the heritage theories
of the twentieth century, it also refers to the monument’s characteristic that in its present form
and condition it can be a source of knowledge and a means of preserving memory of important
events, ideas and people. This quality is a matter of public interest, which affects the protection and
preservation of certain monuments. The efforts to recognize different values of monuments in order
to categorize heritage precisely have influenced numerous legal regulations focused on adequate
heritage management and issued after Second World War.
Difference between legal and scientific definitions of monument, the latter being largely based
on the former, is the essential difference noted by heritage science during the second half of the
twentieth century. Monument is no longer characterized only by its age value, nor by historical
value, but primarily by its informational potential and communicability. Formerly understood as a
document, or testimony of the past, monument is now seen as a monument of the present, so the
issue of caring about heritage represents the problem of contemporary society.
Keywords: monumental heritage, legal protection, values, heritology
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Проблем баштињења споменичког наслеђа:
Правни аспекти појмовног одређења вредности

*
Иако је интересовање за чување споменичког наслеђа постојало и раније,
први правни прописи који се односе на његову заштиту као заштиту старина,
а зарад очувања сећања на исто, у Србији су настали тек у деветнаестом веку.
Средњовековни прописи попут оних у Душановом законику да „шта ко нађе
у царевој земљи, да не узме, те да не рекне: вратићу ако ко препозна, ако ли
дигне или узме да плати исто као лопов или гусар“1 односе се тек на заштиту
приватног права својине, односно настали су ради регулисања правно-имовинских односа, а не ради општег сазнања и заштите тих предмета као сведочанстава прошлости. Једним старијим правним актом, Светосавском хрисовуљом, уређује се заштита предмета од верског и црквеног значаја „(...) и
аште кто украде што внутр цркве, до свеште, воска или тамијана, да му се
кушта распе“.2 Дакле, крађа као кривично дело и црквена анатема као последица штитили су богослужбене предмете који су се налазили у цркви. Ипак,
овим нормама нису прописане правне санкције за оне који уништавају, па
оне имају пре моралну, него правну тежину. Такође, иако у средњовековним
повељама о оснивању, обнављању и даривању цркава и манастира ктитори
посебном одредбом траже да се њихове задужбине не руше и оштећују, као
ни предмети који се у њима налазе, ове одредбе (и даље само моралног карактера) нису сасвим поштоване, па знамо да је било уништавања и пљачки
сакралних целина.3
Оно што је важно, за истраживање генезе споменичког права,4 јесте чињеница да у средњовековној Србији није постојао закон који штити старе цркве и
градове и њихове остатке, па је било могуће изградити сасвим нову и битно
другачију цркву на зидинама неке старије. Овако су саграђене и неке од репрезентативних цркава српског средњег века, као на пример две задужбине
краља Стефана Уроша II Милутина, Црква Успења Пресвете Богородице у
Грачаници и Богородица Љевишка у Призрену.5 Чином нове изградње у поменутим случајевима, очувана је намена и светост места, док свест о значају
облика саме цркве није постојала. Ипак, такав однос према овој врсти старина промењен је средином четрнаестог века, односно ставови из једног византијског зборника црквеног, државног и грађанског права који је био кодификован и у средњовековној Србији потврђују то. Принципи такозване Скраћене
Синтагме Матије Властара6 „Иже вет’хи храм понављајеј од првњаго образа да не исходит...“ говоре да се при обнављању срушеног, оронулог, старог
храма не треба удаљавати од првобитног изгледа старијег храма.7 Иако ово
није поштовано увек, нарочито када је старија црква веома оштећена, извесна брига за старине у средњем веку ипак јесте постојала, а закључујемо да је
била кодификована тек црквеним правом.
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Саме цркве, манастири, средњовековни градови, дворци, али и рукописи и
надгробни споменици јесу осетили „зуб времена“ те били оштећени и уништавани кроз време на различите начине и из многобројних разлога. Све оно што
би се данас приписало корпусу баштине, није било препознато као вредно,
тако да је и обнављано и чувано тек спорадично. Брига о старинама се сводила на иницијативу цркве и појединаца који бележе стање верских објеката,
а почетком осамнаестог века се детаљније извештава о стању цркава и стварају се њихови пописи.
Ситуација је слична и почетком наредног века, с тим да се услед већих слобода
које је Србија стекла након Другог српског устанка јавља веће интересовање за
бригу о старинама али и жеља да се оне „упознају, прикупе, обезбеде и чувају“.8
Прва административна наредба о старинама потиче из око 1828. године када
кнез Милош Обреновић наређује да се пријави сваки налазак било какве старине, о чему ће и бити извештаван наредних година. Тек 1836. новим актом
се наређује стварање пописа свих цркава и манастира. Занимљиво је да су
актом дата и упутства за правилно сачињавање евиденције. Она се односе
на рубрике: „наименованије и храм цркве; где лежи, у селу или изван села
и положеније места на коме лежи; кад је начињена и од кога; од каква је
материјала и у каквом се стању налази; утврди црковне; одјејаниа црквовна;
књиге; звона; новац; имјение црковно изван цркве (покретно и непокретно) и
особита примјечанија“. Овим пописом евидентиране су 293 цркве и 50 манастира. Не зна се да ли је нечему конкретном послужио попис, али је јасно да
он представља доказ о бризи власти за старине.9
У каснијим годинама та брига се огледала у обнови неколико манастирских
цркава. Године 1839. се обнавља црква манастира Студенице, а у уговору
који потписују тадашње Министарство просвете (Попечитељство просвештенија) и извршитељ радова (зидарски устабаша) Настас Стефановић могуће је
ишчитати однос према старинама. Налаже се да се отворе 36 прозора и обнове „као што су у старо време били“, као и да се „13 дирека (...) онако углади
(...) како су од древности и други начињени били (...)“.10 Поштовање старине
огледа се посебно у делу уговора који се односи на сликарство: „Стари молерај у цркви у нутри да се ни мало не квари ни замазује. Ово треба да се
древности и достопамјатности ради чува и не квари“.11 Дакле, исказује се поштовање старосне вредности уз свест о дуговекости као очувању памћења.
Слично гласе и упутства за обнову зидног сликарства цркве манастира Манасија из 1844. године: „Но, оно што је у молерају гди год избушено, да се само
оно што је избушено попуни и по начину старог молераја попуни, а у стари
молерај да се не дира“.12 У таквим упутствима за рад, препознају се неки
принципи савремене конзервације.
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Тих година се обнављају и други манастири у Србији, а 1842. године указом
од 27. марта објављен је устав Друштва Српске словесности, међу чијим оснивачима су били Јован Стерија Поповић, тадашњи начелник поменутог Попечитељства просвештенија и Јанко Шафарик, професор Лицеја који су битно
допринели истраживању и заштити старина у Србији. Рад самог Друштва био
је прекинут династичким променама, а настављен 1844, док су активности
Јована Стерије Поповића развијане континуирано ка прикупљању и очувању
древности, те оснивању Народног музеја. Изразом древности у тадашњим
документима13 означени су предмети који се налазе на различитим местима
под земљом или изнад ње, чувани на различитим местима, које треба сакупити јер „за испитатеље древности од велике важности могу бити“. Дакле, за
истраживаче прошлости, или боље рећи историје.
У мноштву расутих догађаја везаних за обнову појединачних цркава, посебно
се издваја крај 1843. године, тачније 13. новембар као битан датум у историји
заштите споменика културе у Србији. Стерија Поповић је тада, у име Попечитељства, државном Савету предложио доношење једне посебне „уредно
издате уредбе“ о забрани рушења старих градова и њихових развалина. Он
истиче као вредност ових споменика древности што „не само љубитељима
историје увеселеније и у многим предметима разрешеније подају но и земљу
нашу занимљивом, знатном и класичном чине“. Доношење уредбе предлаже да би се древности сачувале од „нападенија“ и „за потомство у целости
остале“. Дакле, овде се истиче сврха заштите, што је и први корак ка једној
уредби. Такође, траже се одређене санкције за оне који поступају противно
забрани о рушењу поменутих старина. Сходно томе, а како Томић са правног
аспекта препознаје, овај предлог има све елементе потребне за законски акт о
заштити старина, односно древности, архаично речено тадашњом редакцијом
српског језика.
Тај предлог у историографији и јесте познат као Нацрт закона о заштити старина. Он није прихваћен у целости, већ је на њега одговорено почетком наредне
године уз делимично одобравање чиме није препозната његова оригиналност
и правовременост. Прихваћен је на нивоу уредбе у смислу наредбе, али како
њиме нису прописане санкције, није, дакле, донета уредба у смислу закона на
шта се односио предлог Стерије Поповића.14 Такође, ова се уредба ограничавала на чување старина изнад земље, али не и оних у земљи. Важно је рећи и да
у суседним земљама у то време нема законских аката који уређују однос према
баштини. Само је у Грчкој од 1834. године постојао закон о заштити старина.15
У наредним годинама настојања Попечитељства наставило је Друштво српске словесности, а она су се сада огледала у подршци за обнову многих споменика, као и истраживање, евидентирање, и прикупљање старина.16
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Израз споменик древности који је у овом периоду коришћен, није био јасно
дефинисан. Он се односи на споменике прошлости као документе једног минулог времена, а то су посебно остаци и развалине старих градова и замкова.
На њих се управо и односи Уредба о заштити споменика древности из 1844,
што је први модерни општи споменичкоправни акт у Србији. Њиме се тежи
да се споменици древности ”како од времена наших Царева и Краљева, тако
и од времена Римљана (…) колико је могуће ненарушими сачувају“.� Запажа
се да је ту реч о споменицима као документима прошлости који, судећи и по
другом Стеријином предлогу, могу расветлити нека питања из историје. Значи, они могу објаснити прошлост из које су потекли.
Такав однос према споменику имао је и своје правно утемељење. Године
1881. Михаило Валтровић, даје нацрт Закона о историјским и уметничким
старинама у Србији, којим надзор над старинама приписује управи Народне
Библиотеке и Народном музеју. Закон се битним делом односио на регулисање извоза старина и старина у приватном власништву, али није изгласан.
У каснијем нацрту закона из 1889. старинама су означени предмети „који се
тичу некадашњег политичког, вероисповедног и приватног живота у српској
земљи, почевши од најстаријег па до најновијег доба“. Ови предлози закона
нису усвојени, као ни онај из 1908. године, мада су донети закони којима су
важне баштинске установе добиле самосталност: Закон о Народној библиотеци и Народном музеју (1881) и Закон о Државној архиви (1889). У предлогу
закона који је 1908. године поднет Народној скупштини Краљевине Србије
користи се искључиво израз старина као замена за све раније, а њиме се
означавају предмети „који имају културне, научне, историјске или уметничке
вредности за доба у којем су настали и за место у којем су постали“.17
Ту се први пут јавља израз вредности, а он ће се задржати и у каснијим
правним актима. У Закону о шумама из 1929. у Краљевини Југославији једна
се одредба односи на заштиту предмета од историјске, научне и уметничке
вредности, а према њој је касније, 1932. године донета Наредба о чувању и
одржавању оваквих предмета која има све елементе закона о заштити споменика.� У грађевински закон су од 1931. године били унети прописи о историјско-уметничким местима и историјско-уметничким зградама које имају
историјски или уметнички значај.
У правном систему, терминолошке разлике су споро развијане кроз шире
објашњење, али су се синонимни термини за споменик смењивали пратећи
тадашњи дух времена, односно степен развоја свести о наслеђу.
За време Другог светског рата у Србији се објављује Уредба о чувању старина 1941. године. Измењена и проширена она је објављена и наредне године. Но, иако се њоме враћа стари израз старине, та Уредба прописује мере
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заштите за археолошке, уметничке, историјске и етнографске споменике, те
регулише начине и могућности истраживања, ископавања и поступања приликом случајног проналаска оваквих споменика под водом или земљом. Поменута Уредба је важила у Србији до ослобођења Београда 20. октобра 1944.
Убрзо је у фебруару 1945. донета Одлука о заштити и чувању културних споменика и старина, а потом и први закон из ове области у новој Југославији.
Практични аспекти службе заштите су од тада много детаљније прописани.
Они донекле и указују на суштинску разлику између Одредбе и првог закона.
Набрајањем врсте предмета који јесу споменици Одредба нуди аналитичку
дефиницију споменика, али не нуди механизам за утврђивање споменичких
својстава. Дакле, исказано је схватање заштите a priori тј. in abstracto.18 Како
препознати и признати својство споменика описано је у закону из 1945. Њиме
је заправо регулисан рад институција које са баве питањем заштите, те утврђена путања од препознавања, преко предлога, до валоризације и проглашења споменика заштићених од стране државе. Ова гаранција се односи
на његово очување, па су као део закона унете забране о физичком уништавању, премештању, недозвољеној рестаурацији, недозвољеној градњи нових
објеката у близини споменика, отуђења или извоза. Ови аспекти заштите су
условили и уређење новооснованих установа заштите, које подразумевају
стручни и научно-истраживачки рад у овој области. Такође, овим законом је
отпочео активни и системски рад на заштити, проучавању и документовању
наслеђа. Доживео је касније измене и допуне објавом нових закона 1946,
1959 и 1965. године.�
Савезним и републичким законима је уређивана делатност заштите споменика културе у Србији све до 1977. када Србија доноси Закон о заштити културних добара који се примењује на територији Србије, а ван аутономних
покрајина. Ово је први закон који регулише јединствену област заштите споменика културе, музејских предмета, архивске грађе, старе и ретке књиге.
Закон прави разлику између покретних и непокретних културних добара, а
зависно од културног, историјског и друштвеног значаја ових добара уводи
категорије: културна добра, културна добра од великог значаја и културна
добра од изузетног значаја.19 Ове категорије важе и актуелним законом.20
Поменути закон је доживео измене и допуне 1990. године, а 1994. године је
донет Закон о културним добрима који је и данас на снази. Културним добрима означене су, не нарочито прецизно, „ствари и творевине материјалне и
духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену
овим законом“.� Законом је још регулисано управљање културним добрима односно надлежности баштинских институција као и одговорности сопственика,
те казнене мере за непоштовање предложених мера заштите. Једна од обаКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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веза баштинских установа је вођење Регистра и Централног регистра о културним добрима по врстама. Документација која чини ове регистре је општег
типа и својим садржајем у битној мери показује да се концепт евидентирања и
документовања споменика није битно мењао, на пример у односу на поменути
акт из 1936, сем у правно-техничком смислу. Дакле, њоме су обухваћена акта
о утврђивању културних добара, техничка и фото документација.21
Сам закон прописује и процедуру за утврђивање културних добара, тј.
стављање културних добара под заштиту државе. Нека од својстава културних добара која су прописана законом као критеријуми за њихову заштиту, била су препозната већ са првим размишљањима о заштити старина,
док су нека профилисана касније.22 Односно, да би се предмет категорисао
као културно добро мора садржати одређена обележја која представљају
вредности унутар неког културног система. У том смислу, као посебно битни
критеријуми приликом утврђивања приоритета у заштити баштине препознају се следеће вредности предмета баштињења: историјска, старосна, амбијентална, урбанистичка, научно-истраживачка, вредност реткости, репрезентативности, целовитости која се изражава у јединству функција и облика,
социјална вредност, симболичка, друштвена и духовна, вредност аутентичности и тд, а исто је и приликом номиновања споменика за Унескову листу
Светске баштине.

*

Тај напор за препознавањем различитих вредности споменика ради што прецизније категоризације целокупне баштине, смишљен је, заправо, с намером
адекватног управљања специфичном баштином. Наиме, међу међународним
конвенцијама ратификованим у нашој земљи које уређују односе различитих интересних страна према баштини, а у специфичним условима (оружани
сукоби, услови окупиране територије...),23 издваја се Конвенција о заштити
светске културне и природне баштине која је настала ради препознавања
и очувања универзалне баштине при чијој заштити треба да сарађује целокупна међународна заједница. Ова конвенција је усвојена на генералној
конференцији Унескоа у Паризу 1972. године, а ратификована у СФРЈ 1974.�
Настала је дакле, у циљу гарантовања ефикасне заштите и очувања, као и
што активније популаризације културне и природне баштине која представља
универзалну вредност по критеријума које прописује Унеско.24 Баштина која
одговара критеријумима, а коју је предложила земља потписница конвенције
уписује се на листу Светске баштине, чиме заправо стиче статус баштине
коју треба да поштује цела међународна заједница.25
Критеријуми за избор наслеђа које ће бити уписано на Листу светске културне баштине се односе на поменуте карактеристике споменичког наслеђа:26
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Иако се категоризација споменика у установама заштите (и код нас и у свету),
и даље врши кроз профанизацију вредности која се везује за јединственост
и оригиналност појаве и њено универзално значење, у теорији о баштини се
увелико одмиче од ових категорија у вредновању баштинског предмета.
Значај споменика за одређено друштво, на ком се и заснива споменичко
право, дефинише вредност споменика. Он се, пак, односи, како то нуди као
дефиницију споменика културе Стеван Томић, на својство предмета да у
данашњем облику и стању може (својим особинама) бити доказ неких историјских збивања и културних достигнућа, обичаја и начина живота, као и извор за разна сазнања и средство за одржавање сећања на значајне догађаје,
идеје и људе. Ово својство упућује на јавни интерес, који и захтева да сам
споменик буде сачуван.27
Разлика која се уочава између правног одређења и каснијег научног дефинисања споменика, а које је настало на трагу развоја споменичког права, јесте
она битна разлика која се и у науци о баштини уочава у другој половини
двадесетог века. Споменик више није окарактерисан само старосном вредношћу, па ни историјском, већ информатичким потенцијалом и комуникативношћу. Раније схватан као документ, или сведочанство прошлости, споменик је
сада споменик садашњости, јер ”кондензује“ и формулише поруке које јесу/
могу бити употребљиве у савременом друштву.� Тако је и питање баштињења
проблем савременог друштва. То, заправо значи, да споменик може сведочити о властитом трајању, односно свим прошлостима и друштвима која су на
њему оставила траг, па и савременом.28 Још битније, у савременим теоријама
баштине, наслеђе се види као активни део процеса изградње индивидуалног
и колективног идентитета, те културних вредности, па је и очекивано укључити друштвене заједнице у сам процес очувања и управљања наслеђем. У
том смислу је важно запазити да је имајући у виду овакве промене у научном
дискурсу, донета, и у Србији усвојена, Оквирна конвенција Савета Европе о
вредности културног наслеђа за друштво. Тим документом из 2005. године
је наглашена вредност и потенцијал наслеђа да буде ресурс одрживог развоја и квалитета живота. Такође, истакнута је потреба да се сваки појединац
укључи у ”стални процес дефинисања и управљања културним наслеђем”.29
У том смислу посебно су драгоцене и препоруке баштинских организација
које заједно долазе до закључка да се вредновање врши имајући у виду
сложеност појма баштине. Приручником за управљање светском културном
баштином, који су објавили Центар за светску баштину Унескоа, ICCROM,
ICOMOS и UCN се промовише процена значаја баштине утемељена на вредностима које му приписују сви актери – корисници – баштиници баштине о
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којој је реч.30 Тако препознатим значајем могуће је управљати баштином у
савременом свету, препознавати ризике по њену угроженост и коначно осмислити план за њено очување.

***

У околностима нових друштвених парадигми, рапидног развоја науке у односу на измењене потребе заједнице као и промењеног односа науке према
прошлости, постало је јасно да су пред праксом заштите наслеђа, чији је део
и правна регулатива, нови изазови.
Конвенција Савета Европе, као и препоруке поменутих организација изнете у
виду приручника, показују да друштвене промене и развој науке могу допринети измењеном приступу баштини.
Понекад је вредност споменика као документа времена (и овог скоријег) она
која у неком тренутку надилази све друге, или успоставља различите релације са другим вредносним слојевима споменика.32 Вредности споменика, у
правним оквирима закона и међународних конвенција дате као дефинисани
критеријум за савремени однос према баштини, извесно је – променљиве су.
Оне проистичу из различитих потреба друштва, односно, значаја који споменик има у датом тренутку. Стога је јасно да је валоризација споменика, као
корак ка утврђивању стратегије баштињења, незавршен процес.
Сам процес вредновања тиче се, дакле, институционалног оквира, док проучавање припада ширем научном дискурсу, који овај претходни фундира.
У том смислу поље одређености као наше сазнање о предмету и поље неодређености као мноштво очекиваних сазнања која треба открити и значења
која треба створити, чине науку и праксу заштите будним.38 Њихова узајамна
спрега помера однос ових поља и чини их одрживим у памћењу друштва.
Наиме, иако се интересовање за очување споменика древности у Србији
озваничава средином деветнаестог века тек ће појавом организованог система заштите након Другог светског рата иста област интересовања више
окупирати научну и стручну јавност.
Ипак, у прегледима који сумирају годишње или чак деценијске активности
службе заштите, приказују се сами резултати,39 дакле коначни учинак примењених мера заштите, али се о поступку рада од мисаоног до делатног,
односно од препознавања вредности, преко стављања споменика под заштиту државе до доношења разноврсних одлука о начинима очувања споменика
и њиховог спровођења, извештава тек спорадично. Тај поступак долажења
до примењеног решења, као збир пракси баштињења који показује на који
начин је вредновано неко наслеђе, би могао да расветли многе аспекте де30
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ловања службе заштите. Неки од тих аспеката се односе на друштвено-политички контекст, културне утицаје и доминантне праксе деловања, ангажованост појединца и наравно дефинисани правни оквир.
Убрзо након почетака рада службе заштите проблематизовано је питање
друштвене употребе споменичког наслеђа, а овај однос је имао и своју правну потврду. Правна легислатива као дефинисани оквир могућности у систему заштите споменичког наслеђа у Србији постао је предмет темељнијих
проучавања већ на самом почетку педесетих година прошлог века. Стеван
Томић, правник у делатности заштите културног наслеђа, направио је неколико прегледа ранијих начина правног регулисања односа према споменицима. Такође је учествовао у предлозима за пренамене споменика према
„културним потребама заједнице“ али и у сачињавању првог југословенског
закона о заштити споменика културе 1945. године.40 Његова истраживања
су се управо односила на процес од мисаоног до делатног и могућности
правне утемељености и верификације споменика. Докторирао је на Правном
факултету у Београду 1956. године,41 а две деценије касније његов колега
и наследник Владимир Бргуљан дефинисаће и издвојити споменичко право као посебну грану правног система, односно издвојити науку споменичког права.42 Његова улога у стварању каснијих домаћих закона о заштити
наслеђа као и учешће у доношењу међународних конвенција, али и место у
културном животу тадашњег Београда, је значајна. Научни допринос, али и
лични, ове двојице истраживача уверио нас је да је оквир споменичког права
тек загрљај наслеђа прошлости и савременог човека, а као сваки загрљај
некад је лабав, а некад чврст. Од чега зависи присност тог односа? Томић би
рекао од „друштвеног интереса“.
„Друштвени интерес“, како Томић опомиње, се изражава кроз друштвене
норме, а оне „не проистичу само из друштвеног система него нарочито из
теоријских проучавања и праксе“.43 Иако се данас зна да су ови проблеми
неразлучиви и да је тек друштвеном верификацијом одређених споменичких
вредности могућ њихов опстанак, добро је подсетити се да је овакво мишљење било усмерено ка променама у пракси заштите споменичког наслеђа
пре бројних, данас високо цењених конвенција о очувању наслеђа које заговарају исту ствар.44 Оно је и будило свест о томе да се увек мора пратити
корак друштвених промена и домета науке.
Рад на очувању споменичког наслеђа у Србији у другој половини 20. века може
се омеђити храбрим почецима младе службе заштите и периодом ограничених деловања услед нових друштвено-политичких прилика и ратних стања деведесетих. Поменуте међународне конвенције, ратификоване у нашој земљи
али не увек и поштоване, обесмишљене су. Пред домаћом службом заштите
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споменика стајали су нови проблеми. Многе од њих није било могуће решити
заштитом материјала и облика предмета, већ неговањем колективне свести
о значају очувања наслеђа што није ефемерни акт. Иако прихваћени међународни правни оквир имплицира значај друштвеног ангажовања у очувању
наслеђа, показало се да у пракси приоритет има раније опробани модел (техничке) заштите. Дакле, искуство прошлости, с намером или не, тражило је
примену у актуелном тренутку, те се поштовање увезених модела испољава
као пуко задовољавање норми. Праћење европских токова видимо и на примеру новијег ангажовања службе заштите по питању залагања за нову одрживу друштвену улогу споменика, означену позајмљеницама из других језика
и научних области, „бизнис план“, „менаџмент план“, „маркетинг и комуникацијске стратегије“, „мониторинг“ и слично.45
Многи од ових „планова“ су у настанку, па ће њихови учинци бити сагледиви
тек кроз одређени број година. Ипак, утисак који нас не вара, као сведоке савремених збивања, односи се на јаз између традиционалих, тј. досадашњих
приступа очувању наслеђа и поменутих, креираних на основама економске
логике. Разлог томе не стоји у крајњем учинку или почетној намери, колико
у неприлагођености новитета домаћим условима, знању и искуствима. Искуства ранијих истраживања и модела заштите неретко су заборављена као да и
сама нису наслеђе из ког је могуће извући поуке за савремени проблем, а није
ли то циљ заштите наслеђа као области деловања и као поља проучавања.
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СТАЛНИ КОНФЛИКТ: КУЛТУРНО ДОБРО КАО СВЕДОЧАНСТВО
САВРЕМЕНИХ ВРЕДНОСТИ (МУЗЕЈИ НА ОТВОРЕНОМ:
ТОТАЛНОСТ БАШТИНЕ ПРОТИВ ТОТАЛИТАРНОСТИ ДРУШТВА)
Апстракт
Многобројни европски и светски музеји на отвореном (скансени) који су (или у свом склопу
садрже) културно добро мењају парадигму проучавања, чувања и, нарочито, интерпретације у
последњих 3-4 деценије. Процес се од уско-стручног, затвореног и самодовољног претвара у
отворену, вишеслојну платформу којој је циљ вишегласје, друштвени сервис и успостављање
вредности прихватљивих и пријемчивих савременим људима и њиховим интелектуалним и
спиритуалним и, веома важно, емотивним потребама.
Рад преиспитује како доживљавамо културу и културно добро као носиоца значењских и вредносних система кроз официјелне нормативе и научне расправе, колика је моћ културног добра да буде активни друштвени чинилац и како се та моћ може процењивати. Концепт living
history (оживљене или живуће историје – зависно од начина на који посматрамо театарске
интерпретације) променио је вредносни систем нематеријалног културног наслеђа и обогатио
репертоар тема везаних за само културно добро. Но, у последње време концепт социјалног
ангажовања ремети и саму идеју културног добра постављајући питање и саме идеје „културе“
и идеје „добра“. Колико је културно добро платформа за комуникацију и преиспитивање данашњих система вредности и каква је улога изабраних примера какви су пројекти „Продато!“ у
америчком Колонијалном Вилијамсбургу, „Бескућник“ у данском Националном музеју на отвореном „Стари град“ или „Баш:Ти:На (на) Рафу“ у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну?
Колико нова вредносна и значењска структура културних добара спада у домен ангажованог
културног наступа и колико је способна да утиче на друштвене вредности? Истовремено,
ови пројекти отварају и питање колико је ангажман (вредности културног добра) и промена
значења, употребе и евалуације у стању да омогући култури и културном наслеђу позицију
јавног сервиса и диверсификује идеолошке центре моћи?
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PERMANENT CONFLICT: CULTURAL ASSET AS A TESTIMONY
OF CONTEMPORARY VALUES (OPEN-AIR MUSEUMS: TOTALITY
OF HERITAGE AGAINST TOTALITARIANISM OF SOCIETY)
Abstract
Many European and world open-air museum (skansens) that are (or contains as its part) the
cultural property have shifted the paradigm of studying, taking care and, in particular, interpretation
during last 3-4 decades. The process has been transformed from closely-professional, enclosed
and self-sufficient into open, multi-layered platform which aim is polyphony, social service and the
establishment of acceptable and susceptible values to contemporary people and their intellectual
and spiritual and, very important, emotional needs.
The paper examines the ways we sense culture and cultural asset as a carrier of meanings
and values’ systems throughout official normative and scientific debates, how big is the power
of cultural asset to be active social nod and how that power could be evaluated. Living history
concept (of history revived or history actually lived – depending on the way we observe theatrical
interpretations) changed the values of intangible heritage and enriched the repertoire of themes
connected to cultural asset itself. Yet, the concept of socially engaged disturb even the idea of
cultural asset trying to reevaluate even the very idea of “culture” and idea of “asset”. Is and how
the cultural asset is suitable platform for communication and reviewing of contemporary system of
meanings and values and what is the role of selected examples like “Sold!” in American Colonial
Williamsburg, “Homeless” in Danish National open air museum Den Gamle By, or “Heritage [in a]
Supermarket” in the Open air museum Old Village in Sirogojno?
How much new value and meaning structures of cultural properties belongto the domain of socially
engaged cultural performances and how it is able to influence social values? At the same time,
these projects open the question of how the engagement (of the value of cultural property) and
changes of the meaning, use and evaluation are capable of enabling culture and cultural heritage
the position of public service and diversify ideological power centers?
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Културно добро као манифестација моћи
Председник САД, Барак Обама посетио је Ријкс музеј током Самита о нуклеарној
сигурности одржаног крајем марта 2013.године. Директор музеја провео је председника кроз такозвану Собу славних (у којој су изложени Халс, Стин, Вермер,
Рембрант), а онда је уследило сликање испред „Ноћне страже“.1 Музеј је званично (поново) отворен у априлу 2013.године након десет година реновирања, а за
то време преко три милиона посетилаца је прошло кроз оне делове који су били
отворени за јавност, чинећи ову музејску трансформацију једном од најуспешнијих на свету. Но, можемо се питати, зашто су се ова двојица (државни званичник и дирекотр музеја) сликали баш испред „Ноћне страже“? Циљ је био послати поруку да заједно, као партнери, симболизују чуваре реда, свих демократија
(прошлих и садашњих) и слобода, баш какви су били представници холандске
милиције коју је овековечио Рембрант у свом ремек-делу?
Или се можда фотографишу испред платна како би се подсетили „заједничке“ прошлости након Другог светског рата када је Холандија била опустошена
земља „затрпана“ толиким дуговима да није могла да сервисира ни камате? Сједињене Државе понудиле су оно „што се не може одбити“: да се слика „Ноћна
стража“ замени за целокупни холандски дуг у оквиру Маршаловог плана2. Холанђани су, „наравно“, одбили и тако је слика остала тамо где је после рата и
била смештена – у Ријкс музеју.
Слике као ова, или прослава изборне победе садашњег председника Француске у дворишту Лувра, да не помињемо наше примере који мање-више изгледају слично или исто (трагикомично) неизбежне су у поимању/поистовећивању
државе и (интер)националног блага. Културно добро (наслеђе) употребљава
се и злоупотребљава на различите начине, иако професија и наука готово
једногласно стоје на линији императива демократизације баштине, односно
њене употребе у сврхе развоја демократије.

Културно добро између локалног и глобалног, високе
и свакодневне културе, традиције и комуникације
Активности Савета Европе у области културног наслеђа имају за циљ промоцију разноликости и дијалога кроз приступ културном наслеђу како би се ојачао
осећај идентитета, колективне меморије и узајамног разумевања у и између
заједница. „Стратегија 21“3 редефинише место и улогу културног наслеђа у
Европи и нуди смернице у циљу промоције доброг руковођења, партиципације
у препознавању и управљању наслеђем и ширења иновативних приступа за
унапређење околине и квалитета живота европских грађана. Стратегија поставља изазове, препоручује акције и наглашава најбоље праксе које би треКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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бало да следе сви актери и интересне групе – владе, локалне управе, цивилна
друштва и професионалци. Базирана је на и служи као подршка постојећим
конвенцијама Савета Европе у пољу културног наслеђа, а посебно „(Фаро)
Конвенције о вредностима културног наслеђа за друштво“4.
Mеђутим, у свом тексту „Између универзализма и релативитиза“5, критикујући
УНЕСКО-ву „Универзалну декларацију о културној разноликости“6, Томас Хиланд Ериксен (Thomas Hylland Eriksen) реферира на два „горућа“ проблема
културе. Како каже, „Извештај“карактерише неодређеност према употреби самог концепта културе. Први проблем чита се у амбивалентном односу према
култури као уметничком делу и култури као начину живота (свакодневици).
Цитирајући класично антрополошко становиште Маршал Салинс (Marshall
Sahlins) да свака људска активност има културну компоненту или димензију,
извештај периодично подсећа на каталог људских активности. „Додатно, помало је и узнемирујућа склоност да се култура посматра као различитост, односно као симболички акт који указује на границе између група: уколико је
култура начин живљења, онда куповина у супермаркету није ни мање ни више
културна него предавање енглеске историје. Бити егзотичан или различит у
очима „ми“ наше креативне разноликости, не квалификује ништа за епитет
`културно` у аналитичком смислу. Осим тога склоност ка локално укорењеним
решењима у бављењу развојем је и мистериозна и емпиријски варљива [било
који облик развоја је већ учинио своје]. Осим тога, чак и привидно оснаживање
локалне средине је неповратно хибридан процесс обзиром да подразумева
савремене организационе и технолошке ресурсе.“7
Други проблем, по Ериксену, лежи у нешто озбиљнијем питању него што је
„склоност егзотизацији“. Култура, те самим тим и културно наслеђе и његова
продукција (у програмском и пројектнм смислу, али и значењском и вредносном), концептуализована је као нешто што лако може бити умножено (плурализовано), нешто што припада одређеној групи људи и повезано са њиховим наслеђем или „коренима“. Са друге стране, аутори наглашавају спољне импулсе, истичући пре свега глобализацију и креолизацију као постојећи
културни феномен. Слично, Светска комисија за културу и развој (WCCD,
World Commission on Culture and Development)8 првенствено види културу као
традицију, али секундарно значење дозваљава да комуникација такође буде
дефинисана као култура. Међутим, резултат ни до данас аналитички не задовољава, али ни не води неминовно емпиријски погрешним објашњењима: култура се може разумети и као традиција и као комуникација. У пренесеном значењу, дакле, „култура се може разумети као „судбина, историја, континуитет
и дељење с једне, и као импулси, избори, будућност, промена и варијација
са друге стране.“9 Проблем са Декларацијом и настојањима WCCD је у томе
што ова друга компонента долази као украс, додатак или освежење које прати
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главни ток који културу и даље базично посматра као ограничена подручја која
сачињавају групе које деле базичне вредности и обичаје.

Материјализација вредности: зашто инвестирати у баштину
Иако не размрсује претходне (културне и баштинске) дилеме, фокусиранији
је пројекат „Културно наслеђе вреди Европи“ које спроводи кластер организација на европском међународном нивоу.10 У графикону који дефинише елементе развоја који се у својој сублимацији да окарактерисати као „одрживи“
појављују се четири сегмента који својим преплитањима одређују „чврсто језгро – одрживи развој. Та четири дела су: културни (стварање слика и симбола,
архитектонски језик, визуелна атрактивност и креативност и иновативност),
социјални (друштвена кохезија, учешће заједница, континуитет друштвеног
живота), животног окружења (редуковање урбаног ширења, очување енергије
и продужетак животног века) и економски развој (повећање бруто вредности,
тржиште некретнина и повратак инвестираног). Али, подједнако су занимљиви
и различити пресеци кроз које се стварају: креирање идентитета, брендирање
места и тржиште рада, управљање стамбеним потенцијалима и културни пејзажи, или нешто сложенији као: осећај места“ (sense of place), образовање,
знање и вештине, те регионална компетитивност и атрактивност.
Пројекат омогућава разумљив преглед доказа који јасно демнострирају бенефити инвестирања у европско културно наслеђе. Сажмимо десет закључака
у кратак наратив: културно наслеђе (између осталог) повећава атрактивност
региона, градова и сеоских подручја у смислу инвестиција; омогућава развој
специфичних локалних, регионалних или националних идентитета у циљу
ефектног стратешког маркетинга, а опет у циљу развоја културног туризма и
привлачења инвестиција; баштина је значајан стваралац послова, значајан
извор и подстицај за креативност и иновације и значајно утиче на приходе
од пореза; културно наслеђе обезбеђује есенцијални стимуланс образовању
и доживотном учењу, укључујући и боље разумевање историје као и осећај
грађанског поноса и припадања, стимулише сарадње и лични развој.
Поменути пројекат наставља развој идеја уобличених у публикацији „Процена
вредности културног добра“11 или такозваној „Фаро конвенцији“. Иако се може
чинити као историцизација (чак и идеологизација) херитолошких покрета,
„нова музеологија“ Жорж Анри Ривијера (Georges Henry Riviere) и Иг де Варана (Hugues de Varine) прокламовала је исте циљеве, али држећи се локалних
и регионалних оквира. Бивајући на овој линији Иг де Варан је свој текст за
последње издање Међународног зборника „Музеји на отвореном“ под помало
ироничним називом „Књига о свему што сте желели да знате о музејима на
отвореном“ насловио „Наслеђе – кад људи решавају своје проблеме“.12
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Елементарна функционалност старе (нове) музеологије
Конструкти које Ериксен критикује, стари су петнаестак година, али надоградња или „помирење“ између два критична пола или „културне идеологије“
још увек траје и оличена је пре у поларизацијама, него у толеранцији: висока
или култура свакодневице, традиција или комуникација, структура или деконструкција... Уколко боље размислимо, ово су углавном идеолошке поделе које
постоје и пре расправа о самој култури, а које су административним упливима
само пренете у сферу културног деловања. Чини се да је област културног наслеђа још осетљивија него култура генерално, јер не подразумева „брзу“ продукцију значења и вредности, није само и једино „стварање“ нових израза, већ
управо деловање у мнемосфери – дакле у меморији, илити у музејско-идеолошком смислу – драгоценој култури насталој процесима селекције, трезорирања, тумачења. Но, како „смо се договорили“ кроз међународне конвенције,
декларације и правила, фокус баштинског деловања преместио се са предмета на посетиоца – дакле са симбола традиције на комуникацу. Отишли смо
и даље, и предложили да комуникација културног наслеђа мора имати утицаја на друштвену кохезију, дијалог, инклузију, квалитет живота, благостање,
развој (одрживи и/или одговорни), дакле да мора и треба да постане актер у
демократским процесима и генералном развоју друштва. Али, шта све ове
вредности значе уколико желимо да их применимо на сектор културног наслеђа? Вратимо се примарним променама у баштинским моделима и принципима нове музеологије, ако већ не разумемо бирократизовани језик европских
„официра“ и агенди и видећемо да парадигме још увек „раде“.

Самопропитивање: неизбежни изазов друштвеним нормативима
Културно добро, као уосталом и баштина у целини, нису и не могу представљати идентитетску и вредносну датост – без обзира колико велики симболички „терет“ носили. Културно добро је место и иницијатор сталног преиспитивања, развоја критичког мишљења, образовања у свом најбољем сегменту
– креирању мислећих људи. Неки од примарних циљева нове музеологије
(били) су: развој заједница, реална веза са свакодневним животом, изразита и радикална оријентација ка јавности(ма), комплексна реалност наслеђа,
оријентација ка теми, повезивање хронологија...
Дејвид Ловентал (David Lowenthal) расправља како музеји13 заправо заговарају
историјску аутентичност парадирајући баштином као историјом. Баштину, по
Ловенталу, не обавезују идеологије (лажне) тачности. Она пре показује како је
прошлост вероватно изгледала. У том смислу, „баштину не треба мешати са
историјом. Историја убеђује `истином`, док баштина претерује и изоставља,
искрено измишља и пријатељски заборавља, развија се и на незнању и на
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грешци“.14 Дакле, баштина унапређује и осавремењује историју наглашавајући
вредности и значења у које верујемо данас.15 Следећи ову крајње флексибилну дефиницију улоге баштине, осврнимо се на теме/питања која боје најаву
овог скупа: „Каква је улога правне регулативе, службе заштите, стручних и
научних сазнања и достигнућа у оквиру јавног деловања да истрају, одрже
и пренесу на будуће генерације културна добра и да сачувају и афирмишу
његов изглед, својство и намену?“
Свакако треба разумети да је у advertisingсвету културно наслеђе, те самим
тим и свако културно добро, ствар непрекидне продукције. Са друге стране,
културно добро, чије су одлике, верујемо, универзалност и трајност, је само
по себи супротност парадигми рекламног концепта: нови трендови, стилови и
учестале промене. Но, вредности и значења културног добра функционишу
само уколико се филтрирају и профилишу кроз захтеве савременог тренутка.
Спојити универзалност и непрекидну „глад“ за трендовским иновацијама значи да методологија комуникационих (читај: маркетиншких) канала мора бити
инкорпорирана у „вечност“ трајања културног добра. Како питање, а и претходна расправа на нивоу Европе, исправно сугерише интердисциплинарни и
потпуно холистички приступ наслеђу, јасно је да цео систем мора осликавати
(прихватити) парадоксалну дуалност споја „вечности и тренутка“, односно,
традиције и комуникације. Дакле: и струка и наука и правна регулатива и институционални, цивилни и приватни сектор,односно свеукупан друштвено-хуманистички корпус у свом јавном деловању. Како ствари стоје у Србији данас,
од овог концепта смо далеко мерено у светлосним годинама: струка (култура)
и наука (хуманистика) немају никакву аутономију израза (то је преузела политика) или су потпуно друштвено маргинализовани (видљиво у начинима избора управљачких тела установа или коначно по буџетима за културу и науку),
правна регулатива је „средњевековна“, интерсекторска сарадња је нерегулисана и у својим је прото-еволутивним фазама.
„Да ли се у довољној мери разуме културно добро као почетак и трајање система вредности и да ли се као такав може очувати?“Ово питање би требало
сецирати. Да ли КО разуме културно добро као почетак и трајање система
вредности? У свету постмодерних дискурса вредност и значења културног
добра се изражавају квантитом и квалитетом различитих друштвених гласова. Тако је културно добро фокусна тачка већ постојећег друштвеног система
вредности – (виртуелно и у реалности непостојеће) дрво из Аватара ствара
већи консензус око заједничких вредности у Србији него ли храст поред аутопута – судбину тог реалног дрвета знамо. И опет се враћамо на исто – универзалност, трајност и „вечност“ се у процесуалнм поимању баштине разумеју
само уколико имају манифестан карактер16. А манифестан карактер готово
увек представљају нове (по могућству стално иновативне) интерпретације.
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Интерпретција је далеко од маркетинга. Она је нови производ, нови вредносни
и значењски слој, инфузија у крвоток културног добра...Маркетиншке кампање
и развој нових канала даље комуникације надовезују се на интерпретације, не
на културно добро per se.

Музеји на отвореном као културно добро и (нова) моћ
перформативних интерпретација
Многобројни европски и светски музеји на отвореном (скансени) који су (или у
свом склопу садрже) културно добро мењају парадигму проучавања, чувања и,
нарочито, интерпретације. Процес се од уско-стручног, затвореног и самодовољног претвара у отворену, вишеслојну платформу којој је циљ вишегласје,
друштвени сервис и успостављање вредности и значења прихватљивих и
пријемчивих савременим људима и њиховим интелектуалним и спиритуалним
и, веома важно, емотивним потребама.17 Зашто музеји на отвореном? Одговор лежи у чињници да су они заправо конгломерат. „Старо село“ у Сирогојну
је културно добро од изузетног значаја, уједно је и под управом (музејска институција), али захваљујући музејским збиркама садржи и покретна културна
добра. Сви ови делићи, чине целину која је синтизује у једној тачки поимање
културног наслеђа.
Но, пре Сирогојна погледајмо неке друге (светске) примере који су интерпратацијама поставили веома значајна друштвена питања и „искористили“ културно
добро за другачије наративе, драматично ширећи значењске капацитете и вредносну структуру баштинских елемената. Неки музеји били су и радикалнији: у
последњој деценији концепт социјалног ангажовања институције у културном
добру поставио је питање и саме идеје „културе“ и идеје „добра“. Синкретичким
интерпретацијама културна и интерпретативна продукција преведна је из традиционалних оквира „легенди“ у домен искуства, док је „добро“ све више постајало
средство комуникације, а не идеолошко-промотивни затворени круг.

„Продато робље“
Програм „Продато“ у Колонијалном Вилијамсбургу (Colonial Williamsburg, USA)
уздрмао је Америку средином 90-их година ХХ века. Концепт living historyје из
домена „оживљене“ постепено прешао у идеју „живуће“ историје – односно, од
ревитализације културе и образаца живљења прешло се у тумачење савремених друштвених питања. Не ради се само о обогаћивању интерпретативног
репертоара, већ о потпуно другачијој позицији установе, у овом случају живота културног добра. У (назовимо га) „перформансу“ „Продато!“ је на музејској
„тржници робова продато“ четворо Афро-Американаца међу којима је била и
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трудница. Реакција јавности је била подељена: од оних који су подржавали
концепт преиспитивања сопствене прошлости до оних који су сматрали да
се „национална“ историја не може и не сме на такав начин ре-интерпретирати. Оно што „противници“ идеје нису схватали је да се заправо ово извођење
најмање тицало националне историје а далеко више савременог друштвеног
феномена трговине људима.18 У читаву дебату укључио се и The Washington
Post, објављујући чланак под називом: „Оживљена историја или неумирући расизам? `Аукција робова` у Колонијалном Вилијамсбургу изазвала протесте“.19
Двадесетак година касније, Колонијални Вилијамсбург има сличан приступ,
с тим што је прича о „робовима“ постала норматив: „Сваки пут када неко одбацује причу о ропству као `то није наша прича` или `немамо никакве везе са
историјом њихове породице`, или чак `толико смо далеко од тога, зашто нас
терају да се осећамо одговорним` – то су све спољашњи знаци унутрашњих
мисли.Задатак музеја је да крене овим смелијим, тежим путем, путем који
заслужује већу награду. А како се то ради? Тако што посетилац доживљава
емотивну повезаност са историјом; прича сваког човека на овој Земљи је драгоцена. Она припада свима нама.“20

Музеј као кућа бескућника
Дански Музеј „Стари Град“ (Den Gamle By)својим пројектом „Бескућник“ покреће питање социјалне одговорности у форми друштвеног експеримента у
којем је културно добро готовосамо декор за постављање другачијих питања.
У свом тексту о пројекту ауторка Енкин Апел Лаорсен (Anneken Appel Laursen)
каже: „Aнгажовање око једног бескућника као што је Улрик Скобел значи и
нови приступ раду... Ипак, имали смо и једну резерву коју смо врло пажљиво
разматрали: Да ли ће овај пројекат исувише експонирати једног човека и изложити га руглу? Нико у Музеју није желео да оживи праксу ранијих векова, када
су били изложени људи из иностранства, на пример, у Тиволију, у Копенхагену
или на Националној изложби у Орхусу 1909. године, где су били приказани
људи из Абисиније. Дакле, то је било пресудно да сазнамо шта Улрик Скобел
мисли о самом пројекту.“21
Знамарујући, слично примеру у Колонијалном Вилијамсбургу, критичку мисао
која је потекла из културног добра (и музеја), јавност је, захваљујући медијима, и у Данској реаговала прилично бурно, не неминовно и негативно. Штампа
је за главну тему изабрала потенцијални проблем у пројекту стављајући тежиште на излагање људи подсмеху у музеју и постављајући питање да ли је
жив човек изложен у музеју? У чланку у Политици сам Улрик Скобел даје врло
јасан одговор: „Не мислим да сам изложен. Мислим да сте то ви [публика]!
Људи долазе овде и виде своје животе у контрасту на мене и мој живот“.22
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„Све је на продају!“23
Музеј „Старо село“ поставио је пројектом „Баш:Ти:На (на) Рафу“ питање наслеђа и тржишне оријентације културе, сфере приватног и јавног наслеђивања, културе сећања, односно колико је постављање питања релевантних за
садашњи тренутак важно у области културног наслеђа.
Срж пројекта представљају два женска (музејски конструисана) лика: једна
припада савременом тренутку и њена „биографија“ је разрађена до детаља.
Главна идеја „драме“ је наратив о „савременом карактеру“ као (приватној)
наследници једне од музејских кућа. Одмах након наслеђивања (почетка реализације програма) она започиње са својим преуређењем ентеријера. Међутим у сусрету са (сталном) домаћицом куће (која у свом редовном ангажману
оживљава културне обрасце XIX века) дешавају се најразличитије ситуације и
развијају разнолики процеси – неки од сценарија били су детаљно развијени,
док су неки били потпуно импровизовани: старија је угланом глумила свекрву
или бабу (скорија прошлост) или духове предака (давнија прошлост).24 Понекад су биле у сукобу (мишљења, идеја и ставова), а понекад деловале заједно
изражавајући (универзални) глас жена, или чак обављајући хуманитарни рад
– „Битка за породилишта“ на пример.
Константа је била укључивање посетилаца у њихов однос, у њихове светове и
перспективе. Овај део представља неопипљиви део наслеђа „куће“, односно у
универзалне људске сумње, дилеме, „преговоре“ о најразличитијим друштвеним темама... Млађи „савремени лик“ је, док је преуређивала кућу, бацала
„старе и непотребне ствари“ (заправо музејске експонате) који су „завршили“ у
музејској продавници као предмети за продају. „Изложба“ у музејској продавници била је веома конвенционално постављена – објекти у стакленим витринама и са музејским (истина поетизованим) легендама. Легенде су садржале
„биографију предмета“, али и типске и личне приче о занатлијама и занатима.
Предмете у витринама пратиле су и етикете са астрономским ценама25, што је
био контраст стварним ценама предмета доступним у регуларној продаји. Овај
материјални сегмент концепта „Баш:Ти:На (на) Рафу“ отварао је питање цене
и вредности, улоге професионалаца у очувању културног добра, тржишта и
политика у области културног наслеђа. Веома често је служио и као тема за
касније расправе у кући између два музејска карактера и публике.26
Како је Марк О`Нил (Mark O`Neil), некадашњи директор Музеја Глазгова (један од њих – Музеј транспорта – био је најбољи музеј Европе за 2013.годину) прокоментарисао на Универзитету Сорбона током Хоризонт 2020 пројекта Cultural Base „Баш:Ти:На (на) Рафу“ је веома успешан покушај стављања
дијалога у само срце бављења културним наслеђем – дијалога између различитих периода и историја, музеја и публике, чак и публике међусобно.
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Базична идеја и јесте било повезивање различитих виђења прошлости и
савременог тренутка и његових вредности, значења и порука кроз проширено значење интерпретације – социјални експеримент, интерхронолошки
дијалог, наратив базиран на савременој људској перспективи, укључивању
и динамичној комуникацији.

Зaкључак
Како год разматрали карактеристике и специфичности појавности материјалног или нематеријалног културног добра, оно својим флуидним, неопипљивим
и веома фрагилним значењским и вредносним аспектима измиче проценама
и трајним евалуацијама. Јер, како смо видели, наслеђу као доказу историјских
процеса не да се веровати. Дакле – колико смо свесни и сигурни у значења
и значај, као и друштвене вредности савремености, толико смо сигурни и у
тренутне валоризације културних добара.
Како нормативи и расправе о њима, тако и наведени примери показују веома
широк контекст и огроман потенцијал како баштина може говорити или покретати расправе. Једно културно добро може испричати све могуће приче о нама
данас (захваљујући иновативним интерпретацијама). Истовремено, читав
баштински корпус може остати потпуно нем и без икакве вредности (углавном
захваљујући политизацијама и идеологизацијама. У том смислу је драгоцено
разумети да је професионализам (без обзира на све форме партиципативног
ангажмана најширих заједница од истраживања, преко управљања до интерпретације) есенцијално важан сегмент. Да би професионализам, а нарочито
етичност професионализма, опстали као суштински релевантне категорије у
сталној продукцији значења и вредности културног добра, само једна ствар је
важна – аутентично и кредибилно и критички базирано образовање. Оно води
ка широкој аутономији и независној и критичној реакцији културе и науке на
друштвене токове независно од демагогије и популизма.

КУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ

45

Никола Крстовић

Напомене:
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

17
18

46

Званичан сајт музеја Ријкс: goo.gl/WrS5fR (посета порталу: 6. јун 2017)
Nine Classical Paintings Revisited је друго од два предавања филмског ствараоца Питера Гриневеја (Peter Greenaway)у оквиру платформе Avenali Chair in the Humanities
2010-2011 у Тaунсенд центру за хуманистику (the Townsend Center for the Humanities) на
Универзитету Калифорнија, Беркли (UC Berkeley): goo.gl/1PMFYM, 0:27.00)
„Стратегија 21“: goo.gl/GvBB93 (посета порталу: 1. јун 2017)
goo.gl/aSB7RR (посета порталу: 22. мај 2017).
Eriksen, Thomas Hylland, “Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO
concepts of culture”, у:Culture and Rights: Anthropological Perspectives (Ed.Jane Cowan, MarieBénéicte Dembour and Richard Wilson), Cambridge University Press 2001, 130, goo.gl/GPo9oK
(посета порталу: 26. мај 2017).
UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, goo.gl/9k4Ahx (посета порталу: 20.
мај 2017).
Eriksen, „Between universalism and relativism“ 132.
goo.gl/XK4ei5 (посета порталу 10.јун 2017.године)
Eriksen, “Between universalism and relativism“ 136.
Кластер организација чине: Europa Nostra, ENCATC (The European Network on Cultural
Management and Cultural Policy Education), Heritage Europe (The European Association of
Historic Towns and Regions), International Cultural Centre in Krakow (ICC), Raymond Lemaire
International Centrefor Conservation at KU Leuven (RLICC) и The Heritage Alliance, (England, UK).
Assessing the Values of Cultural Heritage (Research Report: Ed. Marta de la Torre, The Getty
Conservation Institute, Los Angeles 2002.
Варан, Иг де (Varine, Hugues de), „Наслеђе – кад људи решавају своје проблеме“
(Heritage – when people are solving their problems), у: Међународни зборник Музеји на
отвореном: Књига о свему што сте желели да знате о музејима на отвореном, Ур.
Н.Крстовић (International Yearbook Open airmuseums: The book of everything you wanted to
know about open air museums, Еd. Nikola Krstović), Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо
село“2016 (Sirogojno:the Open air museum “Old Village”, 2016), 268.
Музеје овде треба разумети као инстанце које управљају културним добрима.
Lowenthal, David, „Fabricating Heritage“, History and Memory, vol 10, issue 1, Bloomington,
IN, Indiana University Press 1988, 5-24.
Ambry, Katherine; Muller,Linhein,Crafting the Past: Theory and Practice of Museums, EXARC
Issue 2013/1, goo.gl/bz3jtH (посета порталу 10.јун 2017.године)
Gailey, Alan,”Domesticating the Past: The Development of Open Air Museums”, Folk Life
Vol.38, 1999-2000, 7: „Наслеђе је увек манифестно. То је „историја“ набијена значењем
– наша историја, историја каква желимо да буде. Наслеђе не симболише само “одакле
долазимо“ већ првенствено говори о томе где припадамо сада. Стога је прослава (обележавање) суштинско: она ствара, или изнова ствара, заједнички идентитет нације, села,
групе, мањине, породице…“
Крстовић, Никола, Живети или оживети свакодневицу, Сирогојно: Музеј на отвореном
„Старо село“, Београд: Центар за музеологију и херитологију, 2014, 131-132.
Horton, James O., “Controversies and Representations at Historic SitesPresenting Slavery;
The Perils of Telling America`s Racial History“, у: ALHFAM Proceedings 2000 (2000), 13-26.

Стални конфликт: Културно добро као сведочанство савремених вредности
(музеји на отвореном: тоталност баштине против тоталитарности друштва)

19
20

21

22
23
24

25

26

The Washington Post, October 10, 1994: Living History or Undying Racism? Colonial
Williamsburg `Slave Auction’ Draws Protest.
Силс, Стивен (Seals, Stephen), Хуманизовање нехуманих: Африканци у Америци и њихове приче (Humanizing the Dehumanized: The African in America and Telling their Story),
у: Међународни зборник „Музеји на отвореном: Нечујни гласови“ Ур. Н. Крстовић
(International Yearbook “Open air museums – Unheard Voices, Ed. N. Krstović), Сирогојно:
Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну, 2015, 16
Лаорсен, Енкин Апел (Laursen, Anneken Appel), „Бескућник у Музеју „Стари град“
(Homeless in Den Gamle By), у: Међународни зборник „Музеји на отвореном: Нечујни
гласови“ Ур. Н. Крстовић(International Yearbook “Open air museums – Unheard Voices Ed.
N. Krstović), Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну, 2015, 187
Politiken, 10. oktober 2012, Da Ulrik kom på Museum, Anne Bech-Danielsen
Крстовић, Никола; Богдановић, Бојана, Баш:Ти:На (на) рафу(преузет налов уводног текста), Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“, 2015.
Krstović, Nikola, “Postmodern Choreographing of the past – Open-air museums `Dancing`
with communities”, у: Summer school of museology Proceedings: Discussing heritage and
museums, Sirogojno: Open air museum “Old Village”, 2016, 276-278
Цене су биле изражене у фиктивној фалути (предмети нису били намењени продаји),
а формиране су на основу свеукупног ангажмана кустоса, конзерватора и осталих музејских стручњака око предмета током дугог низа година његовог постојања у Музеју.
Krstović, “Postmodern Choreographing”, 281-282

КУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ

47

Стефана Манић

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА БАШТИНА – МУЗЕАЛИЈЕ УРБАНОГ
ПРОСТОРА. ИЗЛОЖБЕ АРХИТЕКТУРЕ НА ОТВОРЕНОМ
Апстракт
Последњих деценија промене кроз које поље музејског рада и деловања пролази су више су
него очигледне. У музејима се инсистира на интеракцији са публиком која је постала главни
актер. Са предмета акценат је померен на посетиоца. Са друге стране, савремена музеологија музејске предмете третира као документе и комуникационе објекте који могу и треба да
имају активну улогу у друштву, док музеје виде као критичке институције које могу обликовати друштвену заједницу. Као носиоци информација, музеалије играју велику улогу у креирању памћења, одржавању сећања заједнице и позиционирању њених чланова на основу
националне, етничке или друге припадности. Како поље музеолошког тумачења обухвата
сву баштину, покретну и непокретну, материјалну и нематеријалну, то се односи и на објекте
који немају могућност смештања у музеј и који се чувају на тлу самог града. Архитектонски
објекти, јавни споменици, мурали, историјска места и просторне целине поседују квалитет
музеалности као и сви други музејски предмети смештени унутар зидова музеја. Међутим,
упркос сталној изложености погледима посматрача, непокретном културном наслеђу недостаје музејска презентација. Како свака музеалија поседује многа могућа значења, за њену
правилну рецепцију од стране публике кључна је одговарајућа интерпретација и то у оквирима музејске изложбе јер је посредничка улога музеја и кустоса да презентовано смести у
одређени контекст и на тај начин истакне податке садржане у њему.
Овај рад ће се бавити значајем и могућим унапређењем заштите непокретног културног наслеђа урбаних средина, концентришући се првенствено на архитектонске објекте. Указаће да
су споменици архитектуре музеалије којима се остварује комуникација између садашњости,
прошлости и будућности, на улогу баштине у процесима памћења и сећања и на вредност
информација, похрањених у сваком заштићеном објекту,коју имају за заједницу и индивидуу.
Циљ је доћи до решења проблема презентације и активирања потенцијала наслеђа очуваног
in situ. Физичко смештање музеалије у зграду музеја није неопходно за процес музеализације већ се статус предмета или објекта мења кроз промену контекста и процесе одабира и
излагања. Изложбе на отвореном уз нове дигиталне технологије отварају многе могућности
адекватног презентовања културне баштине градова. Приближавање и довођење у везу са
публиком приликом презентовања архитектонских али и било којих других споменика културе подстакло би заинтересованост публике, што би се позитивно одразило на саму баштину,
њену заштиту и употребу у текућим процесима и питањима данашњице.
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IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE – MUSEALIA OF URBAN
SPACE. OPEN-AIR EXHIBITIONS OF ARCHITECTURE
Abstract
Parallels between memory and heritage are easy to notice. Museums and contemporary concept of
heritage emerge together with authorized public memory, in the spirit of the age of Enlightenment,
when affirmation for the new class was needed. At this time and age, when identity faces new
crisis, far greater than the one during the last fin de siеcle, memory and museum bum is happening
simultaneously. Publicity of group memories, also as musealia, is required. Additionally, museums
and memory now has the active roles in society.
With open-air exhibitions, immobility handicap can be overturned in favour of objects preserved in
urban space. Documentary value communicate through visible forms of cultural heritage – architecture,
outdoor spaces and symbolical accents but, for appropriate reception with audience, mediator and
context in which they act is necessary. With open-air exhibitions it is possible to communicate with
audience, accost architectural heritage of the cities and set it open for individual interpretation. That is
the only way that musealia of this kind can really achieve their function. Exhibitions are the very thing
that can “put the seal upon legitimacy” of cultural monuments as musealia.
It is already clear that creative industries and cultural tourism are the main branches of today’s
economy and, by the words of John Holden, “the city without art is condemned on economic, social
and political failure”. Different kinds of applications are used for heritage promotion with success
across the world. QR codes and augmented reality are very good solutions for heritage promotion
and for protected historical spaces. These two technologies have great potential to make the idea
of exhibiting immovable thesaurus not only possible but also interesting solution to the problem of
presentation in frames of exhibition and institutionalised interpretation of object. Constant exposure to
viewers with appropriate marking and quality interpretation could have positive impact on participation
of citizens through interactive exhibitions that allow different kind of learning and receiving knowledge.
It is clear that open-air exhibitions of cultural monuments would have share in conserving memory
and therefore identity of the groups. Role of architecture and cultural monuments in representation of
power and in creation of national identity is great and that type of creative work cannot be neglected.
More precisely, communication with citizens – the audience, cannot be disregarded. Different threating
of movable and immovable heritage must be overcame so that the aspiration toward representing the
wholeness of the world by intuitive cognition could be achieved.
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Увод
Последњих деценија, промене у пољу музејског су више него очигледне. На
свету постоји више од 55.000 музејских институција које обиђу милиони посетилаца годишње. Под руку музеализације долази готово све. У савременом добу
распарчаних идентитета „помама“ за музејима и наслеђем указује на потребу
за утемељењем или учвршћивањем идентитета јер је њихова улога у том процесу кључна још од настанка институције пре два века док је улога архитектуре
и јавних споменика позната и дуже. Још једна промена огледа се у томе да се
сви аспекти баштине третирају једнако, сви су документи одређене реалности
и вредност се налази у информацији коју предмет садржи а не у предмету самом. Тиме се окончава ера фетишизације музејских предмета и започиње ера
где је преношење интуитивног искуства публици путем изложеног предмета
главни циљ институције а проучавање тих релација циљ музеологије.
Промене су корените и доносе нова питања и решења. Музеолошке теорије
иду у правцу интегрисања свих обика баштине ради давања целокупне представе о свету. Међутим, када се мало боље погледа, иако се инсистира на
подједнаком значају свих категорија, немају све исти „третман“ у погледу излагања. Непокретнoj културној баштини недостаје посредничка улога музеја
јер његова улога није само да сакупља и чува на једном месту предмете од
значаја већ и да их анализира и представи приликом излагања. Како пренети
поруке из прошлости које поседује баштина очувана in situ? Може ли град
преузети улогу музеја и на прави начин презентовати баштину која је саставни део његовог ткива? И, првенствено, могу ли се заштићени архитектонски
објекти сматрати музеалијама?

Сећање, памћење, идентитет и баштина
Прво ћемо указати на значај баштине за идентитет савременог човека. Сви
елементи баштине, и они што се не могу изместити из природне околине и они
премештени у музејске оквире, су сведочанства стварности, сведочанства на
којима се одржава сећање. Они су докази одређених ситуација и феномена из
прошлости и медијуми за комуникацију између времена – карике које повезују
прошлост, садашњост и будућност.
Сведоци смо тзв. меморијског бума, изазваног нестанком „великих прича“, кризом индивидуалног и друштвеног идентитета, схватањем недовољности (европоцентричне) историје, који се пак одражава на „опседнутост“ годишњицама, комеморацијама, мемоарима, аутобиографијама али и на бригу о баштини
и пораст интересовања за њу. Памћење је, као и сећање, суштински елемент
индивидуалног и колективног идентитета па је стога једна од темељних ак50

Непокретна културна баштина — музеалије
урбаног простора. Изложбе архитектуре на отвореном

тивности данас; оно је и инструмент и циљ моћи, како истиче Ле Гоф.1Како
улоге националнних и религијских сећања као извора савременог идентитета
слабе, та потреба се концентрише у групна сећања заснована на локалним
заједницама. Кроз заједничко сећање, прошлост групе се претвара у извор
идентитета путем поновног вредновања националне прошлости и култура, па
се све чешће наилази на мишљење да је основа здраве демократије друштвено памћење прошлости.2
Сећање се објективизује у култури и институционално је посредовано и управо ту се налази његова интегративна друштвена функција и улога у конституисању националног или друштвеног идентитета. Зато Јан и Алаида
Асман разликују индивидуално и друштвено сећање од културног сећања.
Културно сећање „трансцендира“ време и носи симболички значај, везано је
за свест али и за спољашње објекте и праксе. Текстове, ритуале и споменике
Јан Асман назива културним формама путем којих догађаји из прошлости
остају у сећању. Ова „временска острва“ граде просторе сећања у којима се
кристалише колективно искуство са значењем читљивим у будућности.3 Он
културно сећање дефинише као „скуп текстова, слика и ритуала који се могу
више пута користити, који су специфични за свако друштво у свакој епохи, и
чије „култивисање“ служи стилизацији и преношењу слике коју друштво има
о себи. На таквом колективно дељеном знању – највећим делом (мада не и
искључиво) знању о прошлости – свака група заснива своју свест о јединству
и посебности.“4
Споменици и баштина уопште су носиоци сећања. Они „поседују“ културно
и „праве“ политичко сећање уз помоћ којих се конструише идентитет. Политичко сећање користе групе и институције издвајајући корисна и релевантна
сећања од оних која то нису и употребљавају их као политичко сећање. Иако
се обе заснивају на симболима и њиховим носиоцима као средствима комуникације, политичко сећање подразумева издвајање корисних и релевантних
сећања и искључиво њихову употребу док културно сећање не познаје такве
дистинкције.5 Симболи првог су јасно дефинисани, хомогени и допадљиви
док код другог имају комплекснију структуру и позивају појединца на поновно
процењивање и тумачење. Такође, културно сећање подразумева и уметничка дела која се могу тумачити на разне начине. Стога је оно окренуто индивидуалним облицима учествовања и индивидуи коју увлaчи у шири историјски
простор, трансгенерацијски и транснационални.6
Оно што разликује културно сећање од индивидуалног, групног и политичког, јесте његова тријадична структура. Поред категорија памћења и заборављања, једнако важан елемент културног сећања је складиштење великих
количина информација у музејима, библиотекама и архивима, ни активно
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упамћених али ни заборављених већ увек доступних за потенцијалну употребу. Зато Алаида разликује активно и архиварско културно сећање.7 Управо
због те „интеракције између активне и архивске димензије, тј. између памћења
и заборављања, културно сећање има уграђен капацитет за текуће промене,
за иновације, трансформације и реконфигурације“, истиче Асманова.8
Баштина промовише сагласну историју али истовремено може служити и
за преиспитивање постојећих вредности неких других група.9 Када се узме
у обзир значај културног и политичког сећања у савременом добу и значај
материјалних сведочанстава у којима се сећање чува и преноси, јасна је и
повећано занимање и потреба за музејима и баштином. И културно и политичко сећање су јавна сећања и као таква осигуравају будућност сећања на
прошли догађај.10
Комеморације, споменици, институције и културне праксе су места сећања,
lieaux de memoire како их је назвао Пјер Нора. То су сви материјални и нематеријални ентитети који ће постати симболички елементи мемријалног наслеђа. Они повезују групу са коренима када групно сећање нестане и што
их чини градитељима идентитета. Најраспрострањенији пример су музеји где
је сећање уметнички обликовано а историја посредована и где се остварује
нераскидива веза личног искуства са аутентичношћу места. Они различитим
конструкцијама изазивају осећања код посетилаца.Ипак, места сећања постају значајна тек кад су препозната, актуелизована од стране групе па их К.
Помијан назива евокаторима.11
Туђман дефинише споменике културе као „врсте колективног памћења и добро
организован скуп порука које форматирају јавно знање у јавном простору“.12
Када је нешто јавно, то значи да је на отвореном, где је дискусија са другим
могућа.13 Јавно сећање утиче на формирање јавног живота и мисли; фиксирано споља у споменицима и текстовима преноси се изнутра, на појединачне
и заједничке осећаје јавног идентитета и тиме прецизира ко смо. Од великог
значаја за јавно сећање је место јер она сакупљају и утемељују друштвена и
колективна сећања, како је још Албваш приметио.14
Али, јавност не подразумева трајање током времена. Трајање и актуелност се
обезбеђују сталним призивањем сећања, ревидирањем и процењивањем,15 и
то путем годишњица, комеморација, изложбених поставки. Једино на тај начин сећање живи. Управо у томе је улога баштине, споменика и музеја. У томе
лежи главни разлог чувања и бриге о њима. Путем њих се човечанство већ
вековима бори против пролазности времена и заборава. Архитектура, као и
други јавни споменици су културне форме, прављене са намером да трају и
одржавају сећање. „Сећање се сједињује у објектима, местима и споменицима“, каже Блајт.16
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Сведочанства стварности
Споменици, историјска места, обичаји, филмови, фотографије и остала баштина евоцирају сећања али су и саставни део тог сећања. Двоструку природу
приметио је Пјер Нора и приписао је њиховом симболичком значењу.17 Ако елемент баштине чува сећање на прошлост, он неминовно чува и информације
везане за њу, што је примарни услов за статус музеалије и њену заштиту.
Да би се неки предмет или објекат сматрао музеалијом, била то слика, скулптура, археолошки налаз или грађевина, мора поседовати квалитет музеалности. Терминe је увео Збињек Странски ради именовања музејског предмета и
специфичног својстава које га разликује од осталих и омогућава измештање
из једне реалности у другу, музејску реалност на основу информација које у
себи носи. Похрањени подаци музеалију чине документом стварности из које
је потекао и свих оних које је надживео. Свака музеалија и сваки склоп баштине је слојевити документ који емитује поруке о времену и начину настанка
које имају одређено значење и значај и путем којих омогућава комуникацију
између прошлости и садашњости.
Документарну вредност споменика културе Иво Мароевић тражи у 3 основне
компоненте - материјалу, облику и значењу. У материјалним елементима
остаје документовано знање, вештина, време, утицај локалних услова и све
што је могло да утиче на оног ко је зграду замислио и под чијим је надзором
саграђена. Облик не подразумева сам материјал већ његову организацију
под утицајем функције, стила и умешности мајстора; начин на који је обликован спољашњи и унутрашњи простор. Он је увек усклађен са могућностима
и знањем генерације која га ствара, изражава специфичност појава и наглашава значење појединих простора. Подложан је променама током времена
које се такође на основу њега могу открити. Из јединства материјала и облика
чита се значење објекта које је увек је мотивисано друштвено-афирмативним
предзнаком и пресудно је за спознавање вредности грађевине.18
Предмет који је препознат као потенцијални носилац музеалности је прво извор, истиче Странски, и тек процесима анализе и селекције он постаје документ. Притом, стварност се сама по себи документује и између ње и документа
нема међупојма у чему се налази јединственост, немогућност понављања. Оно
што је документовано су „оригинални саставни делови стварности“ и са становишта информације су неисцрпиви. Музеалије могу да „постану заобилазни
извор за читав низ научних дисциплина“ и у томе се налази њихов вишедимензионални специфични значај за ширење научног сазнања.19 Када је документарна вредност утврђена, предмет се ради заштите издваја али не нужно физички. Измештање предмета или објекта у музејску реалност, тачније његово
смештање у контекст музејског, представља чин музеализације којим он стиче
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статус музеалије, или, прецизније, објекат постаје музеалија када је у контексту
документа, када је у служби представљања реалности из које је издвојен. Музеалија тако постаје извор за проучавање, доказ и сведок ситуација и феномена из прошлости што јој даје јединствен статус сведочанства стварности.
Странски истиче да процес музеализације не подразумева физичко смештање
у зграду институције већ да се кроз процесе одабира и презентовања и промену контекста статус предмета нужно мења.20 То одражава и његов систем
музеологије који се састоји од три неодвојива и подједнако важна дела: теорије
музејске документације и њене селекције, теорије музејске тезаурације и теорије музејске комуникације. Они су неопходни за целовит процес преношења
сазнања и подстицаја размишљања и интуитивне спознаје, што је главни циљ
музеја још од ренесансне прото-верзије. Дакле, није довољно само заштитити
препознати документ стварности смештањем у музеј већ је обавезно и презентовати га публици јер музеалија недоступна јавности, непротумачена или
музеалија ван контекста не може имати ефекта на посматрача.
Скоро исти став заузима Војћех Глужињски - главне функције музеја су сакупљање и презентовање из чије спреге настаје музејска документација. Овај
термин се односи на сврсисходно и систематично сакупљане објекте који су
представници јединствених, специјалних или обичних појава који чине збирке, односно системе докумената.21 Глужињски документом назива сваки предмет „...који се користи у оквиру документационе интенције зарад изражавања
одређене информације кодиране у њему и схваћене кроз ту интенцију од
примаоца информације“22. Из ове дефиниције се може закључити да ни један
предмет није сам по себи документ, већ да се он тако може перципирати. Изворну, непосредну информацију дају предмети који се називају материјалним
сведочанствима али, да би неки предмет имао ту улогу мора бити схваћен с
обзиром на одређени проблем и у оквиру датог стања науке. Они су илустративни документи и творе музејске збирке, сакупљају се због њиховог дидактичког значаја и имају образовне циљеве. Музејска документација, међутим,
постаје документација тек презентовањем у оквиру музејских изложби и у оквиру конкретног проблема који она поставља, док у депоу предмет има само
потенцијалну документарну вредност за неограничен број непредвидивих проблема.23 Да би био документ, предмет мора бити презнетован са јасним циљем
и на одређеном месту у оквиру изложбене поставке.

Изложбе
„Museal object is made to be seen“, пишу председавајући ИlСОМ-а у Кey
concepts of Museology, јер се он излаже да подстакне емоције, да забави
или да подучи. Изглагање је заправо толико есенцијална радња да претвара
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предмет у (музејски) објекат.24 Исто важи и за дела архитектуре. Пошто их
већ не можемо сместити у музеј, можемо их сместити у концепт изложбе на
отвореном или, чак, концепт отвореног музеја.25 Иако је архитектура утилитарна, смештањем у изложбене оквире постала би активна музеалија без
губљења претходне функције. Док траје изложба објекту би био придодат
контекст документа неке друге реалности.26
Реализација овакве врсте изложби подразумевала би шетњу посматрача-посетиоца до обухваћених објекaта а уколико би били распоређени на великој
површини града, организовано вођење би укључивало и превоз до објеката. Уместо мењања места излаганих објеката, при промени изложбе би се
мењале само легенде са текстом и кодовима. Могу се користити две врсте
легенди, основне (са основним подацима) и посебне које би их смештале у
контекст тренутне изложбе. Тако би се активирале и преносиле на посматрача само одређене информације које ови документи носе, и то оне које би
одговорни кустос истакао. Легенде се могу израђивати у различитим бојама
што би олакшало визуелну дистинкцију контекста у које су објекти смештени.
Легенде могу садржати QR кодове.27 Страна коју код отвара је много интерактивнија и може пружити више информација од штампаног папира, што
коôд чини одличим додатком традиционалним легендама. Како кодови омогућавају остављање коментара на крају посете, стварају услове за отварање
дијалога са публиком у виду форума, што би дало увид у мишљење корисника.28 Велики капацитет за чување података кустосима омогућава да пренесу све релевантне информације па самим тим и могућност да их смести
у одговарајуће контексте (али и да корисник буде на лицу места упознат са
концепцијом излагања иако се можда први пут сусрео са изложбом на отвореном).QR кодови би садржали визулени материјал и линкове преко којих би
се могле добити додатне информације и који би омогућавали даља истраживања за заинтересоване.
Нове дигиталне технологије доносе неограничене могућности. За реализацију изложби архитектуре може се употребити још једна нова технологија
– проширена стварност. Од многих начина њене употребе у служби заштите
наслеђа овде ћу представити персонализовани водич, тестиран на локалитетима у Помпеји и Олимпији. То је портабилни електронски водич који пружа
аутоматско и константно вођење уз аудио-визуелне информације посетиоцима на отвореном или у затвореном простору. Састоји се из две главне апликације: AR водича и AR симулатора живота и обе користе мултимедијалне
податке за креирање 3Д модела и анимација. Водич све време усмерава
кретање, даје аудио-визуелне информације о историји и налазима и реконструкције зграда и фресака, док симулатор пружа наративни део приче реКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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конструкцијом сцена. Мора се узети у обзир да су тестирања вршена 2005-6.
године када се за ово искуство носила опрема из више делова, што је била
највећа мана овог система, док данас водичи могу бити или мање справе или
у виду апликације на паметном телефону.
Овакви водичи су идеално решење за персонализоване туре по градским
историјским језгрима и изложбе на отвореном. Овим путем би проблем музејске презентације непокретног наслеђа и смештања у контекст изложбе могао бити лако решен. Виртуелна стазица би водила корисника од објекта до
објекта изабраних од стане кустоса а валидне информације дате од стране
одговорне институције. Реконструкција елемената града или његових целина у оригиналној околини даје реалну димензију и то се не може поредити
са 3Д моделом виђеним на монитору или VR реконструкцији у затвореном
простору који не дају реалистичну сензацију. Са AR системом корисник има
комплетну визуелну информацију и потпуно интегрисану представу. Проширена реалност и стручњацима може бити од велике помоћи јер даје другачију перспективу неког објекта или простора, те могућност упоређивања и
смештања предмета у окружење у којем је нађен, што може бити од великог
значаја при истраживању.29
Још једна велика предност водича је што даје информације прилагођене сензибилитету и образовању корисника на основу профила креираног на почетку
туре уз помоћ питања са понуђеним одговорима. Искуство се може додатно
унапредити бирањем профила корисника: студент, археолог, туриста итд. Такође, водич се адаптира и додаје детаље на основу брзине ходања и времена
проведеног на местима које корисника интересују - што се више задржи на
некој тачки добиће више додатних информација.30 За разлику од уобичајених
тура може добити много већи број информација и то оних које ће оставити трага у његовом духу. На основу спроведених тестирања и остварених пројеката
види се да публика одлично прихвата овакве системе,31 па могу имати велику
улогу у промоцији наслеђа и културног туризма, што би допринело сакупљању
средстава за рестаурацију, презервацију и сличне потребе.

Улога баштине у савременом добу
Паралеле сећања и баштине су лако уочљиве. Музеји као и савремени концепт баштине настао је истовремено са аутаризованим јавним памћењем, у
духу просветитељства, када је новој грађанској класи била потребна афирмација. Сада, када је идентитет поново у кризи и то много већој него током
прошлог fin de siеcle, симултано долази до меморијског и музејског бума. Захтева се јавност групних сећања као и јавност музеалија. Додатно, сада се и
музејима, као и сећању, даје активна улога у друштву.
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Уз помоћ изложби на отвореном хендикеп немобилности може бити преокренут у корист објеката сачуваних у урбаном простору. Документарна вредност
комуницира посредством видљивих облика сачуване културне баштине - архитектуром, спољним просторима и симболичким акцентима али је за правилну
рецепцију од стране публике неопходан медијатор и контекст у оквиру којег делују. Путем изложби на отвореном могуће је остварити комуникацију са публиком, приближити архитектонску баштину градова и отворити је за индивидуалну
интерпретацију, а једино тако музеалије ове врсте заиста могу извршити своју
функцију. Управо су изложбе оно што може „запечатити легитимитет“ споменицима културе као музеалијама.
Већ је постало јасно да су креативне индустрије и културни туризам главне гране
економије данашњице и да је, по речима Џона Холдена, „град без уметности
осуђен на економски, друштвени и политички неуспех“.32 У свету и код нас се већ
користе разне апликације за промоцију културног наслеђа и то врло успешно.33
Кодови су се већ показали као добро решење за промоцију наслеђа а проширена
стварност за заштићене просторе на отвореном. Обе технологије имају велики
потенцијал да идеју излагања непокретног тезауруса учине не само могућим
већ и занимљивим решењем проблема презентовања у оквиру изложбе и институционалног тумачења предмета или објекта. Стална изложеност погледима посматрача уз добро обележавање и квалитетну интерпретацију могу имати позитиван утицај на побуђивање учествовања грађана путем интерактивних
изложби које омогућавају другачији вид учења и примања знања. Јасно је да
би изложбе на отвореном споменика културе умногоме допринеле одржавању сећања а самим тим и идентитета група. Улога архитектуре и јавних
споменика у исказивању моћи и креирању националног идентитета је велика и
тај аспект стваралаштва се не сме занемарити. Тачније, не сме се занемарити
неопходна комуникација са грађанима – публиком. Различито третирање покретног и непокретног културног наслеђа мора бити превазиђено да би тежња за
представљањем целокупности света путем интуитивне спознаје била остварива.
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ЗНАЧЕЊЕ И ВРЕДНОСТ АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА:
ПРИМЕР ИЗ МАЧВЕ
Апстракт
Из подручја Мачве познато је око 450 праисторијских налазишта, од чега више од 10%
чине насеобине познате у литератури као тип „Обровац“. Ти локалитети имају изглед малог
брежуљка окруженог плитком депресијом за коју је претпостављено да представља остатке
заштитног рова. Значење и вредност ових налазишта различити су за локално становништво
и археолошку заједницу. У народној традицији локације окружене ровом део су друштвеног
сећања на ратове, војску и славну прошлост региона. Tаква перцепција има чврсто упориште
у политичкој историји региона и, последично, у културном наслеђу у коме преовлађујуће
место заузимају сећања на догађаје, битке и личности 19. и раног 20. века. С друге стране, за археолошку заједницу локалитети типа „Обровац“ су мале насеобине из праисторије,
могуће настањене само током одређене сезоне, чији су становници прилагођени за живот
у мочварама праисторијске Мачве. Таква интерпретација је подржана, осим археолошким
материјалом, и локалним хидрографским режимом који је узрок честих поплава. Примарни циљ овог рада је да истакне вишедимензионалну перспективу археолошког наслеђа западне/северозападне Србије у којој су садржани и испреплетени, бар у описаном случају,
далека прошлост, модерна политичка историја и садашњост. Други циљ рада је да укаже
на друштвене механизме путем којих се граде значење и вредност археолошког наслеђа.
Ти механизми једнако укључују стратегије културног и економског развоја, као и еволуцију
археологије као дисциплине.
Кључне речи: Мачва, aрхеолошко наслеђе, Српски устанци, култура и економија
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THE MEANING AND VALUE OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE:
AN EXAMPLE FROM MAČVA
Abstract
Around 450 prehistoric sites have been known in the Mačva region, of which more than 10% represent
settlements that are in the literature referred to as the “Obrovac-type” occupations. These sites are
in the form of a hillock, surrounded by a shallow depression for which a function of a defensive ditch
was proposed. The meaning and value of these localities for the present-day local population and
the archaeological community are diverse. In the folk tradition, locations enclosed by a ditch play
a part in the general remembrance of wars, army and the celebrated past of the wider region. This
perception is firmly rooted in the political history of the region and, consequently, in the perception
of cultural heritage in which the evocation of events, battles and prominent characters of the 19th
and the early 20th century occupies a prominent place. On the other hand, for the archaeological
community, the Obrovac-type sites represent small settlements from prehistory, possibly used only
during a particular season, and whose inhabitants were adapted to life in the wetlands of prehistoric
Mačva. This interpretation is supported by the associated archaeological material as well as by the
local hydrological regime that would have caused frequent flooding of the area. The primary goal of
this paper is to point out the multidimensional perspective of the archaeological heritage of western/
north-western Serbia in which, at least in the described example, the distant past, the recent political
history and the present are combined and inextricably intertwined. An additional aim of the study is to
underpin the social mechanisms through which the meaning and value of archaeological heritage are
constructed. These mechanisms reflect both the strategies of cultural and economic development and
the evolution of archaeology as a scientific discipline.
Кeywords: Mačva, Archaeological heritage, Serbian uprisings, Culture and economy
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Увод
Мачва је равничарско подручје у северозападној Србији, оивичено са запада,
севера и истока рекама Дрином и Савом, а са југа планином Цером.1 То је
подручје високог агрикултурног потенцијала, често називано и „богата Мачва“ или „плодна Мачва“, чије високе пољопривредне приносе ометају и знатно их умањују уобичајене летње суше и нестабилан хидрографски режим.
Водени режим одликују чести изливи Саве и Дрине, бујични токови речица
и потока који се сливају са Цера, те висок ниво подземних вода и глиновито
земљиште које не дозвољава лаку дренажу након што се поплава догоди.2 Из
истих разлога је Мачва све до дубоко у другу половину 20. века била баровито подручје, а како је њен већи део могао да изгледа у далекој прошлости
сведочи Резерват природе - мочвара Засавица у северном делу. Нестабилан
водени режим и честе поплаве били су претходних деценија велики изазов
за средину у којој је основна привредна активност земљорадња и где чак
80% подручја чини обрадиво земљиште. Из тог разлога, у Мачви су од краја
19. века, а нарочито током друге половине 20. века примењиване различите стратегије развоја како би се искористио земљишни потенцијал Мачве и
увећала агрикултурна производња.3 Неке од тих активности, о којима ће у
тексту бити речи, имале су значајан и до сада непримећен утицај на тумачење и очување археолошког наслеђа.
Друга најважнија одлика Мачве је искуство из новије политичке историје. У
Мачви су се током целог модерног периода сукобљавали територијални интереси две велике монархије (Османско царство и Хабзбуршка монархија)
које су наизменично владале тим подручјем до стицања независности Србије 1878. Тежња ка самосталности посебно је видљива у првим декадама
19. века обележеним устанцима и бунама, бојевима и знаменитим јунацима.
Неки од најважнијих бојева током Првог (1804-1813) и Другог (1815) српског
устанка против турске власти, на пример бој на Чокешини (1804), Мишару
(1806), Равњу (1813) и Дубљу (1815), одиграли су се управо у северозападној Србији. Значај ових догађаја, након којих је Србија постала аутономна
кнежевина, умногоме је утицао на касније културне политике, претежно усмерене на развој и одржање колективног сећања на устанике, бојеве и хајдуке.
Величање устаничког наслеђа, што је у последњим декадама 19. и у првим
декадама 20. века било највидљивија културна политика у руралној Мачви,
утицало је, према нашем мишљењу, и на народно тумачење једне специфичне врсте археолошког наслеђа, које је у литератури познато као тип Обровац,
о чему ће касније бити више речи.
С вишесмерним тумачењем налазишта типа Обровац, дубоко укорењеним у
политичку историју, културу и географију Мачве, суочили смо се након покре62
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тања пројекта „Живот у мочвари: микрорегионална адаптација у северозападној Србији, од 5000-2500 пре н.е.“ који је покренут 2010.4 Иако је пројекат
примарно усмерен на истраживање праисторијских локалитета и реконструкцију услова у којима су настали, током неколико истраживачких сезона дошли
смо у додир са мачванском свакодневицом, с њеном политичком историјом,
економијом и културом које напослетку, уз друге прикупљене податке, нисмо
могли да игноришемо или их занемаримо. Циљеви овог рада су: да истакне
вишедимензиону перспективу специфичног археолошког наслеђа у северозападној Србији у којој су садржани далека прошлост, политичка историја
региона и садашњост; да укаже на институционалне механизме који креирају
ново значење и вредност културног наслеђа, при чему оно може да се истакне или потпуно занемари; напослетку, циљ рада је да покрене или да допринесе расправи о следећим питањима: Шта је археолошко наслеђе? Како се
мери значај археолошког наслеђа? Колико су добри постојећи механизми
вредновања и заштите археолошког наслеђа?

Пројекат Живот у мочвари: подаци са маргине
Локалитети типа Обровац забележени су крајем 60-тих и почетком 70-их прошлог века, у време систематске археолошке проспекције подручја северозападне Србије.5 Током проспекције забележено је неколико стотина налазишта, међу њима и 48 локалитета који су касније сврстани у тип „Обровац“,
на основу топонима који су носили неки од њих.6 Према документованим наводима истраживача, то су брежуљкаста узвишења, већином пречника до
50 m, окружена широким и дубоким ровом ради заштите од честих поплава.
Већина тих локалитета опредељена је у време касног неолита, дакле у винчанску културу, а неколико их је и истраживано. Као резултат истраживања
истакнуте су две хипотезе. Прва је да су то мале насеобине, сезонске или
сталне, настањене једним до два домаћинства која су адаптирана на живот
у плавној и баровитој средини. Друга хипотеза била је да брежуљкаст изглед
локалитета потиче од тога што су праисторијски становници земљу приликом
копања рова избацивали у простор омеђен ровом чиме су свој животни простор издигли и тако га додатно заштитили од поплава.7 Ове почетне хипотезе
нису битније мењане, нити су у наредном периоду на било који начин тестиране.8 Заправо, локалитети типа Обровац су након почетних истраживања
ишчезли из археолошке литературе за наредних четврт века.
Истраживачки пројекат „Живот у мочвари“ покренут је 2010. с циљем испитивања насеља типа Обровац као мало познатог праисторијског феномена.
Прва година пројекта протекла је у нашем покушају да пронађемо и документујемо локалитете који су на известан начин сматрани изгубљеним. Било је,
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међутим, релативно лако уочити да добро очувани локалитети стварају упечатљиву слику у мачванском крајолику. То су била брдашца, често окружена широким јарком, са материјалним остацима који упућују на праисторијско
насеље. С друге стране, нисмо могли да уочимо све локалитете, чак ни када
смо располагали подацима који су олакшавали потрагу, или кад су тражени
топоними били познати локалном становништву.9 Очигледно је један број археолошких налазишта у међувремену уништен. У наредним годинама, током
повремених истраживања у Мачви, уочили смо да је локално становништво
перцепирало локалитете типа Обровац као места из новије историје, односно
да су брежуљци углавном поистовећени са утврдама (шанчевима) из Првог
и Другог српског устанка. Иако не располажемо подацима да то важи за сва
налазишта, уверили смо се да је то сигурно случај са налазиштима око села
Дубље (општина Богатић) где се, иначе, одржао један од најважијих бојева из
2. српског устанка.10 Бојем на Дубљу, у коме су се сукобили српски устаници
са турском војском, завршен је Други српски устанак, а Кнежевина Србија
стекла је политичку аутономију унутар Османског царства. На подручју села
Дубље, иначе, налази се најмање осам локалитета типа Обровац.11
У време када су откривени, највећи број локалитета типа Обровац носио је
топоним „шанац“, „шанчине“, „обровац“, „обровчине“, који јасно указују да су
били утврђени или окружени ровом. Сви локалитети су кружне или овалне
основе, за разлику од најчешће четвоространих шанаца из устаничког доба,
а малобројни ископавани локалитети садрже углавном материјал из праисторије.12 Иако је неопходно преиспитати хронологију налазишта и боље формулисати њихове појединачне карактеристике, то свакако нису локације из
устаничког периода.13 Наше је мишљење да за народно тумачење локалитета типа Обровац има најмање два разлога. Први разлог је свакако извесна аналогија са шанчевима из устаничког периода. Локалитети типа Обровац у својој суштини јесу утврђена, заштићена или ограђена места, дакле
одбрамбени “шанац“, чији истакнут положај, ров или добро очуван бедем
представљају препознатљив призор у мачванском крајолику. За локално
становништво, првенствено оно настањено у сеоској средини, разматрање и
разумевање таквог призора могуће је једино у оквиру формалних аналогија
које су део личног искуства или колективног сећања. Најближе и најважније
такво сећање пружали су управо догађаји и шанчеви из устаничког периода.
Други разлог је културни амбијент с краја 19. и почетка 20. века. Наиме, оквир за
друштвено сећање нису у Мачви чинили само бурна историја подручја и локалне
нарације догађаја, већ и преовлађујуће културне политике, које су од времена
успостављања самосталности и државности величале углавном државотворну
прошлост. Тако су на историјским локацијама у Мачви подигнути многи споменици посвећени бојевима и јунацима из устаничког периода (сл. 1).14 Осим што одају
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почаст учесницима догађаја, њихов задатак је и да очувају колективно сећање на
устаничко наслеђе, државотворну амбицију и историјски успех. Та пракса је и
даље један од приоритета културне политике у Мачви. Осим споменичког и другог културног наслеђа, које се непрестано увећава, у многим мачванским местима данас се редовно одржавају комеморативни скупови, годишње прославе или
свечаности посвећени догађајима из новије српске историје. Једине истакнуте
топографске тачке у тим наративима, било да је реч о сликама, причама, легендама, сећањима или релевантним историјским подацима, заузимају устанички и
противнички шанчеви, односно места где је заједничка историја створена. Нека
од тих колективних сећања могу за исход да имају: реконструкцију устаничког
шанца из боја на Равњу (сл. 2); израду мурала Бој у Дубљу са упадљивим приказом шанца (сл. 3); или да препознатљива места у простору, који изгледом јесу
шанац, какви су локалитети типа Обровац, поистовети са местима важних историјских догађаја.

Слика 1. Црква Вазнесења Господњег
у Дубљу. Подигнута је 1936. поводом
120 година сећања на Бој на Дубљу
(фото Б. Трипковић).

Слика 2. Скулптура Зеке Буљубаше
(Јован Глигоријевић), јунака из Првог
српског устанка, налази се у Равњу,
заједно са реконструкцијом шанца
(фото Б. Трипковић).
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Слика 3. Представа шанца и јуриш српских устаника упадљиво
су истакнути на муралу у порти цркве Вазнесења Господњег у
Дубљу (фото Б. Трипковић).

Највећи број локалитета типа Обровац у међувремену је ишчезао или је веома оштећен. О њиховом постојању и некадашњем изгледу сведоче подаци из
старе литературе, релативно лоша документација из малобројних истраживања и топоними. Добро очувана налазишта налазе се у шумарцима, дакле на
местима која нису обрадиве површине и обратно, оштећени или уништени су
на локацијама у претежно пољопривредном подручју.15 Иако сe за налазишта
на пољопривредном земљишту процес деструкције може трасирати вековима
уназад, наши „подаци са маргине“ указују да многа оштећења потичу из новијег периода и да је то процес који је био нарочито инвазиван током неколико
протеклих деценија. Овде први пут истичемо да уобичајена земљорадничка
активност није могла довести до уништења тих размера, већ да је значајну
улогу у оштећењу или уништењу локалитета типа Обровац имала државна
економска политика у области увећања пољопривредне производње.
Након 2. светског рата, најважније економске стратегије у тадашњој Југославији биле су индустријализација земље и увећање агрикултурне производње.
У Мачви су, упркос земљишту високог агрикултурног потенцијала, континуирано високи приноси били немогући услед нестабилног хидрографског ре66
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жима.16 Фотографије забележене у северозападној Србији током ране фазе
пројекта „Живот у мочвари“ бележе традиционалне технике орања и израду
примитивних приступних путева као адаптацију на влажно подручје, испресецано барама и глибом (сл. 4; сл. 5). То је сигурно вековима уназад била
свакодневица мачванских ратара. Од 70-их година 20. века предузете су
најразличитије мере за увећање и контролу приноса у Мачви, од којих су најважније комасација земљишта и хидротехничка мелиорација.17 Укрупњавање
земљишног поседа, увећање обрадивог земљишта и израда дренажних канала захтевали су, између осталог, и прилагођавање за земљорадњу претежно
равничарског пејзажа Мачве, у коме су готово једину неправилност чинила
баровита подручја, исушена речна корита и... локалитети типа Обровац. Извесно је да су неки од њих тада уништени. То је, на пример, према директном
сведочењу власника парцеле на којој се налази, био случај са локалитетом
Обровац на Кућишту (село Слепчевић), који је уништен 1980.

Слика 4. Земљорадња је најважније
занимање становништва у Мачви
(фото Б. Трипковић).

Слика 5. Пример модерне адаптације
у северозападној Србији: од грања
је направљен пут како влажно и глибовито земљиште не би ометало
кретање (фото Б. Трипковић).
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Заправо, теренски подаци којима располажемо о налазишту Обровац-Кућиште
помажу да реконструишемо целу историју његове деструкције. Фотографија
налазишта направљена током ране проспекције показује да се локалитет на
терену јасно видео као брежуљак прекривен вегетацијом (сл. 6). Из објављених података сазнајемо да је пречник брежуљкастог налазишта био 30 m, а
висина до 1.5 m; поред тога, шанац (мисли се на јарак) је био добро очуван,
а на површини су налажени „керамика и кремење“.18 Фотографија снимљена
четрдесет година касније (2010), током прве године пројекта „Живот у мочвари“ указује да је локалитет већ био веома оштећен и да се једва могао уочити
у конфигурацији терена (сл. 7). Тада је заправо и добијена информација да је
уништен механизацијом неколико деценија раније. Будући да локалитет није
задовољавао наше критеријуме за ископавање, прелиминарно смо га сврстали у локације предвиђене за снимање магнетометром или геоархеолошка
бушења, како бисмо установили степен оштећења и потенцијал за ископавање. Нова посета локалитету наредне године (2011) показала је, међутим,
да је брежуљак потпуно уништен. Није га било могуће уочити у конфигурацији
терена, а чудна коинциденција је да се то десило одмах након што смо показали интересовање за њега. О месту некадашњег налазишта данас сведочи
једино земља тамније боје, која се лако разликује од непосредног окружења,
а добро се уочава и на сателитском снимку (сл. 8). У овој ситуацији, анегдотски је звучала тврдња мештана да је брежуљак потпуно сравњен још
приликом комасације земљишта. Изгледа да је више од 30 година стара комасација, која је подразумевала прерасподелу власништва над земљиштем
и мелиорацију, једнако послужила као добродошао изговор за деструкцију
налазишта и као прихваћени образац понашања који деструцију одобрава.19

Слика 6. Најранија фотографија локалитета Обровац-Кућиште у Слепчевићу
(В. Трбуховић, М. Васиљевић 1975.)
68

Значење и вредност археолошког наслеђа:
Пример из Мачве

Слика 7. Обровац-Кућиште у
Слепчевићу, фотографисано у
децембру 2010.
(фото М. Церовић).

Слика 8. Сателитски снимак након
уништења локалитета ОбровацКућиште у Слепчевићу. Кружна
површина тамне боје је све што је
преостало од налазишта (Google Earth,
датум снимка 23.05.2014.).

Археолошко наслеђе и наслеђе на маргини
Локалитете типа Обровац чини 50-ак налазишта у западној/северозападној
Србији, који су мало познати у струковној заједници и широј јавности. Према
нашем сазнању, локалитети су у народном тумачењу често повезани са устаничким периодом из новије српске историје, о чему још не поседујемо релевантне историјске и археолошке доказе, мада то јесте податак који завређује
проверу. С друге стране, приметно је да народно тумачење налазишта коинцидира са преовлађујућим културним политикама у северозападној Србији
након успостављања државне самосталности и лако би могло да представља
њихов неочекиван исход. Наша хипотеза је да је културна политика, примарно усмерена на промовисање догађаја и наслеђа који величају сећање на државотворну прошлост, створила интерпретативни оквир унутар кога су локалитети типа Обровац, као препознатљиве локације у мачванском крајолику,
прихваћени и протумачени међу локалном популацијом. Брежуљци окружени
широким јарком свакако имају познате аналогије из новије историје и, према томе, стварају непогрешиву асоцијацију с људском потребом да заштити
одређен простор, мада, уколико је предложена хипотеза тачна, остаје да се
запитамо о исправности механизма који је код локалног становништва искривио историјску реалност тих локација и повезао их баш с Добом устанака.
Важно је нагласити да овде нисмо процењивали значење локалитета типа Обровац пре устаничког периода. Локално становништво се у мачванском крајоКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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лику сусретало са брежуљкастим археолошким налазиштима генерацијама
пре успостављања државне самосталности и свакако много пре него што је
археологија као дисциплина добила чврсто институционално упориште. Иако
је неопходно циљано истраживање да би се проникло у значење налазишта
пре описаних културних политика, можемо да претпоставимо да археолошки остаци, посебно они који су упадљиви у околишу, јесу места трајне инспирације, погодна да створе ново значење или нову вредност за локално
становништво. Прецизније речено, археолошко наслеђе је за локално становништво нешто више од материјалних остатака, од брежуљака, ровова,
бедема или историјских околности у којима настаје. Оно временом добија наративну суперструктуру која, било да је реч о причи, миту или легенди, такође
постаје наслеђе и захтева да буде протумачена и испричана.
Ако културне политике које археолошком наслеђу дају нову реалност јесу
безазлене по само материјално наслеђе (мада не и по друштво), друге
развојне политике, првенствено оне које подразумевају интервенције на
крајолику, то свакако нису. Стратегије економског развоја, које су укључиле
интервенције на околишу, у Мачви су спроведене од краја 70-их, дакле у
време када је археолошка проспекција подручја већ била завршена, а налазишта позната. Упркос томе, бар нека налазишта су уништена, а неопходни
су циљани упитници и нова теренска проспекција да би се схватиле размере
те штете. Наглашавамо да налазишта у пољопривредном подручју данас
имају много већи степен оштећења, одређен број њих је уништен, а неки
нису пронађени, упркос прецизним топонимима и локалним водичима. Након скоро пола века од открића локалитета типа Обровац исход је следећи:
налазишта су прелиминарно сврстана у пет категорија очуваности, од добро
очуваних до потпуно уништених, са мање-више уједначеном дистрибуцијом
по категоријама, што би требало да представља основу за даљу заштиту и
превентивна истраживања.20
Оно што, међутим, највише забрињава је присуство државе у локалној нарацији уништења археолошких налазишта. С једне стране, очување и промовисање културног и археолошког наслеђа важан су аспект цивилизацијског
развоја. Оно је инкорпорирано у различите сегменте друштва, стратегије
културног развоја, законске и подзаконске акте, правилнике и санкције. С
друге стране, легитимне и легалне развојне политике нису у прошлости биле
усклађене са политикама заштите културног наслеђа, што је за последицу
имало деструкцију археолошких налазишта. Локалитети типа Обровац, претходно вредно документовани током вишегодишње систематске проспекције
М. Васиљевића, кустоса Народног музеја у Шапцу, у неким случајевима су
оштећени или уништени, чиме је, индиције постоје, створен образац деструкције који се локално становништво не устручава да следи.
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ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ЗВУКА
У НЕПОКРЕТНОМ КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ
Апстракт
Савремене конзерваторске теорије смештају човека, односно друштво у средиште заштите,
потенцирајући тако добробит које људи треба да имају од културног наслеђа, али и користи
које наслеђе може да има од неговања снажне везе између људи и баштине. Ослањајући се
на нове правце у заштити - Конвенцију о заштити нематеријалне културне баштине (2003) и
Оквирну конвенцију Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво (2005), циљ је
да се укаже на пропусте савремене заштите, која испушта из вида да своје задатке обавља
управо за човека и треба да га доживљава као партнера у послу. Важећи Закон о културним добрима (1994), иако заснован на превазиђеним теоријским оквирима, суштински нас не
спутава да заштити културног наслеђа приступимо са нових теоријских полазишта. Међутим,
дискурсом и активностима у вези са наслеђем још увек доминирају стручњаци, док су корисници потиснути у други план. Овај проблем долази до изражаја при валоризацији наслеђа,
као најделикатнијем задатку у процесу његове заштите.
Полазећи од тезе да је подела наслеђа на материјално и нематеријално непотпуна, те да
не одговара практичним потребама холистичког очувања културних добара, сагледан је
пример акустичког наслеђа сакралне архитектуре средњовековне Србије (макролокацијски
- звучни пејзаж и микролокацијски - акустика цркава). Све већи број археоакустичких истраживања дао је значај звуку као неодвојивом нематеријалном слоју градитељске баштине,
измештајући тако фокус са доминантно визуелног аспекта и потенцирајући мултидисциплинарност. Препознавање и валоризација акустичког наслеђа сагледана је како из угла
стручњака, тако и из угла корисника (монаха и свештеника). Показано је колико је човек,
односно друштво, заједно са стручњацима и њиховом сарадњом важно за идентификовање
вредности културног наслеђа, а потом и његово проучавање, тумачење, представљење и
чување на обострану корист. Показали смо да је акустичко наслеђе неодвојиво од хришћанског градитељског наслеђа, као интегрални део културно-историјске, тј. архитектонске и
религијске, као и друштвене вредности. Сходно томе, заштиту манастира неопходно је проширити на очување њихових акустичких својстава. То изискује мултидисциплинарни приступ
истраживању и заштити непокретног културног наслеђа, посебно када је реч о конзерваторско-рестаураторским радовима.
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IDENTIFICATION AND VALORISATION OF SOUND
IN IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE
Abstract
Contemporary theories of conservation consider human being (society) as a focal point of protection, underlining the positive effects of cultural heritage on wellbeing, as well as the benefits
that heritage can obtain from cultivating strong ties between the people and heritage. Relying on
the new directions in heritage protection - The Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage (2003) and the Framework Convention of the Council of Europe on the Value of
Cultural Heritage for Society (2005), the goal is to point out the oversights of heritage protection,
which disregards people and rarely see them as partners in business. Although based on outdated
theoretical framework, current Law on cultural heritage (1994) does not hold us back from applying
new theoretical standings. Nevertheless, professionals still dominate in the heritage discourse and
related activities, while heritage users are suppressed to the background. This problem is evident
in the valorisation of heritage, as the most delicate task in the process of its protection.
Division into tangible and intangible heritage is not complete, so it does not response to practical
needs of holistic cultural heritage protection. Considering this starting thesis, we gave an example
of acoustic heritage of sacral architecture of medieval Serbia (macro location – soundscape, and
micro location – church acoustics). Increasing number of archaeoacoustic research emphasised
the importance of sound as an inseparable intangible layer of built heritage, thus redirecting the
focus from dominantly visual aspect and underlining multidisciplinary approach. We observed the
identification and valorisation of acoustic heritage from the perspective of heritage professionals,
as well as heritage users (monks and priests). The research showed that human being, society,
heritage professionals and their cooperation are essential for identification of cultural heritage values, and also studying, interpreting, presenting and keeping cultural heritage for the mutual benefit.
We showed that аcoustic heritage is inseparable from Christian built heritage, as an integral part
of cultural, historical (architectural and religious) and social values. Consequently, in order to preserve their acoustic properties, it is necessary to extend the protection of monasteries. It requires
multidisciplinary approach in researching immovable cultural heritage, especially when it comes to
conservation and restoration works.
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Увод
Крај XX и почетак XXI века донели су значајне промене у погледу схватања
културног наслеђа. Од материјалних остатака прошлости у рукама одабраних, културно наслеђе постало је „скуп ресурса наслеђених из прошлости,
које људи идентификују независно од власништва над њим, као одраз и израз непрекидно еволуирајућих вредности, уверења, знања и традиција. Оно
обухвата све видове животне средине настале интеракцијом човека и простора током времена.“1 Док се у свету установљава холистички и демократски
поглед на културно наслеђе, у Србији је на снази Закон о културним добрима2 који више од двадесет година регулише заштитарску праксу, засновану
на превазиђеним теоријским оквирима. Ипак, он нас суштински не спутава да
заштити културног наслеђа приступимо са нових теоријских полазишта која
пропагирају међународне конвенције, а чијим ратификовањем се Србија на
то и правно обавезала.
Наш циљ је да укажемо на пропусте савремене заштите, која испушта из вида
важност човека за вредновање и заштиту културног наслеђа. Подела на материјално и нематеријално наслеђе је непотпуна и не одговара практичним
потребама холистичког очувања културних добара. Стога ћемо размотрити
Конвенцију о заштити нематеријалне културне баштине3 и Оквирну конвенцију Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво. На примеру
акустичког наслеђа сакралне архитектуре средњовековне Србије (манастир
Ковиљ и манастир Каленић), сагледаћемо питање његовог препознавања и
вредновања засновано на новим схватањима у теорији заштите, и то из угла
стручњака, али и из угла корисника.

Валоризација непокретног културног наслеђа код нас
Стање данас
Упркос суштинским променама у међународној конзерваторској пракси, у Србији се културно наслеђе и даље дели према физичким својствима. Што се
непокретног наслеђа тиче, у пракси се предност придаје велелепним грађевинама, а физичка заштита објеката је најчешће конзерваторски циљ. Ово
налази своје упориште у Закону о културним добрима, који одражава општеприхваћена становишта времена у коме је настао. Тумачење и примена Закона највише зависи од оних којима је додељено да наслеђе идентификују, проучавају, тумаче, штите и презентују, а то су стручњаци у установама заштите
културе. Притом, јасно су постављене границе деловања институција заштите, чији запослени присвајају ексклузивно право да се баве одређеним деловима културне баштине. Међутим, Закон широко дефинише основни појам
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културног добра4, његове вредности и значај, те пружа могућност укључивања нових тенденција из савремене теорије и праксе.
Валоризација - препознавање вредности - непокретног културног наслеђа,
један је од најделикатнијих задатака, услед непостојања методологије за
обављање овог сложеног посла и континуираних промена филозофског становишта. Заснована је на дефинисању низа вредности, које су до данас формулисане као културно-историјске, амбијенталне, естетске, друштвене, урбанистичке, научно-истраживачке, симболичке, духовне, меморијалне, еколошке, образовне, информационе, економске, затим вредности аутентичности,
старости, реткости, изворности, итд. Почетком овог века настала је једна
нова типологија, која вредности дели на суштинске (вредност сама по себи
и по подацима које садржи), институционалне (вредност као центар пажње и
катализатор деловања заједнице), инструменталне (вредност као допринос
неком другом друштвеном циљу) и економске.5 У заштитарској пракси, још
увек смо склони да у непокретном културном наслеђу идентификујемо само
оно што је овде названо суштинском вредношћу и тако се задржимо на материјалним елементима објеката, запостављајући полазно становиште да очувању културног наслеђа приступамо најпре зарад човека. Иако друштвена
вредност декларативно постоји, у процесу валоризације наслеђа људи нису
позвани да суделују, а вредновање културне баштине још увек долази само
из једног правца, од стручњака.

Нови правци у заштити
Године 2010. у Србији је ратификована УНЕСКО-ва Конвенција о заштити
нематеријалне културне баштине, која нуди један нови приступ у схатању
и заштити целокупног наслеђа, значајно шири од физичког аспекта остатака
прошлости. У њој је нематеријално наслеђе дефинисано као „праксе, прикази, изрази, знања, вештине, као и инструменти, предмети, артефакти и
културни простори који су с њима повезани – које заједнице, групе и, у појединим случајевима, појединци препознају као део свог културног наслеђа“.
Оно се преноси с генерације на генерацију, а заједнице и групе га изнова
стварају, у зависности од њиховог окружења, историје и интеракције са природом, пружајући им осећај идентитета и континуитета. Нематеријално културно наслеђе испољава се у усменим традицијама и изразима, укључујући
језик као његовог носиоца, извођачким уметностима, друштвеним обичајима,
ритуалима и свечаним догађајима, знању и обичајима који се тичу природе и
свемира, као и вештинама у вези са традиционалним занатима.6 Конвенција
препознаје дубоку зависност између нематеријалне и материјалне културне
баштине и природне баштине.
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Такође 2010. године, у Србији је ратификовна још једна међународна конвенција, која указује на дуго занемариван значај друштва у процесу очувања
културног наслеђа, добробити које људи треба да имају од њега, али и користи које наслеђе може да има од јачања њихове међусобне везе. Реч је о
Оквирној конвенцији Савета Европе о вредности културног наслеђа за
друштво, усвојеној 2005 у Фароу. Конвенција даје холистичку дефиницију
културног наслеђа, постављајући као крајњи циљ његово очување и одрживу намену за људски развој и квалитет живота. Она поштује целовитост
наслеђа, превазилази поделе на материјално и нематеријално, а суштину
види у његовом интердициплинарном, свеобухватном сагледавању. Фаро
конвенција је иновативна, јер смеша људе и људске вредности у средиште
концепта културног наслеђа, дајући свима право, појединачно и колективно, да уживају добробит културног наслеђа и доприносе његовом богаћењу.
Залаже се за доступност наслеђа, како би се указало на његове вредности,
потребу да се одржава и чува, али и добробити које из њега могу проистећи.
Стога подстиче давање једнаке шансе свима да учествују у процесу идентификације, тумачења, заштите, очувања и представљања културног наслеђа.7
То значи да нису више стручњаци једини који су квалификовани да тумаче
вредности наслеђа, већ се охрабрује дијалог у коме би стручњаци преузели улогу модератора.8 Фаро конвенција наслеђе види као живо, у сталном
процесу трансформације, али и поновног стварања. Сходно томе, неопходно
је сагледавати га у контексту и повезати са свакодневним животом и људима, јер ће у супротном атрофирати, а његов значај ће се ограничити. Дакле,
објекти и места сама по себи нису оно што представља значај културног наслеђа. Њихова важност лежи у значењу и употреби које им дају људи, као и
у вредностима које сами представљају.9

Валоризација непокретног културног наслеђа код нас
Звук као део хришћанског наслеђа
Кроз архитектуру светилишта човек је одувек настојао да успостави везу
материјалног и духовног плана, те отелотвори свеопшти космички поредак.
Након што је Хришћанска црква почела да саопштава религијске идеје кроз
литургијске драме,10 црквена архитектура је обликована како би подржала ову религијску праксу. Литургија, музика и акустика преплитале су се
и развијале у динамичком односу према архитектури.11 Стога је важно да
при истраживању, вредновању и заштити градитељског наслеђа очи нису
упрте искључиво у отелотворене, визуелне елементе архитектуре, већ да
зарад свеобухватног разумевања хришћанског културног наслеђа укључе и
истраживања звука.12
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Однос звука и сакралне архитектуре може се сагледати на два нивоа:
макролокацијски (soundscape - звучни пејзаж) и микролокацијски (акустика
унутрашњег простора манастирске цркве). Житијеписци средњовековне Србије посведочили су о суштинском значају доживљаја звука. Монаси Свете
Горе су „шумом дрвећа и птичјим цвркутом подучавани“13, а места на којима
су подизани манастири, та „пуста ловишта зверова“14, имала су за циљ да
кроз истицање снажног односа са природом узбуди вернике и призову силину
Бога и правоверја „... тако да сваки који ју је видео [цркву] мислио да је небо
на земљи“15. Трагање деспота Стефана Лазаревића за местом где би подигао манастир Ресаву, Константин Филозоф забележио је овако:
„И знајући да је мучање (ћутање) одређено да свакога доводи у велику част
виђења и гледања, обилажаше горе и поља и пустиње, тражећи где би
могао подићи жељену обитељ, стан за ћутање.”16
Акустички захтеви у православној црквеној архитектури одређени су потребама најзначајнијег чина - богослужења, у оквиру кога су проповед и појање
подједнако важни. Према византијској традицији, једногласно појање засновано на принципу осмогласја и препознатљивим мелодијско-ритмичким формулама без наглих промена, изводи се из певница у којима су смештени хорови.17 Са амвона (или данас повремено из јужне певнице) читају се јеванђеља
и говори јектеније, док верници стоје усправно, окренути ка олтару. Најважнија
је разумљивост и јасност излагања, како говорног тако и певаног текста,18 чије
су мелодије и напеви преношени су усмено, као део живе традиције.19

Археоакустичка истраживања
Захваљујући техничко-технолошком развоју, истраживање звучног поља историјских простора све више узима маха. Формирана је мултидисциплинарна
област археоакустике или археологије звука, која се бави истраживањем и
реконструкцијом звучне слике прошлости у архитектонском наслеђу. Досад
су коришћена два приступа: (1) вокално испитивање простора и субјективна
процена доживљаја звука у простору20, и (2) поређење акустичких параметара који су добијени мерењем импулсног одзива in situ21 или акустичком симулацијом у рачунарском моделу.22
Археоакустичка истраживања цркава моравске стилске групе показала су да
централно постављена купола представља акустички спрегнут простор са
великом реверберацијом. Услед тога, слушаоци у простору наоса добијају
утисак да звук долази одозго што доприноси мистичности обредне службе.
Када је извор звука у јужној певници тада за већину позиција слушаоца постоји директна оптичка видљивост чиме се у извесном смислу повећава и
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разумљивост говора. Услед непостојања доминантно израженог директног
звука, код слушалаца се ствара осећај да не постоји јединствен звучни извор,
већ да звук долази са свих страна. Ове одлике доприносе тајанствености и
светости богослужбеног обреда, што такође говори у прилог томе да акустика
има важно место у сакралној архитектури средњовековне Србије.23

Валоризација акустичког наслеђа – манастир Ковиљ
и манастир Каленић
Валоризација акустичког наслеђа може бити сагледана из угла стручњака
и из угла корисника. У случају манастира Ковиљ и манастира Каленић, са
стране струке препознате су њихове културно-историјске, архитектонске и
уметничке вредности, због којих су проглашени за споменике културе средином XX века. Манастир Ковиљ, који је према предању подигао Свети Сава,
под заштитом је државе због архитектонске и уметничке вредности, као пример за проучавање српске средњевековне архитектуре и иконографије.24
Године 1991. проглашен је за споменик културе од великог значаја. Манастир Каленић (XV век) је под заштитом државе као драгоцен споменик српске
средњевековне уметности, веома значајан за проучавање српске културне
историје.25 За споменик културе од изузетног значаја проглашен је 1979. године. Овако дефинисане вредности не искључују акустичка својства ових непокретних културних добара, али их посебно ни не истичу.
Као интегрални слој хришћанског културног наслеђа, акустичко наслеђе
сакралних објеката треба третирати као значајни део њихове културно-историјске, тј. архитектонске и религијске вредности. Са макролокацијског аспекта, већ сама позиција манастира говори о значају акустике при избору
места где ће бити подигнути. Трагано је за звучним пејзажом чије ће специфичности подстаћи осећај тајаствености, повезаности са природом и
светошћу места. На микролокацијском плану, вредност акустике сакралних
објеката можемо сагледати у њеном доприносу да се код верника подстакне
осећај мистичности и светости током богослужења, као најзначајнијег чина
у хришћанској религијској пракси. Такође, архитектура манастирских цркава одражава знање и умеће тадашњих мајстора да обликују звучно поље
кроз геометрију грађевине, примену материјала и јасних правила уређења
унутрашњег простора.
Неопходно је да је стручна валоризација акустичког наслеђа заснована на мултудисциплинарнарном приступу, јер је у питању област која излази изван оквира дисциплина које се традиционално баве непокретним културним наслеђем.
Како нас Фаро конвенција подсећа, у процес валоризације важно је укључити и
вернике, као и носиоце богослужбене праксе - монахе и свештенике.
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Монах Јеротеј26, хоровођа Хора манастира Ковиљ, истиче да у манастиру Ковиљ живи хришћанска традиција и примењује се све како је било и у средњем
веку, при чему црквена музика није сама по себи смисао, већ је у служби богослужења, молитве и духовности. На основу богатог певачког искуства, уверен
је да је акустика и те како била део средњовековног пројектовања, јер је у време Византије вера, односно богослужење било најважније. Добро познавање
акустике средњовековних градитеља, монах је илустровао примером цркве
манастира Жиче, у којој је током једног снимања хора сестринства био у прилици да чује аликвотне тонове под куполом. Он је још истакао да акустику у
српским средњовековним црквама треба препознати као вид нашег културног
наслеђа и сходно томе темељно је проучавати, како би се боље разумела
хришћанска традиција, али и како не би долазило до несмотрених грешака у
обликовању звучног поља новопројектованих цркава.
У манастиру Ковиљ, који је међу првима обновио традицију источног византијског појања, монаси се годинама уче певању. За разлику од тога, игуманија
Мати Нектарија сведочи да у манастиру Каленић све монахиње, без обзира
на музикалност, певају, међусобно се подучавају током службе. Из њеног угла,
верници су активни учесници на литургији, те треба да певају али не и да надјачавају певницу, док у манастиру Ковиљ, где је певање развијеније, верници не
узимају учешћа у појању. Ова два сведочења слажу се да је веома значајно
духовно стање певача. Они певају Богу, али и народу, чији доживљај зависи од њихове интерпретације богослужбеног текста. С обзиром да је појање
молитва, а мелодија у служби текста, важна је дикција, музичка обдареност и
изнад свега духовно, молитвено стање певача. Мати Нектарија истиче да људи
у цркву највише долазе због службе, а ако том приликом чују лепо певање и
препознају да је то певање Богу, онда верника то растерећује и он долази
поново. Акустика цркве дакако доприноси том доживљају. На звук и природну
акустику црквеног простора, додају, нарочито утиче то што су средњовековне
цркве грађене од природних материјала, који су живи и који дишу.
Из свог дугогодишњег свештеничког искуства, протојереј-ставрофор Томислав Јовановић указао је на практичну страну акустике у црквеним објектима.
Истакао је да од акустике веома зависи оно најважније током богослужења - да
ли ће верник у цркви јасно чути и разумети молитву која се у име њега упућује
Богу. Такође, добра акустика утиче на то да су верници присутнији и задовољнији, а појцима, који се нужно прилагођавају простору и верницима, чини
службу мање захтевом за извођење. Као и монах Јеротеј, Јовановић је указао
на разлику у акустичким својствима цркава у којима је служио, закључивши да
се по доброј акустици издвајају цркве грађене у стилу моравске школе. Још је
истакао да се значај звука у хришћанству огледа и у савременој потреби за
озвучавањем цркава, како би се надоместили акустички недостаци.
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Сво троје саговорника високо је рангирало значај акустичког наслеђа у
хришћанској пракси, посебно истичући средњовековно градитељство као
најуспешније у решавању питања акустике унутрашњег простора цркве. На
тај начин, потврдили су друштвену вредност акустичког наслеђа.

Уместо закључка
Формирање научних области попут археоакустике указује на освешћивање
штетности свеопштег уситњавања наука и целокупног људског стваралаштва. Археоакустика подразумева сарадњу стручњака из области музике, археологије, историје уметности, акустике, теологије, архитектуре, студија звука,
антропологије, етномузикологије, историје, студија културе и сл. Повратак
мултидисциплинарном приступу одсликава снажну потребу за интеграцијом
наука, јер „великој науци су неопходни главни инструменти велике уметности:
емоција, интуиција, осећање за лепо (...) стваралачка енергија која не зна за
поделу по дисциплинама“.27
Архитектонско дело је слојевита просторно-временска структура, те у процесу заштите тако треба да буде и третирана. Ово истраживање показало је да
је акустичко наслеђе неодвојиво од хришћанског градитељског наслеђа, као
интегрални део културно-историјске и друштвене вредности самих објеката.
Препознавањем и уврштавањем акустичких својстава током вредновања и
заштите непокретних културних добара, процесу заштите прилази се потпуније. Сходно томе, заштита манастира Ковиљ и манастира Каленић треба бити проширена на очување њихових акустичких својстава. С обзиром
да је у форми нематеријалне баштине, заштита акустиког наслеђа може да
примени већ понуђени модел - стварање услова за његову употребљивост,
укључујући идентификацију, документацију, истраживање, очување, заштиту, промоцију, вредновање, преношење и ревитализацију различитих аспеката таквог наслеђа.28 Стога је на стручњацима да овом процесу приступе
мултидисциплинарно, посебно када је реч о конзерваторско-рестаураторски
радовима и деликатном задатку заштите звучног пејзажа околине манастира. Притом, партнере треба потражити у монаштву и свештенству, јер они
као корисници, како је показано, препознају вредност акустичког наслеђа у
сакралној архитектури средњовековне Србије.
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ПОД ЛУПОМ: ВРЕДНОСТИ И ЗНАЧАЈ
У ПРОЦЕСУ КОНЗЕРВАЦИЈЕ
Апстракт
Предмет овог рада јесте истраживање улоге вредности у процесу очувања наслеђа, као и
преглед теоријских и методолошких алата који се користе за процену вредности у конзервације. Питање вредности и заштите културног наслеђа блиско је повезано са различитим
сегментима конзервације- управљањем наслеђа, доношењем дугорочних одлука о мерама
заштите и оправданости очувања одређених предмета или објеката, начину спровођења
конзервације-рестаурације итд. Међутим, проблематика односа вредности културног наслеђа и конзервације представља комплексно поље истраживања. Комплексност тог односа
с једне стране проистиче из природе извора вредности, који могу бити друштвени, културни,
научни, економски, политички, лични и други, потом због различитих контекстуалних фактора који их обликују, као што су друштвене прилике, економски аспекти, културне стратегије,
те чињенице да се неке вредности преклапају или су међусобно конкурентне.
Уколико пођемо од претпоставке да конзервација у континуитету ствара предмет својих активности, културно наслеђе, поставља се питање на који начин конзерваторска пракса утиче
на процес конструкције вредности наслеђа. Такође, са развојем концепта наслеђа, самим
тим и конзерваторске дисциплине, број индивидуа различитих профила, од стручне и научне, до шире јавности, бивају све више укључиване у процесе одлучивања. Демократизација
процеса одлучивања и укључивање интересних група представља позитиван помак од затворених професионалних кругова, али с друге стране, увођење ‘’других’ перцепција, намеће
питање како су ови алтернативни наративи укључени у процес конзервације. Ради јаснијег
разумевања вредности и на који начин утичу на процес очувања, и обрнуто, циљ рада јесте
преглед постојећих модела за промишљање и анализу односа вредности и конзервације.
Кључне речи: вредности, доношење одлука у конзервацији, процена вредности, теорија
конзервације, етнографија конзерваторских пракси
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UNDER THE MAGNIFYING GLASS: THE VALUE AND
SIGNIFICANCE IN THE CONSERVATION PROCESS
Abstract
Changes in conservation profession in the last few decades brought growing interest in the value
and significance of cultural property conservation. Concept of value and preservation of cultural
heritage are intertwined on many levels: heritage management, long-term decisions on protection
and preservation of sites, justification of analysis applied in conservation-restoration etc. However,
the bond between the values of cultural heritage and conservation is a complex field of research.
The complexity of this relationship on the one hand arises from the nature of the value, which may
be social, cultural, scientific, economic, political, personal. On the other hand, it grows from variety
of contextual factors that shape this connection, such as social, economic aspects or cultural.
Finally, it is influenced by the fact that some values overlap or are mutually competitive.
Having this in mind, by using discourse analysis this paper examines role and position of values in
the process of heritage conservation. The aim of this paper is to present basic ideas in conservation
and to provide critical overview of existing models for analysis of values in conservation. Finally,
if we assume that conservation continuously produces object of its activities, cultural heritage,
the question of how conservation practices shape and change values and should become central
question in professional re-evaluation.
Keywords: values, decision-making in conservation, valuation, conservation theory, ethnography
conservation practices
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Увод
Донедавно је питање културног наслеђа било у рукама професионалаца и
стручњака који су у име друштва одређивали шта је наслеђе, како је интерпретирано, коришћено и чувано. Временом су промене професионалних наратива
у проучавању и конзервацији различитих категорија културних добара, почев
појединачних предмета, преко локалитета до урбаних целина и културних пејзажа довеле до тога да данас на другачији начин мислимо и користимо наслеђе у
сопственим животима и окружењу, професионално или у контексту шире заједнице. У сржи ових процеса налази се концепт вредности који је кључни фактор
у обликовању приступа у конзервацији културног наслеђа, иако се разумевање
самог појма мењало током времена. Дакле, без обзира на различите дискурсе,
суштинска идеја увек је била иста: издвајање предмета у циљу чувања због
њихових специфичних вредности и значаја. Ова премиса се темељи на претпоставци да вредности које препознајемо представљају основу за њихов улазак
у процес заштите, као неваријабилни и есенцијални елемент наслеђа.1
Последњу деценију дискусије о вредностима и о томе како различити контексти
одређују и производе наслеђе, уздрмавају конвенционалне идеје о заштити
и доводе до преиспитивања улоге конзервације у тим процесима.2 Међутим,
иако је ова тема дуги низ деценија присутна у професионалним дијалозима,
као и у многим међународним документима, смерницама и препорукама,3
ретко се говори о процесу утврђивања вредности и процени да ли је нешто
вредно, и ако јесте зашто и колико. Најзад, још мање истраживачке пажње
се посвећује како се ти вредносни императиви одражавају на процене у
конзервацији, на пример шта је оштећење, одлуке о третману о границама
рестаурације или о начину презентације, односно где, како и на колико ће
културно добро бити доступно јавности.
У том смислу, у раду ће најпре бити представљен преглед основних идеја и
дилема у конзервацији, потом ће бити размотрен концепт појма и методе процене
вредности, да би на крају у раду био отворен нови простор за преиспитивање
односа наслеђа, вредности и конзервације. Најшире постављено методолошки
основ рада је дискурзивна анализа, која подразумева деконструктивно читање и
контекстуализацију идеја које су присутне у теорији и методологији конзервације,
а које утичу на начин како видимо и процењујемо вредности и обрнуто.

КОНЗЕРВАЦИЈА У КОНТЕКСТУ. Између материјала, науке и друштва.
Да би разумели однос конзервације и концепта вредности, пре свега је неопходно осврнути се на основне идеје које су обликовале област заштите културног наслеђа. У литератури и на интернету је могуће наићи на различите
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дефиниције конзервације.4 Укратко, заједнички именилац им је усмереност
на очување интегритета наслеђа на начин који остварује континуитет вредности и значаја, као и доступност садашњим и будућим генерацијама. Тек
са трансформацијом разумевања процеса пропадања и принципа очувања
с краја XX века настају нове перспективе заштите чије се тежиште помера
ка управљању променама на начин који чува и истиче препознате вредности
културног добра.5
Имајући у виду да концепт конзервације наслеђа заправо обухвата многе активности које надилазе сам чин интервенције на материјалу или окружењу
у којем се културна добра налазе, конзервација наслеђа се може разумети
као социо-културна активност, а не само као техничка пракса. О овим и другим питањима готово револуционарно и храбро говоре аутори зборника Конзерваторски принципи, дилеме и неугодне истине (Conservation, Principles,
Dilemmas and Uncomfortable Truths).6 Уредници већ у уводу скрећу пажњу да
уколико желимо отворено да разговарамо о конзервацији и ефектима њених
активности важно је да узмемо у обзир контексте пројеката конзервације кроз
призму актуелних социјалних, културних, економских, па и административних
токова, у једнакој мери у којој се пажња посвећује анализи и заштити самих
културних добара.7 Међутим, ова изузетно изражена и освешћена улога конзервације у ширем контексту наслеђа није одувек постојала, нити је на тај
начин преиспитивала сопствену позицију.
Идеја која је била централна у теорији конзервације веома дуго и која је примарно развијена у западним традицијама разумевања естетике, старости и вредности културног добра, подржавала је став да предмет или објекат има већу
вредност у свом несавршеном и недовршеном (оштећеном) стању, пре него у
реконструисаној односно рестаурираној форми. Стога, није изненађујућа чињеница да је западну теорију конзервације обележила дилема о неопходности и
границама рестаурације. У свом истраживању Николас Стенли Прајс (Nicholas
Stanley-Price) истиче да су разлике у ставовима према овом основном концепту довеле до неке од најозлоглашенијих контроверзи у конзервацији културног
наслеђа. На пример, случај чишћења слика у Националној галерији у Лондону,
који је резултирао оснивањем званичне комисије за стручну истрагу у 1850. и
1853. године. Потом пример критике Џона Раскина (John Ruskin) које се односе
на ,,стилске рестаурације” историјских зграда, будући да интервенције имају за
циљ оживљавање ранијих стилова, али без поштовања старосне вредности и
патине које је зграда акумулирала временом.8 Друга важна идеја, која и данас
егзистира у области конзервације, јесте поверење у науку и егзактност физичко-хемијских анализа. Конзервација као и многе друге дисциплине је идеје о
објективности, рационалности, епистемологији и материјалним доказима стекла
и присвојила кроз наслеђе Просветитељства. Поред тога, како је научни развој
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омогућио идентификацију и елементарне анализе оригиналних материјала, настала је идеја да би наука због тога могла да одреди уметникову ,,првобитну
намеру”, која је кључна за интегритет и аутентичност предмета. То је допринело
додатном поверењу у објективност конзервације. Упркос израженом поверењу у
природне науке и анализе, промене у размишљању о процесима и приступима
у конзервацији су полако почеле да извиру. Тако је на конференцији Британског
музеја из 1994. године Рестаурација - Да ли је прихватљива?, дошло до великих дебата о вредносним резултатима рестаураторских интервенција и које се
биле крунисане питањем ,,Прихватљиво за кога?”.9 Тиме је покренуто питање
о променљивој природи самих вредности, улози и границама делања конзерватора, као и о улози друштва у заштити културне баштине, те његовом учешћу
у одређивању вредност наслеђа. Изнад свега, отворен је простор за преиспитивање традиционалних дилема у заштити које се односе на објективности, аутентичност, минималну интервенцију и реверзибилност. Након тог иницијалног
периода, наредне године су дубоко уздрмали есеји који су преиспитивали неутралност праксе заштите и поверење конзервације у идеале научне објективности.10 Ипак, треба истаћи да у конзервацији и даље опстаје притајени дуалитет, између експертског домена бављења наслеђем и идеје демократичнијег
приступа очувању. Практично, учешће шире заједнице у процесу конзервације
и одређивању вредносних карактеристика наслеђа и даље је реткост и обитава
само у теоријском обличју и критичком преиспитивању дисциплине.

ВРЕДНОСТИ. Ка разумевању наслеђа
У којој мери су вредности raison d’etre очувања наслеђа, говори чињеница да
се ниједно друштво не труди да сачува оно што није препознало као значајно.11 Али шта заправо означава појам ,,вредности’’?11
Уколико покушај дефинисања појма отпочнемо основном претрагом различитих речника и лексикона, наићи ћемо углавном на описе које се односе
на монетарну, материјалну вредност, утилитарност, стандард, принцип итд12.
У неизбежном штиву за конзерваторску проблематику вредности, Процена
вредности културног наслеђа (Assessing the Values of Cultural Heritage),
појам је дефинисан на следећи начин:
Вредности једноставно могу бити дефинисане као сет позитивних карактеристика или квалитета које су препознате у предметима или локалитетима од стране одређених индивидуа или група.13
Међутим, иако ова дефиниција врло добро и једноставно образлаже суштинске карактеристике вредности, у њој се занемарују негативни аспекти наслеђа, а који такође утичу на формирање вредности и однос према очувању
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и коришћењу. Овде није само реч о несврставању нечега у категорију ,,наслеђе’’, већ се доводи у везу са а приори ставом да негативно не може бити
вредност, чиме се одбацује читав сет друштвених и културних пракси које се
доводе у везу са наслеђем. Неки од примера које дотиче ова перспектива
јесте уклањање дрезденског културног пејзажа у долини реке Елбе са листе
Светске баштине, потом све чешћи видови уништавања културног наслеђа
који диктирају однос према интензитету заштите или ,,судбина’’ музејског
предмета након спознаје да је реч о фалсификату. Дакле, прецизно значење
,,вредности’’ не може бити објашњено и сажето кроз неколико речи и редова.
У ствари, то је посебно заводљив термин који може да означава много различитих ствари. У прилог томе говори мноштво типологија вредности кроз
историју конзервације од Ригла (Reigla) с почетка XX века до листа вредности
које су настајале у различитим институцијама с краја XX века (нпр. Културно наслеђе Енглеске - Engilsh Heritage).14 Као што је Рандал Мејсон (Randall
Mason) нагласио у тексту, преглед различитих врста вредности не представља нити коначну нити јединствену листу. Аутор сугерише да је у литератури
могуће наићи на различите типологије вредности, али оне никако не смеју
бити узимане здраво за готово,15 јер тиме имплицитно залазимо у опасно
поље трагања за универзалним вредностима.
Најшире посматрано, издвајају се две велике категорије вредности, социо-културна и економска, међутим, оне су у великој мери испреплетане, с
тим што се разликују једино према техникама које се користе за процену.16
Као поткатегорије јављају се неке од основних типова, естетска, научна, техничка, историјска које се провлаче кроз описе различитих аутора. Оно што
је изнад свега значајно, јесу увиди да значај и вредности могу бити јасне и
уочљиве категорије, док у одређеним случајевима вредности могу бити магловите и тешке за дефинисање или разумљиве само припадницима одређених култура или заједница. Реалност је таква да су вредности културног наслеђа по природи варијабилне17 и врло често су међусобно сукобљене.

Вредности и методе процене.
Да ли је и која је онда процена вредности могућа? У стручној литератури се
наилази на неколицину смерница и приручника за процену вредности. Када
говоримо о поступку валоризације наслеђа постоје општи елементи и блиско
повезане активности заједничке за све приступе: идентификација вредности,
разрада (укључујући истраживање, везе и преклапања), потом рангирање и
приоритизација.18 Општа карактеристика вредности, коју нам пружа филозофска перспектива, указује на два важна корака процене. Свако одређивање вредности има двоструку последицу: вербалну, односно садржајну и
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бихевиоралну.19 Практично то значи да приликом приписивања вредности
предмету или објекту, ми у процесу излиставања најпре одређујемо квалитативну црту наслеђа, а потом и како се према њему треба опходити. У том
смислу, Рандал Мејсон нас упозорава на једну, често невидљиву праксу, која
се одиграва приликом процене вредности:
––

једна врста вредности преовладава и маскира разматрање других;

––

вредности се третирају као црне кутије, у којима се сви аспекти

––

вредности културног наслеђа сублимирају у термин ,,културни значај’’.

Он сматра да је први став проблематичан, јер су на тај начин многе категорије вредности а приори искључене из процеса вредновања. У другом случају
долази до тзв. blackboxinga,20 који представља друштвени процес базиран на
апстрактној идеји црне кутије.21 Конкретније, будући да је значај изражен кроз
скуп различитих вредности,22 долази до мистификације процеса и самим тим
замагљивања разнородности присутних вредности. Резултат blakcboxing-а је
немогућност коришћења вредности за било који други процес одлучивања
у будућности, јер су су на самом почетку оне скривене и невидљиве.23 Добра илустрација може бити аустралијски водич за процену значаја музејских
збирки Значај 2.0 (Significance 2.0),24 који представља водич са смерницама и
упутствима за музејске професионалце широм Аустралије. Оно што је специфичност овог упутства јесте да се не користе вредности збирки, већ се употребљава само ,,значај’’ као ,,виши’’ појам, јер корисније артикулише идеје и
принципе музеолошких пракси.
Угрубо говорећи постоје квантитативне и квалитативне методе за процену
вредности, и као што је претходно поменуто, квалитативне процене се махом односе на социо-културне вредности, док су квантитативне карактеристичне за економске процене. Ову врсту поделе детаљније појашњава Сета
Лоу (Setha Low) разматрајући различите антрополошке и етнографске методе за процену вредности у конзервацији културног наслеђа.25 Прву велику категорију чине такозване брзе етнографске процедуре процена (Rapid
Ethnographic Assessment Procedures) које обухватају различите видове анкета и интервјуа, посматрања са учествовањем, јавне консултације, мапирања,
фокус групе итд. Етнографске методе изузетно популарне у истраживању и
процени вредности наслеђа, јер пружају могућност индивидуалних анализа,
али и групних нивоа испитивања. Један од постојећих примера који потпада у ову категорију метода процене представљен је у холандској публикацији Процена музејских збирки. Процена у шест корака (Assessing Museum
Colelction).26 На сличан начин је институција Културно наслеђе Енглеске
(English Heritage) развила методологију процене вредности археолошких ло90
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калитета која представља комбинацију квалитативних и квантитавних критеријума процене вредности.27 Ове методе процене се највише примењују
у савременим приступима конзервације, у којима се уважава вишедимензионалност наслеђа. Следећа категорија коју Лоу издваја јесте контекстуална
анализа. Она подразумева различите облике прикупљања информација када
већ постоје процене вредности које су формулисале друге дисциплине и
професије. Тако постављена, анализа је веома блиска традиционалној употреби вредности у конзервацији, јер с једне стране подразумева коришћење
физичко-хемијских анализа ради добијања података о физичком окружењу,
материјалима и факторима пропадања наслеђа, а с друге стране узима у
обзир дефинисане историјске и археолошке наративе или естетске каноне.
Крајњи циљ јесте разоткривање и утврђивање, односно истицање ,,истинских” вредности баштине. Супротно трагању за референтном вредношћу,
метод процене ризика28 представља пример базиран на субјективној процени губитка постојећих вредности у хипотетичким сценаријима пропадања
наслеђа. Специфичност овог приступа је та што, за разлику од процеса конзервације-рестаурације, у њему се на транспарентан начин говори о формирању, нове, релативне вредности културног добра која се потом користи за
даљу приоритизацију ризика и мера заштите. С друге стране, у оба случаја
веома ретко контекстуална анализа надилази ауторитет експерата и обухвата консултације и истраживање ширег контекста наслеђа, узимајући у обзир
ставове других интересних страна.29
Трећу по реду издвојену категорију чине такозване описне статистике као
што су анализа садржаја, мултивариациона анализа, као и анализа ставова и
преференција. Статистичке анализе су се највише користиле или за процену
економске вредности културних добара или при процени туристичког потенцијала, односно економске вредности наслеђа. Према ауторима текста, важно
је истаћи да процене економске вредности наслеђа нужно не негира друге
вредности, већ подстичу повезивање културних политика у вредновању и конзервацији наслеђа. Такође, они корисност алата за процену економске вредности виде у томе што их конзерватори све чешће користе приликом процене
интензитета штете наслеђа или за приоритизацију стратегија заштите.30
Мноштво методолошких приступа за процену указује на сложеност конзервације као дисциплине. Међутим, осим у случају превентивне конзервације,31
вредности у веома малој мери имају удела у другим активностима конзервације, јер у практичном смислу, конзерватор и стручњак у заштити културног наслеђа се махом ослањају и руководе већ успостављеном матрицом
вредности. Заправо, посматрано методолошки, када је реч о вредностима
оно што се најчешће дешава у пракси јесте да су конзерватори фокусирани
на то како, а не зашто се нешто штити.32
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КОНЗЕРВАЦИЈА ПОД ЛУПОМ. Која вредност?
Иако су вредности широко схваћен појам који треба да служи као критичко сочиво за сагледавање процеса конзервације и планирање очувања наслеђа,
мало је знања о томе како у пракси, читав опсег вредности заиста утиче на
одлуке у конзервацији и обрнуто.33 Differentia specifica конзервације у односу
на друге професије које се баве баштином јесте директна физичка интеракција са културним добром, најчешће у дужем временском периоду, услед које
се формира блиска веза на релацији предмет-стручњак. Истовремено, начин на који се понашају конзерватори у сусрету са културним добром, поред
тога што је омеђен и усмераван различитим принципима професије, етичким
кодексима и правилницима, условљен је и различитим друштвеним, културним и историјским приликама. Дакле, вредности и значај који дефинишу
и одређују културна добра, настају као конструкт интеракције артефакта и
његових вишедимензионалних контекста. У том смислу, претпоставка да је
конзервација вредносно неутрална и да не мења вредности и значење културних добара је неодржива.34
Уколико рад конзерватора посматрамо као сталну интервенцију у ,,животу’’
културног добра,35 поставља се питање како онда пратимо механизме тих
промена. За боље разумевање како истраживати различите процесе које
се одигравају у конзервацији корисно је осврнути се кратко на перспективу
коју је пружио Томас Јаров (Thomas Yarrow), истражујући однос археолога
и материјалних остатака.36 Користећи се етнографијом археолошких пракси
Јароув је закључио да се током истраживања и проналажења предмета на
археолошком терену одиграва двоструки процес. Материјалне карактеристике локалитета, структура, врста земљишта или особине артефаката на
терену утичу на археологе како ће реаговати и одлучивати при ископавању,
али истовремено утичу и на то како ће археолози размишљати о предметима
које налазе.37 Што је интересантнији и необичнији предмет, захтевнији терен
или приступ налазишту, то су понашања и идеје пре материјалним остацима сложеније. Уколико археолошки терен, праксе и процесе одлучивања на
ископавању, пренесемо на поље конзервације културних добара лако можемо да замислимо одвијање истоветних процеса. Наиме, предмети који дођу
на конзервацију добијају посебну бригу и пажњу, у зависности од контекста
културног добра, али највише у зависности од вредности које су идентификоване и истакнуте. Конзерваторима као квалификованим стручњацима,
се поверавају ,,вредности’’ на чување и ,,поправку’’, јер је само њима дозвољено да физички интервенишу и мењају културна добра.38 Међутим, материјал предмета диктира начин на који ће се перципирати оштећења, како ће
се промене манифестовати током времена или како ће предмет или објекат
бити оштећен под утицајем различитих фактора средине. Самим тим, мате92
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ријал одређује могућ степен интервенције при третману или начин на који ће
бити изложен и у којој мери ће бити доступан или чак разумљив. У пракси,
стручњаци у конзервацији, у спрези са предметима и њиховом материјалношћу увек ,,исписују’’ историју културног добра и на тај начин утичу на то шта
јесте ,,аутентична’’ мера наслеђа.39

Ка новим вредносним просторима у конзервацији
Данас конзервација представља сложен и континуиран процес, нарочито ако
узмемо у обзир да се одиграва у садашњости с тенденцијом да говори у име будућих генерација. Промене које су настајале кроз историју професије утицале
су и на померања тежишта и позиције вредности у процесу заштите. Без обзира
на различите методе процене резултат најчешће јесте креирање фиксираних
вредности културних добара, материјално, а потом и симболички. Како вредности у процесу конзервације често представљају подразумљиве категорије,
под велом поверења у ауторитет експерата, стручњаци у конзервацији најдиректније утичу на промене различитих аспеката наслеђа (материјал, изглед,
величина, читљивост итд.) и (не)посредно одређују шта треба да се очува и
у којој мери. Зато је од великог значаја окренути се анализи сопственог поља
делања и применити етнографију конзерваторских пракси, јер она може да
отвори нови простор разумевања вредносних наратива које стварамо у процесу конзервације и које неповратно уграђујемо у ,,структуру’’ наслеђа.
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КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
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РЕКОНСТРУКЦИЈA КУЋЕ БРАНКА ЋОПИЋА УНУТАР ЋОПИЋA
СОКАКА У ХАШАНИМА – КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ КАО ПОКРЕТАЧ
ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА
Апстракт
Свједоци смо масовне „употребе“ градитељског насљеђа као туристичких атракција, а такође
и растућег степена њихове угрожености под налетом савремених интервенција изазваних
потребама туризма. У исто вријеме, културни туризам је начин приближавања различитих
циљних група, различитог интересовања и узраста, материјалним и нематеријалним вриједностима градитељског насљеђа. Поставља се питање како помирити потребе очувања и
заштите градитељког насљеђа са потребама развоја туризма?
На примјеру реконструкције Куће Бранка Ћопића унутар Ћопића сокака у селу Хашани, у
Републици Српској, Босни и Херцеговини, овај рад посматра ситуацију у којој је развој културног туризма главна покретачка снага за обнову нематеријалног културног добра. Вриједности препознате у животу и дјелу Бранка Ћопића у Хашанима, те значају његовог књижевног рада, неоспорно представљају насљеђе које је потребно на адекватан начин очувати
и пренијети будућим генерацијама. Аутори рјешења реконструкције опросторују вриједност
овог нематеријалног насљеђа кроз пројекат обнове и очувања традиционалног градитељског насљеђа. Управо је културни туризам механизам који у условима лоше економске ситуације, може обезбиједити очување наслијеђених вриједности, као и њихово презентовање
будућим генерацијама.
Поменута архитектонска и амбијентална цјелина Ћопићa сокак није на листи заштићених
културних вриједности у Босни и Херцеговини, те нема статус културног добра, али приједлози реконструкције и пренамјене Сокака афирмишу очување изворних вриједности традиционалне архитектуре, уз савремену доградњу и реинтерпретацију, како би се будућим
генерацијама приближио и пренио дух времена у којем је Бранко живио. На овај начин ће се
омогућити очување артефаката (грађевина и предмета) и ментефаката (трагова меморије и
културе), односно материјалног и нематеријалног насљеђа једног друштва. Осмишљавање
цјелокупног програма за Сокак подразумијева писање нове приче простора, како би му се
вратила виталност какву Бранко демонстрира у својим дјелима. Нарочита пажња је посвећена изводивости пројекта, и реконструкцији која не захтијева напредне технолошке нити
градитељске вјештине.
Није простор да се гледа, него да се у њему живи!
Кључне речи: Бранко Ћопић, културно насљеђе, културни туризам, ревитализација
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RECONSTRUCTION OF BRANKO CHOPICH’S HOUSE WITHIN
“CHOPICH’S PATH” IN HASHANI – CULTURAL TOURISM AS A
MEAN OF PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE
Abstract
We are witnessing mass usage of architectural heritage as touristic attractions, but also its
increasing endangerment under the influence of contemporary needs of tourism. The cultural
tourism is a mean of presenting material and nonmaterial goods to different groups of interest,
groups of different age and vocations. The question is: how to reconcile the needs for preservation
and protection of architectural heritage with the need for the development of tourism?
This paper is considering the situation in which the development of cultural tourism plays the
major role in the reconstruction of nonmaterial goods, on the example of the reconstruction of
Branko Chopich’s house in Hashani village, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Values
recognized in Branko Chopich’s life and work in Hashani, and signifance of his literal work are the
heritage which needs to be adequately preserved and presented to future generations. Authors
of the reconstruction project are materializing values of this, nonmaterial, heritage in the space,
trough the project of reconstruction and preservation of the vernacular architectural heritage. And
exactly cultural tourism is the mechanism which, in the poor economy, enables preservation of
heritage, and its presentation to future generations.
“Chopich’s path”, as an architectural and ambiental complex, is not on the list of protected cultural
goods in Bosnia and Herzegovina. However, the proposals of reconstruction and repurposing of the
“path” are promoting preservation of essential values of traditional architecture, with contemporary
annex and interpretation, in order to reveal the spirit of Branko’s time for the generations to come.
This is the way to preserve both, artifacts (buildings and objects) and mentifacts (traces of memory
and culture), i.e., material and nonmaterial heritage of a society. Creating a complete brief for
the “Chopich’s path” requires a new story of the space to be written, so the vitality, such is the
one Branko demonstrates in his work, could be brought back into this space. Special attention is
put on the feasability of the project, and on the reconstruction which does not require advanced
technological or architectural skills.
The space is not meant for watching, but for living!
Кeywords: Branko Chopich, cultural heritage, cultural tourism, revitalization
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Увод
Природне, грађене, људске или традиционалне вриједности, које неко појединачно или колективно, жели да сачува и прослиједи наредним генерацијама представљају насљеђе. Вриједности препознате у рођењу и животу
Бранка Ћопића у Хашанима и значају његовог књижевног рада, неоспорно
представљају насљеђе које је потребно на адекватан начин очувати и пренијети будућим генерацијама.
2015. године обиљежено је 100 година од рођења Бранка Ћопића. То је био
значајан повод за активирање друштва у циљу успостављања и развоја спомен подручја „Башта сљезове боје“ у Хашанима. Спомен подручје треба првенствено да одговори на значај живота и дјела Бранка Ћопића и активира све
развојне потенцијале подручја Хашана као родног села једног од најзначајнијих
писаца српске књижевности.
До сада је спроведено неколико значајних активности по питању успостављања
спомен подручја. Народна Скупштина Републике Српске донијела је Одлуку
23.12.2015. године о изради Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по
скраћеном поступку према претходно урађеној „Студији за активирање развојних
потенцијала спомен подручја „Башта сљезове боје“ у Хашанима“, од стране Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.
„Студија се бави анализом природног, просторног, културолошког и друштвено-економског аспекта села Хашани, те дефинише низ препорука и циљева
просторног развоја спомен подручја:
––

сачувати изворност простора, односно културу живљења земљака
Бранка Ћопића од раног дјетињства и аутентичност обичаја народа
Подгрмеча који су забиљежени у Ћопићевим дјелима;

––

евоцирати успомене на Ћопићеве јунаке и догађаје из времена у којем
су живјели и ушли у његова дјела;

––

идентификовати, активирати и повезати кључна мјеста за регенерацију
села и развој туризма;

––

сачувати изворност простора кроз заштиту елемената природне
средине, изграђене структуре и њихове организације, начина употребе
простора и подржавање њихових карактеристика у контексту нове
изградње;

––

остварити складну интеракцију свих елемената пејзажа кроз заштиту
предјела, начина коришћења простора, као и друштвених и културних
манифестација;
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––

остварити интегрисање спомен подручја у шире окружење, у циљу
стварања јединствене туристичке понуде и развоја комплементарних
дјелатности;

––

уважити урбанистичке и архитектонске посебности подручја кроз
примјену традиционалних типова грађења и организације насеља;

––

активирати подручје Ћопића засеока (спомен кућа Бранка Ћопића,
двориште, амбари, колница, курузана, остала постојећа домаћинства
и сл.) као посебну етно цјелину, у којој се реафирмише традиционални
модел организације домаћинства и прожимања употребе отвореног и
затвореног простора;

––

активирати шире подручје обухвата развијањем тематских културних рута,
како би се корисници и посјетиоци спомен подручја усмјерили на различите
природне и изграђене амбијенте и подручја који су повезани са кључним
мјестима повезаним са животом и стварањем Бранка Ћопића.“1

Тренутне друштвено-економске прилике у општини Крупа на Уни носе низ
проблема стагнације развоја што се манифестује падом економске активности, израженом депопулацијом, старењем становништва, девастацијом и
запуштањем изграђеног окружења.
Свакидашња ситуација у свијету је да се постојеће насљеђе сматра и користи као фактор развоја туризма како би се те вриједности промовисале,
али и остварили социјално-економске добробити друштва и локалног становништва. Томе се тежи и у оквиру програма и садржаја спомен поручја
„Башта сљезове боје“. Кроз почетни пројекат ревитализација некадашње
куће Бранка Ћопића (те њена пренамјена у музеј посвећен Бранковом животу и књижевном дјеловању), омогућава се очување артефаката (грађевине
и предмета) и ментифаката (трагова меморије и културе), односно материјалног и нематеријалног насљеђа друштва. Могућност развоја културног
туризма, ослоњеног на вриједностима насљеђа, омогућиће економске и социјалне добробити за општину Крупа на Уни, друштво, те одрживо функционисање спомен подручја.

Културно насљеђе у служби туризма
Културни туризам је начин повезивања ширих народних маса, различитог
интересовања и узраста, са материјалним и нематеријалним насљеђеним
добрима, односно начин повезивања потреба садашњости са вриједностима
прошлости. Ова врста туризма све више промовише одређене локалитете
наглашавајући њихове локалне вриједности и различитости. На тај начин се
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ствара мрежа атрактивних локација које посједују аутентичне компаративне
предности на глобалном тржишту.
Културни туризам доноси информативне и образовне вриједности за посјетиоце - туристе кроз формирање низа културних манифестација, радионица, перформанса и других алтернативних начина коришћења простора и производа
културе. Треба нагласити да је његов утицај на локално становништво директан кроз економски допринос које локално становништво и заједница добијају
укључивањем у процес развоја туристичке понуде.
Подстицај за развој туристичке понуде подразумијева изградњу одговарајуће
техничке и грађевинске инфраструктуре и комунално опремање простора.
Ниво опремљености/изграђености простора треба конципирати тако да се
омогући висок степен флексибилности организације простора, мултифункционалност и прилагодљивост, могућност активирања простора у свим годишњим
добима, како на отвореном тако и затвореном, као и могућност организовања
садржаја привременог и сталног карактера.
Од посебне важности је правилан одабир пројектантског приступа који ће у
исто вријеме подржати наведене потребе културног туризма али и сачувати
вриједности материјалног градитељског насљеђа Ћопића сокака.

Архитектонско дјеловање у контексту културног насљеђа
Рад приказује архитектонско-урбанистичко рјешење ревитализације куће
Бранка Ћопића и осталих објеката унутар Ћопића сокака као јединствене цјелине са културно-образовним садржајима (као што су музеј, библиотека са
истраживачким центром, изложбени простори, простори за одржавање радионица и наставе у природи и сл.). У контексту спомен подручја Башта сљезове
боје, Ћопића сокак је простор који је непосредно везан за Бранково рођење
и одрастање, што обавезује да се омогуће и подстакну иновативни облици
интерпретације и употребе наслијеђених вриједности повезаних са ликом и
дјелом Бранка Ћопића. Ревитализацијом Ћопића сокака иницира се цјелокупни развој села Хашани, тј. он постаје центар подручја који се даље умрежава
са осталим локалитетима спомен подручја.
Архитектонско-урбанистичко рјешење произашло је након истраживачког процеса који се односио на проналажење и усвајање архитектонских
приступа на теме: процеса реконструкције као једне од метода ревитализације објеката, традиционалне архитектуре и архитектуре изложбених простора. Од пресудног значаја за квалитет рјешења било је и разумијевање и
реинтерпретација цјелокупног Бранковог животног и књижевног дјеловања.
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Небројено много пута су Хашани и Хашанци описани у Бранковим дјелима.
Иако већину свог живота није провео ту, увијек им се враћао.
Када је у питању архитектонско дјеловање у контексту насљеђа, неопходно је
образложити техничке поступке и друге облике активности којима се дјелује
на градитељско насљеђе. Ако се прихвати да је основна обавеза очување
аутентичних вриједности насљеђа и његово активно укључивање у савремени живот, онда је за остварење тога неопходно одредити начин и ниво нове
интервенције која ће поштовати наслијеђено, али и омогућити „еволуцију“
архитектонском дјеловању. Неопходно је и прихватити савремени допринос
ревитализацији наслијеђеног, под условом да се оствари склад у простору, а
не његова деградација.
Иако се кућа Бранка Ћопића не налази на листи градитељског насљеђа, те
нема статус културног добра, приликом израде рјешења ревитализације придржавало се техничких мјера у циљу очувања изворних вриједности традиционалне архитектуре Подгрмечких кућа тзв. шеперуша, из времена Бранковог живота. Препорукама стручне студије дефинисана је примјена поступка
реконструкције као једног од начина ревитализације куће Бранка Ћопића.
Због недостатка техничке документације о грађевини, пројекат реконструкције
куће Бранка Ћопића заснива се на аналогној реконструкцији - на бази упоређивања и одређивања сличности са сличним објектима народног градитељства
унутар предметног обухвата, и хипотетичкој реконструкцији - на бази претпоставке о изворном изгледу куће и дворишта, на основу фото-снимака.
У рјешењу ревитализације Ћопића сокака јавила се и потреба за надоградњом изворне архитектуре, тј. за увођењем нових елемената како би се
задовољиле савремене потребе функционисања цјелине.
„Наше основно убјеђење је да прошлост нема вриједност саму по себи, него
у функцији и служби будућности. Вријеме је непрекидан феномен који се
не може дијелити, ситнити или заустављати. Све што постоји неизбјежно је
повезано с оним што му је претходило. Свака нова генерација почиње свој
живот у оквиру потеклом из прошлости, и ма како био велики напор да га
обликује према својој представи, неће бити кадра да га потпуно обнови током
свог кратког постојања.“2

Програмски приступ реконструкцији куће Бранка Ћопића
Основна карактеристика примјењеног пројектантског приступа јесте однос
архитектуре према локалности, према свим слојевима затеченог и ишчитаног контекста. Живот и дјело Бранка Ћопића, материјална и нематеријална
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култура Подгрмечја, традиционална архитектура и начин грађења, директно
су одредили природу рјешења: једноставност, сврсисходност, непосредност,
наивност, знатижељност и игривост.
Сокак је посматран као просторно-функционална цјелина која интегрише
отворене и затворене просторе, а својим садржајима може привући различите групе посјетилаца (истраживачи, дјеца, умјетници, ...), са различитом
дужином посјете односно боравка. Крајњи циљ разносврсног и промјенљивог
програма цјелине јесте да обезбиједи динамику живота и стално коришћење,
односно да „угости“ културни туризам. Простор не смије постати нијеми споменик прошлости, већ живи, интерактивни полигон. Није циљ заробити прошлост него остварити континуитет; у садашњости оживјети меморије које ће
продубити просторне доживљаје. Садржаји и активности се „програмирају“
тако да њихови корисници нису само посматрачи него и креатори, не само
посјетиоци него и сустанари.
Економски аспект је у знатној мјери утицао на пројектантски приступ и карактер
рјешења, којег карактеришу скромне, једноставне и минималне интервенције
на измјени изворне архитектуре и адаптације постојећих објеката, а максимално у складу са оним што објекти и отворени простори већ нуде. Уз савремено
размишљање о свим фазама пројектовања, изградње и будућег коришћења
архитектуре, истакнуте су традиционалне локалне карактеристике.
Традиционална логика линијски груписаног сокака се задржава и реинтерпретира новим архитектонским структурама и елементима. Нови елементи
граде нове доживљаје у простору наглашавајући његове вриједности (слојевити Грмеч, пролазак као инсталација, сљез као амбијентална инсталација,
тријем као мјесто окупљања, гањак као видиковац,...). Рјешењем се наглашавају затечене природне вриједности, не жели се градити урбаност.
Пренамјена стамбене куће у музејски простор доминантно је условила
одређене измјене традиционалне унутрашње организације простора. Избјегавањем унутрашњих преградних зидова и врата, тежило се стварању могућности за кружно кретање посјетилаца у кући. Насупрот главног улаза, налази се излаз на „гањак“. Из приземља преко дрвеног степеништа - „шкала“,
приступа се простору тавана. Подруму куће се приступа директно са јужне
стране. Подрумски простор је такође намијењен за изложбе.
Програмски концепт рјешења унутрашње организације и опремања куће Бранка
Ћопића, заснива се на преклапању прича о старом начину живота који се водио
још када је Бранко рођен и приче о Бранковом животу. Као један слој архитектуре унутрашњег простора појављује се одговор на реконструкцију аутентичне опремљености куће с почетка 20. вијека. То се постиже материјализацијом
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Слика 1.
Макета Ћопића сокака

Слика 2.
Попречни пресјек куће
Бранка Ћопића.
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Слика 3.
Улаз у кућу Бранка
Ћопића

Слика 4.
Улазни тријем куће
Бранка Ћопића

и употребним предметима. Важан сегмент излагања је сама архитектура куће.
Посебан детаљ је унутрашњи преградни зид који се оставља без завршног слоја
малтера како би се показала бондручна конструкција и карактер испуне. Као
наредни слој у стварању амбијената у кући, предвиђа се интерактивна мултимедијална изложба која прича догађаје из Бранковог живота.
У кући се организација простора успоставља и кроз увођење плетеног зида.
Он се поставља у приземљу да дјелимично одијели дио простора некадашњег
огњишта, и поставља се на таванском простору умјесто ограде са рукохватом
како би се таван могао и користити. То је савременији елемент преграде од
шупљег челичног рама са завареном мрежном арматуром преко које иде вунени плетер. Идеја је да се кроз елемент архитектуре стави у фокус и ручни
рад који је раније његован.
У унутрашњости куће у приземљу се на сјеверном и јужном зиду планира поставка витрина које нису постојале у том облику у истраживаним кућама, али
имају смисла с обзиром на потребу излагања оруђа, посуђа, информација и
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Слика 5.
Илустрација биографије Бранка Ћопића, на основу које је конципирана изложба унутар музеја

мултимедије о Бранковом дјелу и животу. Такође, из потенцијалне потребе
замрачивања приземља ради пројекције, на прозорима се планирају израдити унутрашњи капци обликовани и декорисани по узору на гањак.
Испред главног улаза у спомен кућу-музеј, пројекетује се наткривени предулаз – тријем, истовремено и као веза са сусједном кућом (библиотека са
истраживачким центром) у сокаку.

Закључак
Један је крајњи и најважнији циљ, а то је да се вриједности Ћопићевог дјела
коначно удоме уз истовремено унапређење живота локалне заједнице.
Управо је културни туризам механизам који у условима лоше економске ситуације, може обезбиједити очување наслијеђених вриједности, као и њихово презентовање будућим генерацијама. Културни туризам је духовно оплемењивање и обогаћивање културом у својој аутентичности кроз путовање и
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екскурзије. Развој свијести о насљеђу, историји и култури треба баштинити
међу различитим социјалним групама, нарочито дјецом која на овај начин изграђују осјећај идентитета, припадности и својој земљи и свијету.
Усмјеравање развоја на изградњу туристичке инфраструктуре неопходне
за прихват културног, образовног, манифестационог и омладинског туризма
омогућава успостављање јасне везе између туризма као привредне дјелатности са једне стране и ћопићевских мотива Хашана с друге, односно омогућава брендирање подручја и његову промоцију у ширем региону.
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КУЛТУРНА БАШТИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Изазови економске и репутационе валоризације културних
добара Црне Горе
Изазови инвестирања/инвестиција у свјетском културном добру Природном и културно-историјском подручју Котора
Апстракт
Савремено доба доноси нове изазове, пријетње и могућности у заштити и валоризацији културне баштине и њених културних добара. Наше друштво све више постаје свјесно чињенице да културна баштина, осим снажног идентитетског упоришта и културно-истoријcког
индикатора, представља респектабилан привредни, односно, економски ресурс. Изазови
истовремене заштите и очувања културне баштине и њених репрезентативних културних
добара, и њене адекватне валоризације, прије свега , у културном туризму, појавe cy којe
превазилазe феноменолошку раван. Одрживи развој, у контексту културне баштине, подразумијева поред њене заштите, и адекватно коришћење и надасве, њено унапријеђење,
сходно потребама савремене цивилизације и развоја човјечанства. У том контексту, културна баштина и културна добра постају нарочито интересантна, не само за посјету, већ и за
улагање, односно, инвестирање у таква подручја, мјеста, локалитете.
Кључне ријечи: културна баштина, културна добра, одрживи развој, инвестиције, туристичка валоризација
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CULTURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Challenges of economic and reputational valorization of cultural
properties of Montenegro
Investing / Investment Challenges in the World Cultural Property The natural
and cultural-historical area of Kotor
Abstract
Modern times bring new challenges, threats and opportunities in the protection and valorization of
cultural heritage and its cultural assets. Our society is becoming more and more aware of the fact
that cultural heritage, apart from a strong identity and cultural and historical indicator, represents
a respectable economic resource. Challenges of the simultaneous protection and preservation of
cultural heritage and its representative cultural assets, and its adequate valorization, in cultural
tourism exceed the phenomenological level. Sustainable development, in the context of cultural
heritage, in addition to its protection, implies adequate use and, above all, its improvement, in
accordance with the needs of contemporary civilization and the development of humanity. In this
context, cultural heritage and cultural properties become especially interesting, not only for visiting,
but as well for investing, in such areas, places, localities.
Keywords: cultural heritage, cultural properties, sustainable development, investments, tourist
valorization
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Изазови економске и репутационе валоризације културних
добара Црне Горе
Културна баштина Црне Горе, са својим репрезентативним културним добрима представља фундаментално идентитетско чвориште. Истовремено,
несумњиво, представља и/или би могла представљати значајно инвестиционо упориште и доприносити стварању привлачног амбијента за улагање.
Уочљиве тенденције посљедњих година су инвестирања у заштићена културна добра – подручја, просторе, објекте. Нимало случајно. Стара утврђења,
историјске урбане и руралне цјелине потентна су мјеста за инвестициона
улагања, валоризацију у туризму и стварање квалитетног основа дугорочног
економског развоја.
Савремено доба, генерално, доноси нове изазове, пријетње и могућности у
заштити и валоризацији културне баштине и њених културних добара. Наше
друштво све више освјешћује чињеницу да културна баштина, осим снажног идентитетског упоришта и културно-историјског индикатора, представља
респектабилан привредни/економски ресурс. Изазови истовремене заштите
и очувања културне баштине и њених реперезентативних културних добара,
као и њихове адекватне валоризације, прије свега, у културном туризму, појава је која превазилази фенеоменолошку раван.
Често неадекватно кориштен термин „одрживи развој“ могао би пуну, квалитетну, оперативну примјену наћи у ефектуирању потенцијала културног
туризма Црне Горе.
Свјесни смо чињенице да туризам долази у мноштву облика и да има бројну,
разнородну/различиту циљану публику. Такође, културна баштина је једна
од оних носећих/круцијалних вриједности које туризам може да понудити у
својој диверзификованој палети производа. Развој одрживог туризма може
и треба да буде компатибилан са развојем одрживе културне баштине, јер
њихова међузависност подразумијева, како задовољавање очекивања посјетилаца, тако и очување баштине и квалитета живота локалног становништва.
Унапређење материјалне и нематеријалне културне баштине, нарочито кроз
нове наративе, утемељене на нематеријалној баштини локалних проседеа,
занатства, производе традиционалних вјештина, фестивале и обичајне праксе, доприносе привредном/економском развоју, нудећи туристима аутентично културно искуство, јачајући локални идентитет и осјећај припадности локалног становништва.
Културни туризам подстиче сусрете између народа и култура, његујући међусобно поштовање и разумијевање. Чини се врло значајним диверсифицирати
доступне туристичке атракције и дати им дјелотворнији публицитет, како би
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се смањио притисак на подручја, мјеста, локалитете који привлаче превише
посјетилаца и како би се анимирала пажња на она мање позната. У зависности од контекста, треба подстицати, развијати, регулисати и/или ограничавати
туристичке активности. Сљедствено томе неопходно је:
––

успоставити споразуме сарадње између културне баштине и туризма;

––

покренути туристичке активности које мобилишу културну баштину и
локални knоw-hоw;

––

промовисати културну баштину у туризму на аргументован начин;

––

организовати консултације с локалним становништвом промовишући
одржив и одговоран туризам, утемељен на вриједностима културне
баштине;

––

подизати свијест о културној баштини, њеним могућностима, шансама,
слабостима и пријетњама код актера у туризму;

––

развијати међуресорну и међусекторску сарадњу у контексту унапријеђења и одрживог развоја културне баштине и туризма;

––

заједнички осмишљавати материјале за туристе – виртуелне туристичке
водиче, туристичке водиче на мобилним телефонима, и сл.;

––

дијагностификовати/оцијенити негативне ефекте и сходно истим прописати
одговарајућа ограничења итд.

Одрживи развој културне баштине, подразумијева, поред њене заштите и
адекватно коришћење и , надасве, њено унапријеђење, сходно потребама
савремене цивилизације и развоја човјечанства. Глобална ексапанзија туристичких кретања у двадестет и првом вијеку продукује мултипликацију и
дисперзију могућности одрживог коришћења културне баштине/културних добара. У том контексту, културна баштина и културна добра постају нарочито
интересантна, не само за посјету, већ и за улагање, односно, инвестирање
у таква подручја, мјеста, локалитете. Ако им још додамо префикс свјетског
културног добра, изазови су знатно већи, значајнији и ризичнији, поготово за
средине и друштва која у континуитету не његују перманентан одговоно-сензитиван однос према заштити и очувању нечег што је јавно добро.
Оно што је у Црној Гори годинама представљало недостатак у ваљаном
приступу комплексној проблематици третмана културне баштине и њене
адекватне валоризације чинило је сепаратно дјеловање Владиних ресора и
њихова неумреженост. Управо на том плану последњих година учињени су
видљиви помаци ка синергетском дјеловању ресора културе и туризма. Овдје
ћемо се осврнути на одређене примјере:
КУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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Пројекат сарадње са шпанском компанијом
„Paradores de Turismo, S.A.“
Имајући у виду да Црна Гора посједује значајно културно насљеђе које није
адекватно туристички валоризовано, а које може да буде добар генератор
развоја, како туризма, тако и цјелокупног друштва, Министарство одрживог
развоја и туризма је 15. фебруара 2016. године закључило Уговор о савјетодавним услугама са шпанском компанијом „Paradores de Turismo, S.A.“, која
има дугогодишње искуство у управљању историјском/културном баштином
као туристичким ресурсом. Компанија „Pardores“ управља са више од 94
хотела који се у највећем броју налазе у објектима који припадају културној баштини, неријетко у културним добрима са UNESCO статусом. Циљ
компаније је подизање нивоа доступности и развијености унутрашњих зона
које нијесу карактеристичне туристичке дестинације, оживљавањем неразвијених подручја кроз афирмацију културне баштине. Предмет Уговора о
савјетодавним услугама, закљученим са шпанском компанијом Paradores
била је израда студије о развоју хотела у објектима који припадају културној баштини, односно, културним добрима Црна Горе. Сходно Уговору, компанија „Paradores de Turismo“ се обавезала да ће Министартву одрживог
развоја и туризма пружити савјетодавне услуге у циљу подстицања развоја
висококвалитетних туристичких производа у Црној Гори, заснованих на рехабилитацији културног насљеђа, њеног очувања, уз пружање подршке одрживом развоју.
У оквиру Прве фазе пројекта представници Министарства одрживог развоја
и туризма и Министарства културе - Управе за заштиту културних добара
одабрали су осам локација/културних добара Црне Горе : Тврђава Космач
(општина Будва), Тврђава Горажда (општина Котор), Стари град Бар (
општина Бар), Утврђење Бесац ( општина Бар), Утврђење Жабљак Црнојевића (општина Цетиње), Утврђење Грможур ( општина Бар), Тврђава
Бедем (општина Никшић) и Тврђава Шпањола (општина Херцег Нови) и за
сваку од наведених локација прикупили сљедеће информације:
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––

Основне информације о локалитету/културном добру (удаљеност
објекта од главног града, најближи аеродром, жељезничка/аутобуска
станица, чињенице и кратки историјат о културном добру, информације
о становништву, инфраструктури у зонама културног добра, као и
постојеће планиране туристичке руте у тој области);

––

Опис локалитета/културног добра (кратки опис, врста власништва,
архитектонски стил објекта, историјски контекст, постојеће вриједности
и садржаји, факторе који чине локалитет другачијим од осталих, као и
одређене информације које се морају узети у обзир);
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––

Информације о временским условима током године;

––

Информације о туристичким садржајима и атракцијама у зонама
датих културних добара (историјски споменици, фестивали, природне
атракције, гастрономија, туристичке канцеларије);

––

Информације о специфичној инфраструктури (списак постојећих
хотела и ресторана на простору општине у којој се налази одређено
културно добро);

––

Визуелну документацију (фотографије објекта и локације, постојеће
скице/основе и изглед објеката и сл.).

Друга фаза пројекта обухватила је провјеру предложених локација/културних добара, обављање интервјуа и прикупљање информација о предложеним културним добрима и комплетирање евиденције података за сваку
варијанту. Тим Парадорес-а је у периоду од 28. марта до 2. априла 2016.
године, први пут посјетио Црну Гору и том приликом, у пратњи представника
Министарства одрживог развоја и туризма и Министарства култуе -Управе
за заштиту културних добара, обишао осам претходно одабраних културних добара (Тврђаву Горажда, Утврђење Бесац, Тврђаву Грможур, Стари
град Бар, Тврђаву Бедем, Тврђаву Шпањола, Тврђаву Космач и Утврђење
Жабљак Црнојевића), како би анализирао подобност сваке локације и дао
препоруку која културна добра од предложених, би била оптимална за ову
врсту културно-туристичке валоризације (претворање у ексклузивне хотеле/
ризорте). У том контексту, након обиласка свих осам локација, представници компаније „Paradores de Turismo“ су одабрали четири, које су обухваћене Студијом о развоју хотела у објектима који припадају културној баштини/
културним добрима Црне Горе и то: Стари град Бар, Утврђење Жабљак
Црнојевића, Тврђаву Шпањола и Тврђаву Горажда.
Студија о развоју хотела у објектима који припадају црногорским културним добрима презентована је 8. јула 2016. године у Министарству одрживог развоја
и туризма Црне Горе. На основу детаљних анализа, закључено је, да у Црној
Гори постоји потенцијал за оснивање ланца хотела сличних карактеристика,
по моделу Парадор хотела у Шпанији. Студија садржи и Предлог развоја
хотела у Старом Бару, капацитета 56 соба, који би био пројектован по принципима Parador хотела у Шпанији. Из досадашњег искуства компаније Paradores
de Turismo, на развоју heritage style хотела у Шпанији, оквирна вриједност инвестиције за хотел капацитета 56 соба, износила би око 17 милиона еура.
Након успјешне реализације Прве фазе пројекта, Министарство одрживог
развоја и туризма ће размотрити могућност закључивања новог уговора са
компанијом „Paradores de Turismo“ који би се односио на:
КУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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––

Консултантске услуге за модел управљања/организације за четири
локације обухваћене Студијом о могућности развоја хотела који
припадају културној баштини/културним добрима;

––

Консултантске услуге за израду бизнис плана и процјене буџета за
дате четири локације/културна добра;

––

Консултантске услуге при изради Програмских задатака за расписивање
конкурса и жирирање на истим.

Осим овог Пројекта, који децидно активира синергетску везу два Владина ресора – културе и туризма, покренут је још једна Пројекат сличне профилације:

Пројекат “Економска и репутациона валоризација културног
насљеђа Црне Горе”
На предлог представника Сталне мисије Црне Горе при ЕУ у Бриселу, Министарство одрживог развоја и туризма покренуло је пројекат „Економска и
репутациона валоризација културног насљеђа Црне Горе“, чији је циљ да се
богато културно насљеђе Црне Горе искористи као ресурс за остварење економског развоја и унапређење међународног имиџа земље, како у погледу
туристичке валоризације културних добара, тако и у погледу ширења и диверзификације културне понуде кроз развој домаће културне и креативне индустрије. У Првој фази пројекта извршено је мапирање 15 културних добара
са изразитим потенцијалом за економску валоризацију.
Пројекат предвиђа следеће фазе/компоненте:

1. Мапирање културних добара Црне Горе са изразитим потенцијалом
за економску валоризацију, добара са потенцијалним културним
вриједностима и добара која посједују рехабилитациони потенцијал;
2. Идентификовање конкретних бизниса и бизнис модела који се могу
развити у зонама тих културних добара;
3. Идентификација пословних баријера у зонама датих културних
добара и предлагање мјера за њихову елиминацију;
4. Утврђивање економске одрживости Пројекта и могућих модела
финансирања, нарочито од стране Европске инвестиционе банке.
У оквиру Прве фазе пројекта обезбијеђена је подршка инструмента ЕУ за
техничку помоћ ТАIЕX која подразумијева организовање три међународне
експертске мисије.
У оквиру Прве фазе пројекта, представници Министарства одрживог развоја
и туризма, Министарства културе - Управе за заштиту културних добара су
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на основу методологије и критеријума достављених од стране ТАIЕX експерата идентификовали 15 локација - културних добара која имају изразит економски потенцијал, односно, добара са потенцијалним културним вриједностима у чијим зонама постоје економски индикатори за покретање и вођење
бизниса из области културне и креативне индустрије. Након идентификације
културних добара, ТАIЕX експерти су у периоду од 20 - 24. јуна 2016. године обишли одабране локације како би се упознали са реалним стањем на
терену и извршили детаљну анализу одабраних локација/културних добара,
након чега су припремили Извјештај који је дао кратак преглед свих локација
издвојивши три за које се показало да посједују највећи потенцијал за валоризацију у жељеном контексту.
У оквиру Друге фазе пројекта, у периоду од 12-15. децембра 2016. године, ТАIЕX експерти су поново посјетили Црну Гору. Том приликом, одржане
су четири радионице које су имале за циљ преиспитивање могућности за
одрживо коришћење и економску валоризацију културне баштине/културних
добара Црне Горе, и то: Старог града Бара, тврђаве Шпањола у Херцег
Новом, Старог затвора у Котору, тврђаве Лесендро, насеља Врањина и
утврђења Бесац.
ТАIЕX експерти ће у наредном периоду припремити детаљан извјештај који
ће обухватити локације/културна добра о којима се говорило на претходно одржаним радионицама. Након реализоване прве компоненте у оквиру
Друге фазе пројекта Европска инвестициона банка је понудила бесплатну
експертску помоћ и изразила спремност за обезбјеђење повољних кредитних средстава за пројекте економске и репутационе валоризације културног
насљеђа/културних добара Црне Горе. У том циљу, ЕИБ је понудила услуге
свог експерта, који би у сарадњи са пројектним тимом обезбиједио експертску процјену предвиђену компонентом Утврђивање економске одрживости
пројеката и могућих модела финансирања.
Како је у међувремену дошло до персоналних промјена на руковдоним мјестима у ресорима, након извјесног времена, нови министри културе и туризма прихватили су наставак реализације започетих пројеката. Недавно је
(9.06.2017.), Министарство одрживог развоја и туризма формирало шесточлану Радну групу за валоризацију културних добара и њихово стављање
у функцију туризма. Задатак Радне групе је да реализује активности у правцу
валоризације културних добара у туризму, као и припрема пројеката којима
ће се аплицирати за средства ЕУ и другим расположивим фондовима. Дефинисане активности требало би, поред остаог, да допринесу побољшавању
визибилности културних добара, диверзификацији туристичког производа и
смањењу туристичке сезоналности.
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Изазови инвестирања/инвестиција у свјетском културноим добру
– Природном и културно-историјском подручју Котора
Подредити личне интересе општим, није једноставан процес, нарочито на пољу
саморазвоја и освјешћивања потребе одрживог развоја и коришћења културне баштине и културних добара. У том контексту, у Црној Гори најизразитији
примјер изазова адекватног очувања, заштите и развоја, представља одрживи
развој свјетског Природног и културно-историјског подручја Котора. Поред свих
институционалних механизама и алатки државе, посљедице неконтролисане
градње у Подручју пријете да угрозе постојећи УНЕСКО статус овог ванредног
културног добра. Држава Црна Гора и њена ресорна министарства - Министарство културе са Управом за заштиту културних добара, Министарство одрживог развоја и туризма, заједно са Оштином Котор, надлежним секретаријатима,
цивилним сектором итд., морају предузети одговарајуће мјере како би санирали посљедице неадекватног развоја и учинити видне напоре за унапријеђење
стања нашег и свјетског културног добра – Природног и култрно-историјског
подручја Котора. На то нас упућују и опомиње Комитет УНЕСКО-а на својим
континуираним засједањима. У Дохи, 2014., у виду препорука, а у Истамбулу
радикалније, у виду захтјева. Наиме, последње засиједање УНЕСКО Комитета
за култрну баштину, одржано у Истамбулу, јула 2016.године кроз Одлуку која
се односи на свјетско Природно и културно-историсјко подручје Котора доњело
је низ комплексних захтјева према држави чланици, које смо дужни испоштовати уколико желимо да задржимо постојећи статус заштићеног Подручја.
Извјештај смо дужни подњети у децембру 2017. Црна Гора је озбиљно схватила апеле УНЕСКО-а и предузела конкретне кораке/мјере за санирање/унапријеђење стања Природног и културно-историсјког подручја Котора.
Дакле, наше најзначајније свјетско културно добро је Природно и културно-историјско подручје Котора. Треба рећи, да у свијету на УНЕСКО листи
тренутно постоји 1052 културна добра различитих категорија, од којих само 35
Подручја којима припада и Природно и културно-историјско подручје Котора,
својевремено, друго у Европи које се као такво 1979.године нашло на Листи
УНЕСКО свјетске културне баштине. Његову значајну културну, економску и туристичку вриједност препознају, с једне стране, инвеститори, с друге, највећи
туроператори, с треће, институционални и појединачни „заштитари“ Неоспорна
је чињеница да је Котор на свјетској туристичкој мапи елитних крузинг дестинација управо због УНЕСКО статуса. Међутим, тај статус бива угрожен дугогодишњим неадекватним интервенцијама у Подручју. То јасно поручује, у својим
захтјевима према земљи чланици, Комитет УНЕСКО -а са свог посљедњег прошлогодишњег засиједања у Истамбулу. Такође, Влада је на својој сједници од
2.02.2017.године доњела Акциони план за реализацију УНЕСКО одлука/захтјева које се односе на Подручје Котора.
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Дакле, оно што је било и јесте повод инвестирања у свјетском Природном и
културно-историјском подручју Котора бива директно угрожено планираним
и/или реализованим инвестицијама. Гдје је ту одрживи, односно, избалансирани развој, који, с једне стране чува и штити своје и свјетско природно и културно насљеђе, али и унапријеђује га и развија конторлисаном градњом. На
том стратешком задатку требају бити адекватно умрежени сви релевантни
субјекти , прије свега, Општина Котор и општине на чијој територији се свјетско добро налази са својом заштићеном околином, као и државни органи,
разна тијела, савјети и комисије, општински секретаријати, цивилни сектор и
сл., који се баве УНЕСКО Подручјем Котора.
Такође, држава је, циљу адекватне заштите Подручја доњела lex specialis
- Закон о заштити Природног и културно-историјског подручја Котора (
2013. ), а прије годину дана (јануара 2016.), и формирала Савјет за управљање Природним и културно-историјским подручјем Котора. Доношењем
Менаџмент плана (децембар 2011.), као обавезујућег развојног планског механизма за свјетски заштићена културна добра или добра која се кандидују
за стицање тог статуса, нажалост, само се формално испоштовала обавеза,
али не и оперативно дјеловало на терену. Тако умјесто контролисане градње,
и поред свих контролних, законских алатки и механизама, имамо неконтролисану градњу. У том контексту, због актуелне ситуације таргетирају се одређени појединци и инстуције, док се други/е правдају ненадлежностима. Пракса
продукује сопствену реалност , која доноси увријежену слику/став, да је боље
нелегално градити, него своје инвестиције реализовати сходно законима
Црне Горе, јер, они који то раде илегално не бивају законски процесуирани, или врло спорадично, док они који легалним путем покушавају остварити
своја права наилазе на бројне препреке и баријере, гдје је некадашњи Завод за заштиту споменика, садашња, Управа за заштиту културних добара, у
контексту инвестирања/инвестиција у свјетском Подручју Котора, препозната
као „главни кривац“, односно, „кочничар развоја“. Најлакше је таргетирати
једног субјекта као кривца. Сви се односимо, с већом или мањом одговорношћу, у складу с надлежностима, и неријетко пребацијемо одговорност за
исте, с једних на друге.
Чињеница је, да тренутно у Црној Гори имамо само једног инспектора за
културну баштину, односно, културна добра. Чињеница је, да никада поред
пар спорадичних покушаја без неких видиљивих резултата, нису синергетски/синхронизовано дјеловали инспектори који третирају градњу, културну
баштину, природну баштину, животну средину, саобраћај и сл. То, у крајњем,
говори да не функционише систем, што није добро. Дакле, неопходно је проблем сагледати и антиципирати свеобухватно. Тренутно је у плану или реализацији 10-так већих развојних пројеката, туристичких комплекса, хотела
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високе категорије у Подручју. Сваки од тих пројеката понаособ сигурно има
своју оправданост за реализацијом. Међутим, кумулативно, они могу угрозити атрибуте универзалне вриједности УНЕСКО Подручја Котора, тим прије,
што у њиховој непосредној околини код већине од њих постоје неадекватне
градње. У том контексту, а сходно усвојеном Владином Акционом плану, у изради је свеобухватна, независна HIA –процјена утицаја на свјетску баштину,
у конкретном случају, на заштићено свјетско Природно и културно-историјско
подручје Котора. Њена финализације је планом предвиђена за септембар
мјесец текуће године. Она ће показати оправданост/непоравданост одређених просторних интервенција и градњи. До тада успостављен је тзв.мораторијум на градњу у заштићеном Подручју. Након доношења HIA за цјело
заштићено Подручје, по датом Акционом плану слиједи израда мањих HIA за
појединачне пројекте.
Паралелно са овим активностима/процесима слиједи доношење одређених стратешких планских докумената – ПППНОП (Просторни план посебне
намјена обалног подручја) и ПУП-а ( Просторно-урбанистички план) општине
Котор, као и осталих приморских општина. На терену присутно је незадовољство инвестиора ситуацијом неизвјесноти по питању реализација њихових пројеката, што их активира на иницијативност и на, сопствени ризик,
израду појединачних HIA, како би оправдали реализацију својих инвестиција.
Но, да ли ће те , тако урађене процјене и бити разматране од стране надлежних државних институција, показаће будућа дешавања и околности у
контексту спровођења поменутог Акционог плана. У његовој адекватној реализацији/имплементацији постоје још извјесне недоумице/дилеме. Можемо
слободно рећи да је ово подухват пионирског карактера на овдашњим просторима. Такође, у процесу су и измјене и допуне Закона о заштити културних
добара ( из 2010.), као и Закона о Природном и културно-историјском подручју Котора, како би се релативно нова „алатка“ за унапријеђење заштите
свјетских културних добара, предметна HIA и нормативно ставила у функцију
у нашој домицилној заштитарској пракси. Како/чиме ће све то резултирати
у контексту заштићеног Подручја вријеме ће показати, а УНЕСКО оцијенити
–задржавши нас на Листи свјетске културне баштине у постојећем статусу
или враћајући нас корак назад -на Листу свјетске баштине у опасности, што
наравно, никако не бисмо жељели.
Знамо да је туризам стратешга привредна грана Црне Горе. Такође, знамо
да су инвестиције/инвестирања, стварање повољног пословног и бизнис амбијента високо постављни у агенди црногорске Владе. Очигледно, не знамо
како успоставити као датост одрживи развој, гдје ће културна баштина бити
стимулативан, развојни ресурс, предност, а не пријетња развоју. Предуслови
постоје, али не и исти интереси. Такође, у том контексту, одлучност Владе
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Црне Горе исказана је посљедњим актом – Акционим планом за реализацију
УНЕСКО -е Одлуке из Истанбула, са 40 засиједања Комитета. Да би се он
адекватно операционализовао потребно је синхронизовано и координирано
дјеловање свих релевантних субјеката у његовој имплеметацији на терену.
Потребно је да нам је свима то заједнички циљ, у супротном, биће то још
један акт без очекиваних резултата.
Остаје да закључимо, на нама је, као друштву, институцијама и појединцима, да ли ћемо оперативно употријебити све законске механизме да сачувамо
Подручје на УНЕСКО листи, унаприједимо његов пословни и инвестициони
амбијет, подстицајно дјелујумо за нова улагања, заиста се одрживо развијамо и ојачамо дјелотворност институција. У коначници, крајње је вријеме да
се запитамо - да ли смо спремни да одговорно и савјесно, професионално и
предано одоговоримо изазовима савремених, нимало обећавајућих трендова,
када је у питању наша културна баштина и њена (и свјетска) културна добра?
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КУЛТУРА И РЕКРЕАЦИЈА: АФИРМАЦИЈА КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА У АРХИТЕКТОНСКОМ ДИСКУРСУ
Апстракт
Акценат на савремени угао препознавања посебних вредности простора историјског контекста намеће савремени начин односа према истом у циљу њиховог успешног очувања,
одржавања и афирмације у условима данашњице. Ослањајући се на дефиницију културног
наслеђа као скупа ресурса посебних вредности прошлости заједнице из савремене тачке
гледишта, рад полази од претпоставке да се вредности културног добра чувају фигуришући
као активни системи данашњице. Архитектура, као област и делатност која на креативан
начин сагледава и повезује пасивну и активну компоненту простора, у овом истраживању
препозната је као носилац њиховог усаглашавања код простора културног добра у условима
које диктира савремени контекст.
Историјска компонента простора културног добра вуче сет особина из савременог угла препознат као вредности. Чулност, естетичност и неодређеност као опште особине простора
историјског контекста, и траг и карактер прошлости као особине везане за културалне специфичности појединачних простора наслеђа, архитектонски дискурс тумачи кроз феномен
доживљаја. Он као активна компонента везе простора и корисника, отвара потенцијале
коришћења, оживљавања и повезивања историјског места са другим просторно-функционалним компонентама града. Тумачењем културне компоненте као наслеђене вредности
и културе као саставног дела живота, остварује се веза између пасивне и активне стране
историјског и савременог простора. Ослањајући се на теорије које активности и садржаје
културе смештају у област рекреације, третирање простора наслеђа отвара нови креативни
потенцијал њиховог осавремењивања и трансформације кроз повезивање са областима рекреације и туризма.
Рад се базира на релацијама теоријских упоришта, које анализом појмова доживљаја историјског контекста и рекреативног доживљаја, постављају могућу базу повезивања историјских места, рекреације и туризма путем архитектонских метода.
Kључне речи: историјска вредност, доживљај, рекреација, архитектура слободног времена
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CULTURE AND LEISURE: AFFIRMATION OF CULTURAL
HERITAGE IN THE ARCHITECTURAL DISCOURSE
Abstract
The emphasis on the modern way of recognizing the special values of historical context area imposes
a modern way of relating to the same, in order of their successful conservation, maintenance and
affirmation in the today’s’ conditions. Relying on the definition of cultural heritage as a set of resources
with specific values of community’s past from the contemporary point of view, the work starts from
the premise of keeping the value of cultural property by their participating as active systems today.
Architecture, as well as field and activity which connects the passive and the active component of
space in a creative way, in this research has been recognized as the holder of their compliance in the
areas of cultural property under the conditions dictated by the contemporary context.
From the modern point of view, the historical component of cultural heritage spaces brings a set
of performances recognized as values. Sensuality, aesthetics and vagueness as the general
characteristics of the area of the historical context, and character of their past as properties related
to the cultural specificities of individual space heritage, architectural discourse interpreted by the
phenomenon of experience. Experience as an active component of the connection of area and the
user opens up the potential of use, revival and connecting of the historic place with other spatial
and functional components of the city. Interpretation of cultural component as inherited value
and culture as an integral part of life, makes the connection between passive and active side of
historical and contemporary space. Relying on the theory that the activities and facilities of culture
classified in the area of recreation, treatment of heritage spaces opens new creative potential of
modernization and transformation through connection with the areas of recreation and tourism.
The work is based on theoretical grounds which analyze concepts of the historical context
experience and recreational experience, and give possible base of connecting historical places,
recreation and tourism through the architectural methods.
Keywords: historical value, experience, recreation, architecture of leisure time
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Методологија
Рад истражује доживљајне потенцијале историјских простора у циљу афирмације културног добра у условима данашњице. Истраживање полази од тумачења културног добра као својеврсног историјског контекста, самим тим се
првенствено ослања на теоријска разматрања вредности које потичу од историјске компоненте. Кроз релацију доживљаја историјског места и дефиниције
рекреативног доживљаја као сврхе и циља рекреативних активности, теорије
проналазе везу историјског места и рекреације као потенцијал савремене
активације простора културног добра. Издвајајући доживљаје који потичу од
старосне вредости и вредности идентитета, препознавањем њиховог рекреативног потенцијала отварају се поља иновативног тумачења и интерпретације културног добра у савременом контексту. Истраживање се базира на
вези теоријских тумачења карактеристика историјског простора и рекреације,
издвајајући доживљај као њихов везивни чинилац који путем архитектонских
метода може бити носилац осавремењивања простора културног добра.
Пројектантски аспект афирмације доживљајних вредности биће анализиран
на примерима истраживања студената на програму Рекреативни садржаји
- Савремени Пројектантски Аспекти, на мастер студијама Архитектонског
факултета Универзитета у Београду.

Теоретска тумачења доживљаја старосних вредности
историjског места
Теорије са једне стране препознају опште особине простора историјског контекста, а са друге стране специфичне особине везане за њихов културални
идентитет. Обе групе особина отелотворују се у савременом окружењу кроз
специфичан доживљај, који се у архитектонском дискурсу везује за рекреацију.
Прва група особина односи се на опште вредности које поседују сви простори
историјског контекста. Њихова појавност одликује се карактеристикама које
је смештају у прошло време, истичући оронулост, девастираност и извесну
старост. Ефекат старења сугерише процес растакања и нестајања грађевине
наговештавајући руину као њено екстремно стање, чију појавност поједине
теорије сагледавају као специфичну вредност са аспекта доживљаја. Још од
најранијих периода појава руине доводи се у везу са специфичним чулно-емоционалним искуством,1 о чему сведочи и тема пропадања и нестајања архитектуре у уметности. Мотив нестајања везује се за романтичарски приступ, чиме
ова тема добија важан смисао у контексту живописности, чулности, амбијенталности. Симболика нестајања, која уноси немир са једне стране, насупрот
томе провоцира осећај смиривања, препуштања и релаксације симболишући
стапање са природом. Овај контраст осећања објашњен је концептом сублим124
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ног, који Бурке (Edmund Burke), разрађује у студијама естетике.2 Објашњавајући сублимно као истовремено присуство лепог, узвишеног и мистериозног
које појачава емоционалну реакцију и доживљај уметничке вредности, овакви
простори поседују снагу да нагласе доживљај постојећег амбијента.
Претходно анализиране вредности фигуришу код свих простора код којих се
препознаје било који степен руинираности и старости. Роуз Меколи (Rose
Macaulay) у књизи Pleasure of Ruins3 говори о “слаткој” носталгији за губитком
раније целовитости, чиме јасно указује на снагу специфичног доживљаја девастираног стања грађевине као својеврсног романтичног искуства које покреће емоцију. Архитекта Дејвид Чиперфилд њихов доживљај описује кроз
представу о повратку природи и изворном стању ствари, препознавањем разноликости естетике старења простора. Самим тим поред извесне историјске
вредности, према Алојзу Риглу (Alois Riegl) руинирани простори стичу и тзв.
старосну вредност 4која се манифестује кроз хабање, оштећење, погоршање
претходног стања. Старосна вредност се у доживљају може самостално издвојити као стимуланс чулности, али се такође може посматрати као саставни део историјске компоненте који наглашава историјску вредност простора.
Ова два значења, укомбинована у једном простору који је спонтано препуштен даљем процесу старења, рефлектују промене под утицајем окружења
и природе5. На овај начин естетика историјског простора се доживљава као
извесна скулпторална активност утицаја окружења, која се константно мења,
али и задржава примесе свог пређашњег облика.

Доживљај идентитета историјског места
Поред особина које произилазе из старосне вредности историјског места, теорије разматрају и особине специфичног карактера који их издваја из окружења. Наиме, историјско место у условима данашњице задржава прошли
идентитет који испољава кроз посебан доживљај. Припадност прошлом времену очигледна у просторним и естетским карактеристикама подстиче идеју
аконтекстуалности и другости као вредност у савременом окружењу коју Фуко
(Michele Foucault)6 објашњава термином хетеротопије. Иако реално лоциране
у савременом контексту, у немоућности идентификације са окружењем оне
остају доживљајно одсутне. Ови простори акумулирају време и доживљавају
се као изгубљени и неприпадајући. Карактер неприпадности додатно је наглашен чулно-емоционалним особинама оронулог стања. Сходно томе, поетично
искуство није само резултат старосних вредности читљивих у естетици, већ и
акумулираног времена које стимулише сећање као метод новог доживљаја7.
Осим што се доживљавају као одсутни и другачији, простори који инкорпорирају време имају и вишеслојна значења8. Њихова никада довољно позната
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историја, као ни прилагођеност садашњости чине ове просторе недовољно
јасним, самим тим и отвореним за нова тумачења. Као такви, према Лефевру
(Lefebvre),9 они носе потенцијал разумевања прошлости, конструисања садашњости и сугерисања будућности и представљају алатке за вишеструко
читање града. Ове особине у условима уједначеног утиска савременог окружења отварају потенцијал несвакидашњег простора који буди пажњу.

Неодређеност и слобода
Ослањајучи се делимично на обе претходне групе анализираних вредности
простора историјског контекста, издваја се и неодређеност као особина која
стоји у међузависности са њима. Наиме, када говоримо о старосним вредностима, процес старења, трансформисања претходног и удаљавања од
целовитог стања, њихов доживљај приближава нејасном. Када говоримо о
вредностима идентитета, подељене између прошлости којој припадају и садашњости којој се одупиру остају нејасне и неодређене.
Освртом на стање већине историјских места у нашем окружењу, њих карактерише и известан степен пасивног односа који је делимично одговоран за
њихово пропадање и одсуство интересовања за исте. Иако ово запажање
намеће негативну конотацију, теорије препознају и позитивне стране овог
проблема, које издвајају неодређеност као потенцијал историјских простора.
Одсуство интересовања чини ова места слабим у просторном смислу, али
истовремено им даје и одређену семантичку празнину која суверено влада.10
Тиме она постају слободна и отворена за нове начине испуњавања празнине.
Де Сола Моралес (De Sola Morales) види потенцијал у месту које је незаузето,
нејасно и неизвесно у неограничености и слободи које тиме нуди11.
На овај начин, простори код којих историјске карактеристике превасходно
обавезују на чување, чулност и естетичност стимулишу пасиван, посматрачки однос према истима и производе доживљај. Са друге стране, овај
однос производи њихову просторну неодређеност која насупрот пасивности стимулише креативни приступ, кроз слободу коришћења, присвајања,
реаговања, експеримента12.

Рекреација и рекреативни доживљај
Теоријска разматрања посебних вредности простора историјског контекста
препознају доживљај као потенцијал њихове афирмације у условима данашњице. Проблем пасивног односа и неадекватних услова заштите одговорни
су за пропадање већине историјских места, јер њихови доживљајни квалитети нису препознати и прилагођени савременим потребама корисника. Њихо126
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во приближавање условима данашњице могуће је активним укључивањем у
систем свакодневице, користећи потенцијале који их у таквом систему чине
пожељним. Ово истраживање управо у специфичним доживљајима проналази активну компоненту оживљавања историјског простора, самим тим и
културног добра кроз функције рекреације (табела 1).
Доживљај

Рекреативни доживљај

Aрхитектура слободнoг
времена

Чулност -

Доживљај - разумевање

Интеракција са простором -

Естетичност

Перцепција – естетска

Начин производње доживљаја
има директан утицај на
рекреацију корисника
(Rossman & Schlatter 2011)

Tрагови прошлог –

Kарактер места

Квалитет доживљаја је директно
везан са квалитетом места што
указује на важност његовог
адекватног третирања
(Moore & Graefe, 1994; Williams et
al., 1992)

Друга места -

Обичне активности у необичним
просторима
(Williams, 1995)

Феноменолошки приступ
дефинисању
доколице/рекреације – сваки
рекреативни доживљај је нова
креација
(Kelly, 1987)

Слобода коришћења,

Слобода простора игре –

Значења места се конституишу
кроз доживљаје, искуства и
друштвену интеракцију
(Williams, 2008:23)

естетика старења
наглашава чулноемоционалне реакције у
простору и његове
амбијенталне вреднпости
(Burke,1757, Macaulay,
1953, James, 1909,
Korsmeyer, 2014)

Старосна вредност
Alois Riegl

скулпторална активност
утицаја окружења, која се
константно мења, али и
задржава примесе свог
пређашњег облика
(Chipperfield, 2011,
Somhegyi, Z. 2014,
Korsmeyer, 2014)

простори који акумулирају
време, чувају прошли
идентитет
(Bachelard, 1958, Lefebvre,
1996)

Идентитет као
вредност
Foucault

Неодређеност
De Sola Morales

вишеслојна
значења
инкорпорирана
у простору
(Foucault, 1986, Armstring,
2010, Edensor,2007,
Huyssen, 2003)

присвајања и
експеримента
(Borret, 1999, Armstrong,
2010, Landry, 2006)

простора кроз чула
(Classen, 1993)

димензија простора је важна
компонента рекреативног
доживљаја
(Williams, 1995)

кореспондира са емоционалносимболичким значењима
(Williams & Roggenbuck, 1992)

игра је облик рекреације
(Zivkovic, 2015)
Рекреација се појављује као
несвакидашње у свакидашњем
(Lefevr, 1959)
Концепт града тузизма –
тежње за необичним али
реалним доживљајима
свакодневице (Hall & Page,
2006)

рекреативни доживљај је стање
свести као резултат интеракције
актера и људског/нељудског
окружења
Lee & Shafer, 2002: 291)

Рекреација, слободно време и
туризам су сет међусобно
повезаних преклапајућих
концепата
Hall & Page, 2006; Wiliams, 1995;
Roberts, 2006

Табела 1.
Рекреативни доживљај као веза историјског места и рекреације
КУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ

127

Ана Зорић, Бојана Јерковић, Игор Рајковић

Наизглед парадоксална релација значења термина културног добра и рекреације, у контексту доживљаја постаје врло логична и блиска. Према Лефевру, свет рекреације и настаје вођен жељом човека да искочи из свакодневице. На тај начин рекреација се успоставља као комплекс активности
и пасивности, форми друштвености и комуникације који шире свој обухват
и потенцијале. Водећи се Торкидсеновом (Torlkidsen) дефиницијом рекреације као непрецизним појмом који се везује за категорију слободног или
преосталог времена, она обухвата активности које се одвијају у простору
специфичних својстава и реализују кроз доживљај. 13 Тумачењем значења
и сврхе рекреације у савременим условима, стичемо представу о њеној
ширини и неодређености и закључујемо да њени јасни облици испољавања
стоје у међузависности категорија слободног времена и специфичног простора. Сходно томе, основна одредница и сама сврха активности слободног
времена и јесте остваривање рекреативног доживљаја. Према Вилијамсу (Williams), перцепција и доживљај су користи од бављења одређеном
активношћу и њихова вредност се достиже само у корелацији активности
и контекста.14 У односу на активност, вредност се остварује као физичка,
емоционална или психолошка награда од осећаја да се нешто ради. Рекреативни доживљај је стање свести које је резултат интеракције између
учесника у рекреацији и њиховог људског и нељудског окружења.15 На основу тога, препознавање рекреативног карактера постојећих доживљајних
потенцијала историјског места ствара поље креативног просторно-функционалног деловања која афирмишу културно добро, чине га пожељним и
приближавају кориснику.

Рекреативни доживљај старосних вредности
Када говоримо о наглашеном чулно-емоционалном искуству историјског
простора, у контескту рекреације ослањамо се на чињеницу да су чула
важан апарат разумевања простора.16 Обзиром да се ради о наглашеном
чулном доживљају амбијенталности и појавности који се истиче у односу
на уједначена искуства окружења, чулни доживљај се у овом случају може
сматрати рекреативним. Када је реч о специфичној естетици као препознатој вредности, узимамо у обзир да је естетска димензија простора важна компонента рекреативног доживљаја,17 стога перцепција представља
својеврсну рекреативну активност када се ради о посматрању пожељних
призора. Ове особине се пројектантским деловањима могу истаћи и прилагодити кориснику пласирањем на адекватан начин, формално и функционално прилагођен потребама савременог окружења. Према Росману и
Шлетеру (Rossman & Schlatter), начин производње доживљаја има директан утицај на рекреацију корисника.18
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Рекреативни доживљај вредности идентитета
У односу на карактер хетеротопије, иако неуклопив у постојеће реално окружење, историјски простор носи другачији, али јасан идентитет. Према теоретичарима рекреације, Вилијамсу и Рогенбуку (Williams & Roggenbuck), идентитет
места и специфичност карактера кореспондирају са емоционално-симболичким
значењима који стимулишу рекреативни доживљај19. Квалитет доживљаја је директно везан са квалитетом места што указује на вжност његовог адекватног
третирања. То се у контексту историјског места односи на просторна деловања
која афирмишу препознате вредности. Као места која инкорпорирају вишеслојна
значења у простору, у односу на окружење доживљавају се као несвакидашња
и необична. Ослањајући се на специфичан квалитет места као важну компоненту рекреативног доживљаја, Вилијамс рекреацијом сматра обичне активности
у необичним просторима. Ова констатација надовезује се на феноменолошки
приступ дефинисању доколице/рекреације где је сваки рекреативни доживљај
нова креација, 20што објашњава улогу креативних пракси у подстицају развоја
историјског места, односно културног добра као новог рекреативног поља.

Рекреативни доживљај неодређености
Поред наизглед проблематичне природе просторно слабог и нејасног историјског места, позитивна конотација његове неодређености производи доживљај
који можемо сматрати рекреативним. Потенцијал недовољно јасног јесте управо у слободи тумачења која карактер нејасног трансформише у неодређено,
незаузето, слободно и неограничено. Тиме се доживљај манифестује као иницијатор ктеативног деловања, присвајања и експеримента. Ова специфичност
иницира нове облике понашања, што се надовезује на Лефеврово објашњење
потребе за рекреацијом у простору као критичког односа према свакодневици.21
Са друге стране, тумачећи карактер нејасног као одсуство одређеног значења,
према Мансвелту (Mansvelt) рекреација је метод сазнавања простора22. Интерактивна димензија рекреације омогућава да се путем доживљаја простора и
активности у истом конституише његово значење и врати смисао. Тако се ови
простори нуде као погодна поља игре23.У ширем смислу она може бити схваћена као систем активности које повезују урбане просторе у целину, самим тим и
специфичне историјске просторе увезују у систем града чинећи их доступнијим.
У ужем смислу, она обухвата дијапазон активности које анимирају простор и
одговарају његовим потенцијалима.

Архитектура слободног времена
Доминантно пасивно стање већине простора наслеђа, као својеврсних историјских места сведочи о недовољности уочених потенцијала за спонтану транКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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сформацију њихове улоге у савременим условима. Препознате вредности остају
на нивоу ефеката тихог дејства, до краја објашњених само у теоријској анализи.
Њихово самостално деловање уочљиво је у спонтаним реакцијама посматрача и корисника простора, али недовољно за јасну представу о слици могућег
трансформисаног облика. Као такво може бити потенцијал адекватно препознат,
наглашен и отелотворен једино додатним креативним методама које ово истраживање препознаје у архитектури. Метод истраживања кроз пројекат открива
крајње могућности доживљајних потенцијала и начине њиховог интерпретирања
у простору наслеђа, чиме упућују на разноврсне могућности њихове трансформације. Интерпретација кроз архитектонски пројекат само је јаснија представа
могућег стања као допуна теоријског истраживања афирмације простора историјског контекста кроз рекреацију. Сходно томе, у раду ће бити представљени
само неки од могућих пројектантских приступа анализом пројеката трансформације простора Летње сцене на Топчидеру путем рекреативних садржаја.
Препознати доживљајни квалитет у креативном процесу трансформације
простора фигурише као инспирација или вредност коју треба нагласити. Специфични чулно-естетски квалитети самим тим могу биди искоришћени као
носиоци програмске трансформације, или као иницијатор нових функција са
улогом стумулације чулно-емоционалних ефеката. У односу на већ присутну живописну естетику позорнице која зараста у природу, наглашавање живописности доживљаја природе трансформише простор у парк, башту, или
воћњак. Поред тога доминација стена и природе у којој се позорница готово
губи, мења доживљај унутар градског контекста у потпуно природни, стога
релаксација и уживање у посматрању могу бити допуњени новим садржајима
као што су спа центри, сауне, базени (слика 1).

Слика 1. Пројекти А. Бурсаћ, С. Ташпаревић, Т. Миљић – трансформација иницирана чулноемоционалним доживљајима историјског места

Кад говоримо о специфичном идентитету и препознатом карактеру одступања од окружења, ослањајући се на саму класификацију хетеротопија нуде се садржаји који се уклапају у овај опис. У питању су трансформација
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у музеје и галерије као темпоралние хетеротопије, у баште као универзалне хетеротопије, или привремене трансформације за потребе фестивала
и манифестација као путујућих хетеротопија. Када се ради о хетеротопији
као инспирацији функционалне трансформације, поред садржаја чувања
постојеће историје могуће је осмишљавање потпуно нових програма
наизглед незамисливих у датом простору, попут борилишта, или стрелишта
(слика 2).

Слика 2. Пројекти А. Душмановић, А. Богдановић, П. Опачић – трансформација доживљајем
идентитета историјског места

Кад говоримо о доживљају слободе и неограничености простора, како просторне тако и програмске трансформације произилазе највише из активности
и реакција корисника које се у тим просторима већ спонтано развијају. Са
друге стране, водећи се идејом игре као извесног вида рекреације који
анимира простор, враћа му значење и смисао и повезује га са осталим
деловима града, свака трансформација која стимулише окупљање постаје
логична. С тим у вези, пројектовање простора спортова који неће нарушити
затечене вредности, или мултифункционалних зона које одговарају
алтернативним видовима окупљања и забаве представља одговарајуће
видове трансформације (слика 3).

Слика 3. Пројекти Б. Брдар, Л. Јовићевић, Д. Цветковић – трансформација доживљајем
неодређености историјског места
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Закључак
Тумачењем културног наслеђа као скупа ресурса посебних вредности
прошлости заједнице из савремене тачке гледишта, ово истраживање
открива потенцијале активације културног добра у условима данашњице.
Теоријска разматрања препознају доживљај као потенцијал њихове афирмације у савременом окружењу. Проблем пасивног односа и неадекватних
услова заштите одговорни су за пропадање већине историјских места, јер
њихови доживљајни квалитети нису препознати и прилагођени савременим
потребама корисника. Заступајући став да је очување квалитета историјског
места, самим тим и културног добра, могуће путем њиховог активног укључивања у систем свакодневице, овај рад управо у специфичним доживљајима проналази активну компоненту њиховог оживљавања кроз функције рекреације. Увиђајући теоретску везу доживљајних квалитета и рекреативног
доживљаја, поставља се добра база везе историјског простора и актуелних
облика рекреације, која путем архитектонског метода отвара само неке од
могућности савремене трансформације. Новонастали просторно-програмски
предлози базирани на очувању и наглашавању препознатих доживљајних
квалитета и активацији кроз рекреативне намене, представљају нове облике
архитектонског деловања назване архитектура слободног времена.
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Апстракт
У овом раду се истражује однос очувања културног добра и савремених пројектантских методологија у архитектури на примеру индустријског наслеђа Београда – Прве индустријске
зоне Београда. Савремени, динамични контекст глобалне умрежености и конзумеризма,
који одликују константни процеси размена и промена материјалних основа свакодневнице
проблематизују статичну позицију локалног – историјског културног наслеђа. Феномени флуидних, променљивих, интензивираних процеса мобилности популације и размене информација мењају савремено естетско искуство града и архитектуре. Учесталост релационих
преокупација, интеракција и комуникација преобликује савремене културне идентитете кроз
специфичне односе локалног и глобалног. Индивидуа савременог друштва, живећи у константном кретању, у потрази је за чулностима изван пуких утилитарних интереса, па културни објекти и места захтевају задовољавање искустава која су текућа и променљива, а
подједнако аутономна и аутентична.
Поменути феномени савременог контекста доводе до специфичних друштвених и културних
рефрагменатација у оквирима флуидних мрежа размена на глобалном и локалном нивоу.
Нови односи локалног и глобалног манифестују се кроз сепарацију између симболичког
значења локације, функције и нових облика апропријације простора. Савремено естетско
искуство града, изискује потребе за осавремењавањем архитектонских програма и типологија у наслеђеним историјским контекстима, проблематизујући позицију и очување културног
добра. У складу са тим идеја овог рада је да истражи савремене концептуализације и методологије у архитектури које афирмишу културно добро, као интегрални елемент и контекст
савременог архитектонског пројектовања.
Основна идеја овог рада је да истражи потенцијале и методе очувања и унапређења Прве
индустријске зоне у Београду, кроз анализу дипломских пројеката студената Мастер академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, под менторством
доцента Небојше Фотирића. У раду се кроз пројекте позиционира културно добро у перспективу савремених принципа архитектонског пројектовања у јединственом историјском контексту Београда, у циљу истраживања односа културних вредности, идентитета, савременог
естетског искуства и нових критеријума архитектонског стваралаштва.
Кључне речи: индустријско наслеђе, културно добро, савремена архитектура, пројектантске методологије
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Abstract
The aim of this paper is to research the relation between cultural good preservation and contemporary architectural design methodologies based on the Belgrade industrial heritage case study – The
first industrial zone in Belgrade. Contemporary, dynamic context of global networks and consumerism, characterized by constant processes of exchange and changes of material basis of everydayness, problematizes static position of local – historical cultural heritage. Fluid, variable, intense
processes of population mobility and information exchanges phenomena change contemporary
urban and architectural aesthetic experience. Relational preoccupations, interactions and communicational frequency reshape contemporary cultural identities in a local-global relation. Contemporary
individual, living in a constant movement, searches for sensualities outside the utilitarian interests.
Therefore, cultural objects and places propose creation of flowing and variable experiences, at the
same time autonomous and authentic.
Contemporary contextual phenomena cause specific social and cultural re-fragmentation on the
global and local level in fluidity of exchange networks. New global-local relations are manifested
through separation of local symbolic meaning, function and new ways of spatial appropriation. Contemporary aesthetic experience of the city proposes modernisation of architectural programs and
typologies in inherited and historical spatial contexts, as a result, problematizing position and preservation of a cultural good. Accordingly, the idea presented in this paper is to research contemporary
concepts and methodologies in architecture that affirm cultural good as an integral element and
context in the contemporary architectural design.
The main idea of this paper is to research potentials and methods of preservation and improvements
of The first industrial zone in Belgrade analyzing the Master projects from University of Belgrade –
Faculty of Architecture mentored by assistant professor Nebojša Fotirić. Position of cultural good in
contemporary architectural design principles in the unique historical context of Belgrade is presented
with the aim to research the relation between cultural values, identities, aesthetic experiences and
the new criteria of architectural creation.
Keywords: industrial heritage, cultural good, contemporary architecture, design methodologies
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1 / Увод
У овом раду се истражује позиција културног добра у савременим пројектантским методологијама у архитектури, на примеру Прве индустријске зоне у Београду. Истраживање позиције очувања културног добра у савременом контексту архитектонског стваралаштва у циљу је афирмације односа јединственог
историјског контекста Београда, савремних естетских и културних вредности
у архитектури. Кроз проблематизацију статичне позиције културног добра у
савременом динамичном контексту умрежености, конзумеризма и спектакла,
идеја овог рада је да прикаже креативне могућности њиховог сложеног односа.
Савремени културни феномени настали под утицајем контекстуалне транформације у флуидно, променљиво стање констатних протока популације,
информација, естеских комуникација и културних размена, доводе до рефрагментација локалних идентитета. Промене материјалних основа свакодневног искуства града трансформишу симболичка значења локације и наслеђа
у складу са потребама савремене културе доминантно засноване на релационим преокупацијама, интеракцијама и разменама. На тај начин позиција
културног добра најчешће бива занемарена или негативно експлоатисана у
афирмацији новог или тренду убрзаног одбацивања прошлог. Нови модели
апропријције простора и хибридизације функција у архитектури изискују потребе за осавремењавањем простора у наслеђеним историјским контекстима.
У складу са тим, идеја овог рада је да истражи савремене концептуализације
и методологије у архитектури које афирмишу културно добро, као интегрални елемент и контекст савременог архитектонског пројектовања. Анализом
студентских дипломских пројеката на Мастер академским студијама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, под менторством доцента
Небојше Фотирића, циљ овог рада је да прикаже креативне потенцијале очувања и унапређења Прве индустријске зоне у Београду.

2 / Историјски урбани развој локације
Прве индустријске зоне у Београду
Прва индустријска зона у Београду представља целину која има статус претходне заштите и налази се на територији насеља Дорћол, на десној обали
Дунава (сл.1). Историјски развој ове локације сматрамо веома важним за
разматрање савремених креативних реакција на затечено стање, у које су
уграђени сви материјални и нематеријални трагови прошлости овог места.
Континуитет развоја зоне десне обале Дунава карактеришу стални преображаји културних и просторних ситуација, градећи карактер специфичног транзитног, слојевитог места. Трагови културе и насељавања датирају из пра136

Прва индустријска зона београда: позиција културног добра
у савременим методологијама архитектуре

Слика 1. Mапа Прве индустријске зоне у Београду

историјског доба, што показују керамички остаци пронађени на територији
данашњих улица Јеврејска и Високог Стефана, а раноримска керамика и
средњовековно оруђе наговештавају облике становања, које је континуално
постојало све до турске окупације 1521.године. 1 Основни услов насељавања
ове зоне су комуникациони правци паралелни са током Дунава, који су Калемегдан повезивали са овом зоном, тадашњег предграђа. У 12. и 13. веку
постојала су три основна комуникациона правца која су условила насељавање овог простора, док извори из 15. века говоре о тргу који је био средиште
предграђа и налазио се на укрштању комуникационих праваца од Источних
капија Доњег и Горњег града у правцу улице Цара Душана.2 Након турских
освајања у 16.веку Дорћол, у значењу раскрцнице путева, као некадашње
предграђе постаје трговачка, транзитна зона Београда и у периоду 16. века
почиње његова убрзана урбанизација. У 16. веку на овом простору развијају
се трговачке делатности, занатлијске функције целог града, рибља пијаца Балик базар и најстарија ђумуркана, односно царина.3 На десној обали
Дунава у овом периоду створено је и бродоградилиште са махалом, а Трг
је остао средиште насеља са хановима, караван-сарајима и безистанима,
што дефинише транзитни, трансферни и проточни карактер ове локације,
а обала Дунава протезала се на правцу данашње Дунавске улице.4 Након
аустријско-турских ратова од 1688. – 1717. године, у току аустријске окупације
почиње урбана реконструкција ове зоне. Барокном реконструкцијом Београда
сматра се период 1718. – 1739. године, када је промењена улична мрежа у
ортогоналну матрицу, која је била у супротности са постојећом развијеном
органском структуром и њеним спонтаним одликама. Смена аустријске и
турске окупације на овом простору створила је континуитет дисконтинуалних
културних слојева који је довео до специфичних мешавина обликовних и
функционалних принципа у урбанизацији ове зове. Након последње турске
окупације и предаје кључева града београда Кнезу михајлу 1867. године, па све
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до генералног урбанистичког плана 1923. године урбанизација ове зоне је била
готово занемараљива. Планом реконцструкције вароши у шанцу, Емилијана
Јосимовића 1867. године планирано је потпуно преуређење Дорћола, по
сличном принципу који је планирала аустријска Барокна реконструкција са
идејом потпуне измене парцела у ортогоналну матрицу једнаких парцела,
са блоковском изградњом.5 Бешлићев план Београда из 1893. године,
који представља, заправо, први регулациони план Београда у целини, од
посебног је значаја по томе што је ту јасно изражен утицај Јосимовићевог
плана Дунавске падине, сада на много већи простор Дорћола и Палилуле,
све до обале Дунава.6 Бродарски промет који је био витални чинилац
развоја ове зоне, премештен је на Савско пристаниште. До 1923. године,
сви досадашњи блокови на територији доњег Дорћола су били формирани
и изграђене су стара кланица, електрична централа, неколико индустријских
скалдишта, занатских радионица и направљена је железничка пруга.7 Ова
пруга била је дугачка шест километара и полазила је од железничког моста,
ишла поред паробродског пристаништа и куле Небојша, затим пролазила
средином Дунавске улице до станице Београд Кланица (данашња Дунав
станица).8 Индустријализација Београда почела је крајем 19. века изградњом
фабрика које су постале носиоци развоја прехрамбене, текстилне, дрвне и
хемијске индустрије и занатских радионица, чиме је настала прва и највећа
индустријска зона Београда.
Након Првог светског рата Београд мења позицију пограничног града у нови
административни, културни, трговачки и индустријски центар. У таквим условима, наставља се транзитни, проточни карактер зоне десне обале Дунава, са идејом значајне железничке раскрснице и речног пристаништа. Према
плану из 1923. године, индустрјска зона се развија према Дунаву и заснива се на повољним саобраћајним комуникацијама, воденом току и близини
електричне централе.9 Електрификација и железничка умреженост омогућила је технички, технолошки напредак у индустријском развоју ове зоне. Након
1923. године наступа период вишеспратне изградње на формираној уличној
мрежи, али местимично и у различитим фазама, чиме је настављен историјски карактер спонтане и нехомогене просторне ситуације.
На самој обали Дунава, данашњој марини Дорћол 1932. године изграђена је у
то време највећа термоелектрана ,,Снага и Светлост“, која данас има статус
културног добра. Изградњом термоелектране први пут је почела да се користи нисконапонска дистрибутивна мрежа напајања наизменичном струјом,
што је такође покренуло и иновативне приступе у уређењу и функционисању
града.10 Поред функционалног значаја, естетски квалитети зграде термоелектране ,,Снага и светлост“ су веома упечатљиви у обликовању и амбијенталности која надмашује формалне потребе индустријског објекта.
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Током Другог светског рата, индустријска зона Београда била је у великој
мери порушена, те је у годинама након рата дошло до обнове, адаптације постојећег стања, национализације и успостављања социјалистичких друштвених односа и систематизације индустрије. Дунавско пристаниште протезало
се од куле Небојша до Панчевачког моста, али је своју пуну функцију остварило тек након изградње Луке Београд 1961. године.11 Изградњом Луке Београд настају и нови магацински и фабрички комплекси. Генералним планом
Београда 1972. године намена ове зоне предвиђена је као индустријска, док
се од 2003. године Генералним планом Београда 2021. предвиђа измештање
индустријске зоне са свим привредним делатностима са овог подручја, са
циљем потпуне трансформације у комерцијалне делатности, становање,
јавне службе, јавне објекте, спортске садржаје и зелене површине.
Прва индустријска зона Београда простор је са најдужим континуитетом индустријске функције у Београду и као такав, условио је ширење града дуж
десне обале Дунава уз развој нових градских насеља и београдске железнице. Постојећи индустријски објекти представљају сведочанство контуинуалног индустријског развоја у дисконтунуалном физичком обличју, те су
разноликост, нехомогеност и мноштво материјалних сведочанстава историје
овог подручја велика вредност савременог контекста Београда. Креативни
потенцијали очувања, афирмације или асимилације овог културног наслеђа
у савременим пројектантским архитектонско-урбанистичким интервенцијама
представљају комплексно питање које проблематизује однос савремног динамичног друштено-просторног контекста и статичне позиције напуштених
девастираних простора некадашње београдске индустрије.

3 / Позиција културног добра у савременим пројектантским
методологијама у архитектури
Савремени урбани феномени интензивиране животне динамике, као последица глобалних, технолошких, политичких и културних тенденција, урбани
контекст трансформишу у дисперзно поље ефеката где дематеријализација
естетског објекта архитектуре и хиперпродукција ефеката отвара нова питања перципирања и стварања архитектуре. Архитектура, као саставни елемент таквог динамизованог система често подлеже негативним аспектима комерцијализације и конзумације, у циљу хиперпродукције просторних искуства
брзином којом се архитектонски програм мења и пре него што успе да заживи
и оствари свој пуни потенцијал. Дематеријализација историјски утемељених
вредности архитектонске форме је савремени феномен и проблем, којим се
архитектура трансформише у комплексан динамички систем инфраструктуре, токова, догађаја и ефеката. Учесталост релационих преокупација, интеКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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ракција и комуникација преобликује савремене културне идентитете и изискује потребе за осавремењавањем архитектонских програма и типологија у
наслеђеним историјским контекстима, проблематизујући позицију и очување
културног добра. У складу са тим идеја овог рада је да истражи савремене
концептуализације и методологије у архитектури које афирмишу културно
добро, као интегрални елемент и контекст савременог архитектонског пројектовања. У односу на процес пројектовања истраживање је конципирано око
питања односа савременог искуства градског простора и пројектантских метода и техника кроз однос културног добра, односно Прве индустријске зоне
Београда, са трансформацијама у друштву, култури и естетици архитектуре.

3.1 / Производња града: Пост-индустријска фаза Дунавске улице
Анализа је усмерена на пројектантске методологије на дипломским пројектима студената Мастер академских студија Архитектура, под менторством професора Небојше Фотирића и асистента Бојане Јерковић-Бабовић, школске
2013/14 године. Тема студио пројекта ,, Производња града: Пост-индустријска
фаза Дунавске улице“ односи се на сагледавање и истраживање могућности
морфолошког и програмског обликовања овог дела приобаља Београда кроз
самосталну формулацију теме која у складу са специфичношћу овог просторног контекста и савременог контекста архитектонског стваралаштва.
Девастирана, пост-индустријска градска матрица која прати коридор железничке инфраструктуре постављена је као просторни оквир задатка уз ток
Дунавске улице. Железнички коридор као невидљива и наметнута граница
раздвајања територије града у односу на водени ток Дунава дефинише оквир Прве индустријске зоне Београда и проблематизује њен контакт са обалом, као најатрактивнијим елементом овог подручја. Задатак на дипломском
студиу конципиран је у два дела – теоретског истраживања индивидуално
постављене посебне теме у односу на задату општу тему (Мастер теза) и
пројекта који теоретске поставке из Мастер тезе интерпретира кроз архитектонско-урбанистички истраживачки пројекат (Мастер пројекат).

3.1.1 / Нови модели становања: територија границе,
хетеротопија дисциплине и нео-колонизација
Рад са темом ,,Територија границе“ студенткиње Јелене Стојић истражује
тему производње Дунавске улице као аутономне територије града кроз концептуализују феномена граничне празнине која се јавља дуж железничког
коридора. Кроз студије случаја феномена границе у развоју различитих градова, идеја рада је да се архитектонским методама линија претвори у повр140
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шину, а потом у местимично пропустан волумен који уз очување сопствене
теритријалне аутономије, подједнако повезује стамбену зону Дорћола Прву
индустријску зону Београда и обалу Дунава. Архитектонско-урбанистичко
решење интегрише саобраћајну инфраструктуру и становање уз пратеће
комерцијалне садржаје у јединствену целину која формализије нову територију града са комуникационим продорима који границу претварају у везу.

Слика 2.
Територија границе

Рад са темом ,,Хетеротопија дисциплине“ студенткиње Леоне Мијић истражује
тему хетеротопије у становању, места другачијег, аутономног и јединственог.
У складу са савременим политичким, културним и друштвеним феноменима

Слика 3. Хетеротопија дисциплине
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тема индустрије се у раду интерпретира као механизам контроле у друштву.
У складу са тим тема хетеротопије изражена је у архитектури вертикалног
објекта који представља сложен формални и функционални механизам привременог становња, односно затвора за тајкуне. Затвор као јасна функционална
аналогија хетеротопије дисциплине у сложеном индустријском контексту одговара на савремене манифестације друштвене контроле, који се за разлику од
некадашњих механизама индустрије у друштву, данас базирају на обрту новца
и размени информација.
,,Нео-колонизација територије Луке Београд – међународна зона за становање и рад“ је рад студента Страхиње Петровића који се бави савременим
феноменом миграција становништва, имигрантима у Београду и питањима
идентитета културног контекста у процесу константних промена места становања. Контекст прве индустријске зоне у у овом раду се препознаје као
контекст константне транзије, те се истражују феномени миграције и идентификације и просторни феномени енклава, граница и колонизације. Пројекат обухвата транзино подручје између Панчевачког моста и Луке Београд
као најизраженије транзитне зоне и предвиђа камп за имигрантне који манифестује архитектонске интерпретације проблема локалног идентитета контекста и архитектуре на новој територију у процесу нео-колонизације.

Слика 4.
Нео-колонизација
територије Луке
Београд

3.1.2 / Објекти културе: Мимезис неместа и музеј руине
Рад са темом ,,Мимезис неместа – контекстуална регенерација индустријске
зоне“ студента Дениса Турановића истражује методе и технике у архитектури којима се формално опонашају и репрезентују квалитети у архитектури
напуштених објеката на простору Прве индустријске зоне Београда и термо142
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електране ,,Снага и светлост“, као културног добра на овом подручју. Кроз
теоретско истраживање мимезиса и неместа историјски и савремени контекст се обједињују у архитектонском пројекту којим се реконструше објекат
термоелектране ,,Снага и светлост“ и пренамењује у савремену цркву са пртећим комерцијалним и угоститељским садржајима. У овом раду препознате
су изузетне формалне и амбијенталне вредности термоелектране ,,Снага и
светлост“ које су у потпуности сачуване у примарном облику али амбијентално интерпретиране и пренамењене у духовни програм. Методама имитације
формалних елемената из контекста, пратећи комерцијални и угоститељски
садржају наглашавају визуру на ,,Снагу и светлост“ и привлаче кориснике.

Слика 5.
Мимезис
неместа

,,Музеј руине – Меморијални комплекс и афирмација руинираног простора
индустријске зоне Дорћола“ је рад студента Душана Китановића који се бави
темом савремених употреба руина и музејским програмом кроз проблематизацију напуштених индустријских објеката као музејских експоната. Медологија пројекта односи се на мапирање напуштених индустријских објеката
и анализу њихових формалних квалитета који би се у форми фрагмената

Слика 6.
Музеј руине
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излагали и користили у јединственој целини. Систем реплика фрагмената
инстријских објеката који постају изложбени експонати, обухвата напуштену
термоелектрану ,,Снага и светлост“ чији се и изглед и унутрашњи простор
третирају као експонат. Омогућавање сагледавања одабраних елемената
архитектуре напуштених индустријких објеката, као што су кровови, конструстивни елементи, основни је метод у иновативном приступу очувања и афирмације културног, индустријског наслеђа.

3.1.3 / Објекти забаве и разоноде: Експо и индустрија забаве
Рад на тему ,,Експо – индустрија савремености“ студента Петра Јечменице
истражује тему експо центара у контенску савремене индустрије забаве, разоноде, спектакла и потрошње. Кроз историјат развоја експо центара у раду
се напуштени објекти на локацији умрежавају у велики систем изложбених
хала и реконструшу у складу са савременим интерпретацијама индустрије
догађаја, ефеката и спектакла.

Слика 7.
Експо

,,Индустрија забаве – интерпретација резорта у пост-индустријским зонама“
је рад студента Луке Китановића у ком се истражује теме хиперреалног, алузије, илузије и симлакрума у савременој култури потрошње и спектакла кроз
архитектонске методе и технике производње перцептивних искустава хедонизма и забаве. Рад теми индустрије забаве приступа критички у контексту
отуђености и изолованости која се повезује за тренутним карактером локације. Архитектура знака конципира програм, садржај и намеру утилизацијом
савремене архитектуре, уметности и дизајна. Коришћење простора дефи144
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нисано је кинестетичким принципима, као методама доживљавања простора телом и сензорним сензацијама. Програмски локација се дефинише као
резорт, изоловани хиперреални простор који се семантички дефинише као
уточиште. Резорт је у овом раду тематизован индустријом и користи елементе некадашње индустрије на локацији како би генерисао алузије у форми
импулсивне архитектуре знака.

Слика 8.
Индустрија
забаве

4 / Закључак
Основни циљ овог рада је био да прикаже креативне потенцијале позиције
културног добра у пројектантским методологијама савремене архитектуре.
Историјат Прве индустријске зоне у Београду показује сложеност просторне и културне слојевитости ове локације, која је остала симбол некадашње
индустрије и друштвено развоја. Напуштени објекти, а посебно термоелектрана ,,Снага и светлост“ поседују значајне естетске, формалне квалитете
које сведоче о прошлим временима и отврају мноштво сложених питања и
потенцијала њихове креативне употребе у савременим пројектантским методологијама у архитектури.
У складу са програмским препорукама Генералног плана Београда 2021. године и индивидуално постављеним темама у контексту пост-индустријске фазе
Прве индустријске зоне Београда и дунавског приобаља, анализирани студентски пројекти могу се програмски поделити у три основне групе: нови модели
становања, објекти културе и објекти индустрије забаве и разоноде. Одабрани
студентски радови приказују различите методе интеграције културног наслеђа
у савремено архитектонско стваралаштво – методама асимилиације, афирмације, хибридизације и критичког позиционирања у односу на савремену културу.
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ПРОБЛЕМИ ОЧУВАЊА АРХИТЕКТОНСКО
УРБАНИСТИЧКОГ НАСЛЕЂА

Владана Путник Прица

БАШТИНА У КОЈОЈ ЖИВИМО: ПРОБЛЕМ ОЧУВАЊА
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ИЗ МЕЂУРАТНОГ ПЕРИОДА
У БЕОГРАДУ
Апстракт
Архивска грађа иИсторијско језгро и амбијенталне целине Београда обухватају и велики број
стамбених објеката. Како је Београд доживео експанзију у изградњи током међуратног периода, стамбени фонд који баштинимо из тог периода је на завидном нивоу, упркос чињеници да је током Другог светског рата изгубљена трећина стамбених зграда.
Иако постоје прописи за различите степене заштите стамбених објеката, стање на терену
показује да је стамбена архитектура међуратног периода у великој мери угрожена и подложна различитим видовима девастације, како у зонама под заштитом, тако и ван њих.
Стамбени објекти најчешће су подложни илегалној и неадекватној надоградњи, драстичној
промени фасаде прочеља, уклањању фасадне пластике, промени оригиналне дрвенарије
неадекватном PVC столаријом, као и уклањању оригиналних улазних портала. Осим оваквих
алтерација, велики проблем представљају и случајеви где су стамбени објекти у потпуности
запуштени и неодржавани. Разлог за често неадекватно третирање стамбене архитектуре
најчешће лежи у недвољној свести станара о значају очувања објеката у којима живе, као
и честа финансијска немогућност да се стамбени објекти рестаурирају на адекватан начин.
Иако београдске општине спроводе програм суфинансирања обнове фасада и улаза, ово
решење није увек могуће и применљиво. Чешћи су случајеви самосталне интервенције станара, која махом доводи до одређеног степена девастације објекта. На крају, препознат је и
проблем рушења значајних примера стамбене архитектуре међуратног периода ради подизања нових објеката за становање.
Овај рад ће бити посвећен критичком препознавању проблема очувања и заштите стамбених објеката на територији Београда из међуратног периода на основу теренског истраживања спроведеног у периоду од 2009. до 2017. године. У раду ће такође бити изнети и примери добре праксе, као и предлози побољшања стања стамбене архитектуре међуратног
периода у Београду.
Kључне речи: стамбена архитектура, Београд, заштита, баштина, 1918-1941
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HERITAGE WE LIVE IN: THE PROBLEM OF MAINTAINING
RESIDENTIAL BUILDINGS FROM THE INTERWAR PERIOD
IN BELGRADE
Abstract
The historic area and sites of Belgrade also include a significant number of residential buildings.
During the interwar period, Belgrade experienced an expansion; the residential fund from that period
is large, despite the fact that a third of that original fund was destroyed during the Second World War.
Although there are regulations concerning the protection and maintenance of residential buildings,
the field research implies that the residential architecture of the interwar period is largely in danger
and is often a subject of various cases of devastation, both in the protected and non-protected
historic area. Residential buildings are most often the subject of illegal and inadequate upgrading,
drastic alterations of the main facade, replacement of the original woodwork with inadequate PVC
window and door frames, as well as the removal of the original entrance portals. Apart from these
alterations, the cases where buildings are completely neglected and left to decay also represent a
significant problem. The reason for this lies in insufficient consciousness of the tenants regarding
the significance of preserving the building in which they live, as well as the constant financial
inability to adequately restore residential buildings. Even though Belgrade municipalities conduct
the program of co-financing the restoration of the facades and entrances, this solution is not
always possible and applicable. The independent intervention of the tenants is a more frequent
scenario, which often leads to a certain degree of the building’s devastation. Finally, the problem of
destroying important residential buildings from the interwar period for the purpose of erecting new
residences is also recognized.
This article will be dedicated to the critical recognition of the problem of preserving and protecting
residential buildings from the interwar period in Belgrade based on a field research conducted
between 2009 and 2017. In this article the examples of good praxis will also be stated, as well as
some suggestions on how to improve the status of interwar period residential architecture in Belgrade.
Keywords: residential arhitecture, Belgrade, preservation, heritage, 1918-1941
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Валоризација стамбене архитектуре Београда 1918-1941
Београд је после Првог светског рата доживео експанзију у изградњи која је била
последица прилива великој броја становника из свих крајева новоформиране
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Београд је у току Првог светског рата
изгубио око четвртину стамбеног фонда,1 што је са удвостручењем броја
становника до средине треће деценије проузроковало озбиљан мањак простора
за становање.2 Услед ових специфичних околности 1.594 стамбене зграде су
подигнуте у периоду између 1920. и 1927. године.3 Са изузетком краћег периода
економске кризе, продукција стамбене архитектуре током четврте деценије
није јењавала. У дневној штампи забележено је да је 1939. године у Београду
подигнуто 638 стамбених зграда, док је 1940. године забележен пад на 480
објеката.4 Урбана експанзија Београда током међуратног периода допринела
је изузетном стилском диверзитету у стамбеној архитектури који веома добро
одражава комплексност друштвених прилика и промене у грађанском укусу током
треће и четврте деценије двадесетог века. Разнородност у стилу пројектовања
стамбене архитектуре током међуратног периода није била изражена ни пре
Првог, а ни после Другог светског рата, што чини стамбене објекте овог периода
посебно значајне изворе за тумачење новије историје Београда, процеса његовог
урбаног развоја и модернизације, као и свакодневног живота.5 Модернизација
међуратног Београда се посебно одразила на стамбену изградњу. Стога значај
стамбене архитектуре настале током треће и четврте деценије двадесетог века
не лежи искључиво у естетском квалитету, већ и у технолошким иновацијама
које су уведене, као и у еволуцији организације животног простора.6
Иако је територија коју заступају стамбени објекти из периода између
два светска рата далеко већа, у овом раду ће фокус бити превасходно на
примерима који се налазе у склопу зона заштите, а то су подручје историјског
језгра Београда, Булевара краља Александра, Кнеза Милоша, старе Палилуле,
Врачара, Котеж-Неимара и Крунске улице. Такође ће бити начињен осврт
и на стамбене објекте који се по својим квалитетима истичу, а још увек не
уживају статус заштите, нити се налазе у зонама које су просторне културноисторијске целине.

Различити видови девастације стамбених објеката
Услед великог броја власника и специфичне функције, стамбени фонд
најчешће подлеже различитим променама које одступају од првобитних
решења и неретко се дешава да објекти после рестаурације фасаде или
надградње изгубе у потпуности свој првобитни изглед, најчешће неповратно.
Губитак првобитних карактеристика стамбених зграда после одређених
интервенција станара је забележен и на објектима из периода до Првог
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светског рата у зони која је под заштитом као историјско језгро града.7 Узрок
оваквом третману стамбене архитектуре из периода пре Другог светског рата
може се наћи у чињеници да материјално стање станара ограничава квалитет
изведених радова,8 али исто тако је чест случај одсуства свести станара о
значају аутентичне материјализације објекта у коме живе. На крају, велики
проблем често представљају и нестручност и самовоља извођача одређених
интервенција. Међу најчешћим видовима девастације који су забележени на
терену у периоду од 2009. до 2017. године јесу постављање непримерених
реклама, спољних јединица клима уређаја на прочеља, неадекватне
надградње, промена улазних врата и столарије и неадекватно реновирање
фасаде. У раду ће бити наведено по неколико одабраних примера који
најадекватније илуструју проблеме оваквих видова алтерација на стамбеним
објектима из међуратног периода.

Непримерене рекламе
Иако службе заштите имају одређени вид контроле над рекламама које се
постављају на стамбеним зградама у зони заштите, забележени су бројни
примери потпуно неприхватљивих интервенција и адаптација приземних зона
у комерцијалне сврхе, од којих ће бити наведено свега пар.
Стамбену зграду Босиљке и Богољуба Стојшића пројектовао је архитекта
Миладин Прљевић 1935. године9 и објекат се налази у зони која је данас под
заштитом као историјско језгро Београда, у улици Кнегиње Љубице 7.10 На
старој фотографији објекта која се чува у Музеју науке и технике може се уочити
да зона приземља није била намењена за трговину, већ за стан хаусмајстора.
Изласком на терен 2011. године утврђено је да је стан адаптиран за трафику. Том
приликом инсталирана је натстрешница са рекламом која визуелно нарушава
цепокупан естетски квалитет прочеља и чини крајње непримерену пренамену
простора (слика 1).

Слика 1.
Стамбена зграда у Кнегиње Љубице 7,
фотографија из маја 2017. (аутор фотографије Владана Путник Прица)
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Стамбена зграда Шрепловића подигнута је на углу Булевара Краља
Александра и Кумановске улице 1936. године. Аутор пројекта је архитекта
Бранислав Маринковић.11 Ова угловница решена је у раскошном постакадемистичком маниру. За разлику од првог примера, на овом решењу
биле су предвиђене радње у приземљу. На основу фотографије из личне
заоставштине архитекте Маринковића може се видети да је највећи локал на
углу заузимала посластичарница (слика 2). Данас је у том локалу смештена
„Лили“ дрогерија, која је изменом оригиналних изглога и својим агресивним
колоритом у потпуности нарушила смирену гаму фасаде (слика 3).

Слика 2. Стамбена зграда на
углу Булевара краља Александра
и Кумановске (из породичне
заоставштине архитекте
Бранислава Маринковића)

Слика 3. Стамбена зграда на
углу Булевара краља Александра
и Кумановске, фотографија из
јануара 2010. (аутор фотографије
Владана Путник Прица)

Клима уређаји на фасади
Инсталирање спољних јединица клима уређаја на главну фасаду објекта за
станаре често представља неминовност услед немогућности да на бољи
начин реше климатизацију свог животног простора. У случајевима где је
стамбена зграда узидана у блок, тешко се може наћи алтернатива, иако
саме спољне јединице клима уређаја у великој мери нарушавају аутентичну
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естетику прочеља. Међутим, неретко се потпуно беспотребно спољне
јединице инсталирају на начин који додатно ружи фасаду или је чак у извесној
мери девастира. Каблови који повезују две јединице клима уређаја често су
развучени и до два метра дуж фасаде. Овом приликом навешћемо свега
неколико примера, иако их је у заштићеним зонама Београда има далеко више.
На прочељу зграде Јулија Заборског у Војводе Миленка 28 коју је пројектовао
Милан Злоковић 1931. године12 постављено је пет спољних клима јединица.
Ако се изузме она у приземљу, остале су постављене симетрично, свака испод
прозора. Међутим, то позиционирање проузроковало је да се каблови који спајају
две јединице буду развучени по метар преко фасаде (слика 4). С друге стране,
на стамбеној згради у Булевару Деспота Стефана 1а коју је пројектовао Фрања
Урбан 1937. године,13 ниједна од тринаест спољних јединица није постављена
симетрично. Фасаду додатно нарушавају цеви за одвод кондензације, као и
каблови и цеви за повезивање унутрашње и спољне клима јединице. Зграда у
Интернационалних бригада 61 представља пример где је могуће поставити на
бочне фасаде спољне јединице, али су се станари одлучили за нарушавање
репрезентативног прочеља. Постоје и случајеви где је веза за јединице пробијена
кроз фасадну пластику, попут зграде у Молеровој 54, или је спољна јединица

Слика 4. Стамбена зграда у Војводе Миленка
28, фотографија из маја 2015. (аутор
фотографије Владана Путник Прица)
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Слика 5. Стамбена зграда у Мачванској 22,
фотографија из маја 2016. (аутор фото
графије Владана Путник Прица)
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постављена преко фасадног рељефа. Овакви случајеви јесу најекстремнији
примери лоше праксе који сведоче о потпуном одсуству свести о естетским
вредностима животног простора.

Надградње
Надградње постојећих објеката нису карактеристичне само за последњих пар
деценија у нашој урбаној средини. И током међуратног периода многе зграде су
доживеле надградњу, с тим да су и таквим пројектима руководили архитекти,
најчешће исти који су пројектовали постојећи објекат. Зато су често надградње
из тог периода готово неприметне и ретко нарушавају оригинално решење.
Најчешћи вид неадекватне надградње представља она са употребом такозваних
„баџа“ које се примењују на стамбене објекте сасвим различитих стилских
карактеристика, са одсуством било каквог вида компоновања и уклапања у постојећи изглед, попут надградње стамбене зграде у Интернационалних бригада
11 или у Мачванској 22 (слика 5).
Један од најдискутабилнијих примера надградње налази се на вили инжењера
Миодрага Маринковића у Интернационалних бригада 36 архитекте Бранислава
Којића из 1926. године. Вила је у свом изворном облику представљала један
од најуспешнијих Којићевих остварења у духу фолклоризма, а 1930. године је
добила и награду за најлепшу фасаду у националном стилу.14 Међутим, вила
је већ 1934. године проширена чиме је изгубљен њен оригинални изглед, да
би 2009. године поново био подигнут још један спрат чиме је у потпуности
нарушена оригинална концепција објекта (слика 6).15

Слика 6. Вила у Интернационалних бригада 36,
фотографија из октобра 2009. (аутор фотографије Владана Путник Прица)
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Промена прозора и улазних врата
Улазна врата стамбених објеката из међуратног периода чине изузетно
значајан део целокупног естетског доживљаја управо из разлога што су
архитекти најчешће сами дизајнирали портале као својеврсне главне
мотиве или украсе зграде.16 Управо се из тог разлога чини сасвим неоправдана пракса замене оригиналних уметнички обликованих улазних врата
која чине јединствену естетску целину са архитектуром објекта са PVC
столаријом. Разлози који се наводе за овакве поступке у најчешће последица сасвим непромишљеног делања скупштине станара где је један
од одлучујућих фактора лакоћа врата и отсуство потребе да се оригинална
врата прилагођавају увођењу интерфона. За разлику од замене оригиналне
дрвенарије PVC столаријом услед њеног пропадања, лошег дихтовања и термоизолације, замена улазних врата нема ниједан оправдан разлог, а трајно
нарушава архитектонске одлике и квалитет једног стамбеног објекта. Примера
оваквих интервенција има много, улазна врата су замењена на зградама у
Адмирала Гепрата 11, Млатишуминој 3, Димитрија Туцовића 18 и многим другим.

Слика 7.
Изглед куће на углу Јаше Продановића и Руварчеве пре и после уградње PVC столарије
(аутор фотографија Владана Путник Прица)
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Кућа коју је Драгиша Брашован
пројектовао за Катарину Селаковић 1931. године на углу Јаше
Продановића и Руварчеве сврстава се међу његова рана модернистичка остварења.17 Године 2012.
врата балкона на првом спрату
замењена су PVC столаријом која
ни по ком параметру не подражава
оригинална врата, нити је у складу
са дизајном улазних врата куће која
су и даље аутентична (слика 7).
На стамбеној згради у Његошевој
53 из 1939. године18 лође које су
пројектоване тако да наглашавају
угао и буду визуелна доминанта
фасаде су застакљене, ако се
изузме једна на четвртом спрату.
Овакав вид интервенције би требало да буде недопустив јер нарушава главни ликовни елемент фасаде. Окулуси као други значајан
мотив су на трећем и четвртом
спрату замењени за квадратне прозоре (слика 8).

Слика 8. Стамбена зграда у Његошевој 53,
фотографија из септембра 2007. (аутор
фотографије Владана Путник Прица)

Реновирање фасаде
Реновирање фасаде чини велики економски подухват за станаре. Због тога је
честа пракса да се не ангажују извођачи који би на адекватан начин обновили
фасаду, већ они који понуде најповољнију цену. Још један фактор се у последње
две деценије јавио као изузетно проблематичан, а то је увођење термоизолазије
са обновом фасаде. У контексту боље енергетске ефикасности стамбених
зграда из периода пре Другог светског рата, започета је пракса постављања
плоча стиропора, што често доводи до озбиљних алтерација на оригиналној фасади, па и прекривања фасадне пластике, као што је случај на стамбеној згради
у Новопазарској 26. На стамбеној згради у Ђердапској 14а је прекривена зона
сокла од вештачког камена, док је оригинални прозор степенишног тракта
замењен стакленом опеком (слика 9). Том приликом на оба објекта су одабране
сасвим непримерене боје фасаде, чиме је њихов изглед постао непрепознатљив.
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Слика 9.
Стамбена зграда у Ђердапској 14а пре и после реновирања фасаде (аутор фотографија
Владана Путник Прица)

На примеру стамбене зграде Јована Андрејевића у Кнегиње Зорке 23 коју је
Ђура Борошић пројектовао 1940. године, може се видети да је пре обнове
фасада била од вештачке теранове и камена,19 да би након реновирања фасада
била прекривена новим слојем материјала. Тиме је у потпуности прекривен
вештачки камен и све ликовне и хроматске специфичности оригиналне
фасаде. Благе колористичке варијације вештачког камена унутар централног
рама са прозорима су неповратно уништене и иако је поштована генерална
композиција. Изменом оригиналних боја и одсуством осећаја за значајне
детаље пропуштена је прилика за адекватно реновирање фасаде (слика 10).

Како побољшати оснос грађана према наслеђу у којем живе?
Едуковање становништва о културном наслеђу чини окосницу успешног
очувања и заштите споменика културе. Конвенције о заштити културне
баштине залажу се управо за овакав вид односа грађанства према сопственом
наслеђу.20 Код нас је подизање колективне свести о баштини која нас окружује
недовољно изражено, па се зато чини најважнијим да се почне од екдукације
најмлађих како бисмо изградили друштво које је свесније сопственог културног
и градитељског наслеђа.
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Слика 10.
Изглед зграде у Кнегиње Зорке 23 пре и после реновирања фасаде (аутор фотографија
Владана Путник Прица)

Још једно од решења за побољшање односа према стамбеној архитектури из
међуратног периода, али и према градитељском наслеђу уопште, представља
израда урбано-дизајнерског водича за амбијенталне целине. Основни значај
који би један овакав водич за територију Београда имао је у препорукама које
би грађани добили приликом свих видова измена које би потенцијално вршили
на својим стамбеним објектима. Тиме би се створила повољнија клима за
формирањем естетски уједначеног урбаног простора, као и за очувањем
аутентичног карактера места. Такође је могуће да би се појавом једног оваквог
водича смањио број неадекватног третирања стамбених зграда, нарочито
приликом обнове фасаде или надградње.21
Током 2011. године спровођена су одређена истраживања која би осветлила
однос грађана према сопственом градитељском наслеђу и степен њихове
свести и информисаности о његовом значају.22 Ово истраживање се показало
као веома драгоцено у погледу разумевања односа грађана према наслеђу у
којем живе. Истраживање је показало да су грађани високо вредновали свој
животни простор, али из емотивних разлога, а не због свести о самом значају
објекта у којем живе. Споменици културе у историјском језгру града нису у
довољној мери препознати као средства за окупљање и јачање локалне
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заједнице и промовисање локалних вредности. По спроведеној анкети Завод
за заштиту споменика културе града Београда донео је одређене препоруке,
као што су активније промовисање културног наслеђа, редовни мониторинг,
алтернативни видови финансирања и формирање базе података.23 Иако је
ово истраживање у фокусу имало стамбену архитектуру деветнаестог и раног
двадесетог века, исте препоруке би се могле применити и на архитектуру
међуратног периода, јер је она једнако угрожена.
Активна партиципација становништва као и њихово редовно информисање
стварају квалитетан однос према наслеђу и показали су се као једни од кључних
елемената у очувању аутентичности историјског језгра и амбијенталних
целина сваког града.24
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ПРЕНОС ИДЕНТИТЕТА НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА:
СТУДИЈА СЛУЧАЈА ХОТЕЛА И ТРГА СЛАВИЈА
Апстракт
Полазећи од сазнања да је културно наслеђе документ прошлости у садашњем времену и
да је сваки предмет баштине дефинисан тројединственом формом коју сачињавају његов
материјал, облик и значење, поставља се питање очувања његовог идентитета и улоге коју
оно има у оквиру развоја културног сећања и памћења.
Сваки пример културног наслеђа, било оно покретно или непокретно, као сведок времена
прошлог у времену садашњем јесте и медиј и порука. Стога, можемо рећи да је исти управо
и документ тј. извор сведочанствености промена које су пратиле потребе и развој одређеног
времена и друштва. Као такав, он је својеврстан заштитар интегралног идентитета.
Илустровање теоријских анализа би се приказало на конкретном примеру хотела Славија.
Хотел Славија подигнут је осамдесетих година деветнаестог века на углу улицe Светог Саве
и Булевара ЈНА. Сала хотела је имала значајну улогу у културном и јавном животу ондашњег
друштва, али и у развоју југословенског радничког и комунистичког покрета. Хотел је срушен
приликом бомбардовања Београда 1941. године. Данашњи хотел Славија налази се на углу
улица Светог Саве и Маршала Толбухина. Поред архитектонске трансформације објекта и
хронолошког развоја самог идентитета хотела, као и његове улоге и значаја у животу Београђана, неопходно је нагласити пренос истог на његово окружење, трг.
Феномен сећања се опире директном описивању нагонећи у домен сликовитости. Питање
визуализације, слика памћења јесте заправо питање које се односи на моделе памћења,
њихове контексте, фигурације смисла. Да ли су етапе развоја хотела оставиле неизбрисив
траг у меморији и документима, или су посматрано из перспективе времена садашњег оне
пак производ арс меморативе? Кроз приказ историјских догађаја и архитектонске анализе
старог и новог објекта, анализе слојева његовог развоја поставља се питање значаја и места
које оно заузима у културном сећању и памћењу локалне средине.
Циљ рада јесте дефинисати идентитет непокретног културног наслеђа и његову генезу кроз
призму метафорике сећања. Такође, неопходно је кроз студију случаја дати одговор на питање где се завршава памћење, а где почиње сећање када се говори у контексту идентитета
непокретног културног наслеђа.
Кључне речи: идентитет непокретног културног наслеђа, пренос идентитета, културно
сећање и памћење, Славија
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IDENTITY TRANSMISSION OF IMMOVABLE CULTURAL
HERITAGE: CASE STUDY HOTEL AND SQUARE SLAVIJA
Abstract
Starting from the knowledge that cultural heritage is a document of the past in the present and that
each object is defined by triple form witch contains its material, shape and meaning, raising the
question of preserving his identity and the role it plays in the context of the development of cultural
memory and recollection.
Each example of cultural heritage, whether movable or immovable, as a witness of past time in
the present time is the medium and the message. Therefore, we can say that is exactly the same
document i.e source witnessing changes that have accompanied the needs and development of a
certain time and society. As such, it is kind of integral identity guard.
Illustrating the theoretical analyses to show a concrete example of the hotel Slavija. Hotel Slavija
was built in the eighties of the nineteenth century at the corner of Saint Sava Street and the
Boulevard JNA. Hotel hall has had a significant role in the cultural and public life of the society, but
also in the development of the Yugoslav communist and workers’ movement. Hotel was demolished
during the bombing of Belgrade in 1941. Today’s Slavija hotel is located at the corner of Saint Sava
Street and Marshal Tolbukhin Street. In addition to the architectural transformation of the object and
the chronological development of the identity of the hotel, as well as its role and importance in the
life of Belgrade, it is necessary to emphasize the transfer of the same to its environment, square.
The phenomenon of memory resists direct describing but forcing into picturesque domains.
Question of visualization, image memory is in fact an issue that is related to memory models,
their contexts, figuration sense. Are the stages of development of the hotel left an indelible mark in
the memory and documents, or from the perspective of the present time they are products of ars
memorativa? Through the display of historical events and architectural analysis of the old and the
new facility, the analysis of layers of its development, the question is significance and place that it
occupies in the cultural memory and the memory of the local community.
The aim is to define the identity of immovable cultural heritage and its genesis through the prism
of metaphors of memory. Also, it is necessary through a case study to answer the question where
does the momory end, and where recollection begins in the context of the identity of immovable
cultural heritage.
Keywords: identity of immovable cultural heritage, transmission of identity, cultural memory and
recollection, Slavija
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Увод: Начин на који перципирамо непокретно културно наслеђе
Непокретно културно наслеђе - мирно, тихо, непомично кроз временске промене и токове, изложено је погледима посетилаца тј. посматрача, попут слике
у музеју. Ипак, оно што га у првом реду разликује од било ког покретног музеолошки обрађеног примера јесте то што оно живи на месту свог настанка.
Уколико желимо да га видимо, уочимо део историје и живота који се ту одвијао
морамо му отићи. Место његовог постања, место његовог живота, прошлости и будућности настало је процесом уобличавања једног дела простора тако
што му је људски фактор припојио социјалну компоненту културалног живота и
уобличио његову функцију. Оно у својој изворној средини бива документ претходних времена и односа.
Посетом сваком примеру непокретног културног наслеђа било оно рушевина,
споменик културе или пак археолошко налазиште, уочавамо неки део његових мрежа и љусака, линија комуникација1 по којима се одвијао живот у оквиру његових епидермних граница. При свакој посети, сваки тренутак садашњи
одређује наш поглед на дато непокретно наслеђе. Међутим, свако промишљање издвојеног дела живота културног наслеђа у датој садашњости постаје
део прошлости, јер „мислити већ значи имати искуство о прошлом.“2
Сваки вид презентације непокретног наслеђа јесте наиме интерпретација
којом се из богатог живота наслеђа издваја одређена развојна, историјска
фаза, упечатљива ситуација или интригантан детаљ из његовог живота. Таквим интерпретирањем се ствара и обликује историјска слика споменика која
је подобна тренутку његове презентације односно најважнија (у) погледу датог тренутка у времену садашњем. Такође, како професор Булатовић у свом
раду каже, свака интерпретација је заправо нова креација3.
За разлику од објеката изложених у музејском простору коjимa идемо у посету, са непокретним културним наслеђем живимо. Његова презентација постаје део наше свакодневице, ми је (о)живимо. Она је стабилна, док се презентација музејских збирки или њених делова мења у зависности од потреба
и карактера изложбе. Уколико узмемо исту количину креативности и слободе
коју имамо при креирању интерпретације нашег виђења ствари и обрнемо
процес, започнемо кретање унатраг, започињемо огољавање епидермних
и семантичких слојева објекта презентовања, крећемо се ка коштаној сржи
споменика. Сетимо ли се речи Џона Бергера4, уочићемо да је жариште коме
наши погледи и циљеви теже, скелет свих интерпретација препознавање
одређене димензије вредности културног наслеђа и њена манипулација. Она
директно проистиче из потреба човека датог тренутка, његовог начина живота, али на њих пре свега утиче индивидуална култура живљења, култура
наслеђивања. Она је ненаследна, производ образовања, међутим круцијал164
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на у очувању наслеђа и у креирању процеса баштињења. Оно подразумева
активну употребу баштине5, док је постојање исте извесно тек постојањем
менталног живота времена прошлог у датом тренутку. Наиме, онога тренутка
када културно наслеђе постане сопствено у свести савременог човека, када
је живо у његовој менталној башти сећања и стоји насупрот заборава, тада
говоримо о процесу баштињења и очувања памћења баштинских вредности.

Чекај ме код Славије..?!
У тренутку садашњем, у другој деценији 21. века, као одговор на питање/констатацију из поднаслова, поменути сусрет се може збити испред Mc Donald’s
ресторана, код дечијег игралишта, гараже или пак испред хотела „Славија“.
Савремени читалац ће у својој свести одмах оживети следеће слике: кућа
породице Вучо или Пуљина кућа на почетку парне стране Делиградске улице, Митићева рупа, Сала мира и биоскоп „Славија“, хотел „Славија“. Иако се
оба низа завршавају истим наводом, хотел из свести савременог читаоца
није исти хотел који живи у сећању нешто старијих генерација. Стурктурални
и функционални идентитет који прате живот културног наслеђа у простору и
испуњавају временски размак између његовог настанка и садашњости пуни
су интервенција. Оне могу довести до знатних промена материјала, облика
и значења, али и намене културног наслеђа.6 Стога, неопходно је завирити у
дубље слојеве интегралног идентитета овог примера непокретног културног
наслеђа и његове околине.
Историјат континуалног развоја овог подручја7 може се пратити од половине
19. века када је претежно служио богатијем становништву за мајуре, испаше
и ловишта. Промена намене овог подручја започета је крајем 19. века када
је од привредног карактера оно претворено у стамбено насеље. Процесом
изградње и настајања тадашње урбане структуре Београда као и његове периферије, на источном Врачару се издвајало насеље Енглезовац, смештено
на некадашњем Симићевом мајуру. Услед наглог ширења главних излазних
путева из града, дошло је до парцелације овог подручја и изградње првих
стамбених кућа и пословних зграда по узору на европску архитектуру. Назив
је добило по Франсису Макензију (Frances McKenzie) који га је као сопственик изделио у блокове и парцеле по правилном плану са правим и релативно широким улицама и посебним социјалним програмом у оквиру њега.
Енглезовац је обухватао простор ограничен улицама које данас носе назив:
Београдска, Његошева, Зорина и Макензијева. Сиромашан слој становништва
градио је приземне куће, традиционалне L основе. То су биле типичне периферијске куће сведене декорације, које су између два рата углавном надзиђиване или преправљане. Остатак архитектонског фонда чине рентеријерксе
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зграде из четврте деценије 20.века, скромнијих вредности, као и објекти обликовани у духу модернизма и савремене архитектуре.
Шема саобраћајница као главни урбани елемент у овом случају и као константа која се не мења од 1893. године, дефинисала је и идентитет овог подручја. Цела ова насеобина била је дубоко повезана са историјским језгром
Беоргада, али и са његовим ширењем. Наиме, кроз њу су пролазили путеви за друга насеља. На излазу Крагујевачког друма, данашње улице Краља
Милана, из градског реона, крајем седамдесетих година 19. века, формиран
је мањи троугласти непарцелисани терен, зачетак будућег трга Славија. На
плановима Београда из 1884. и 1886. године, угао Макензијеве и Светосавске
улице, повучен је дубоко преко југоистока, чиме је створен простор за могући
нови трг. Изградњом јавних објеката, хотела Славија и Сале мира, стање је
рашчишћено. После доношења генералног плана 1923. године, Ђорђе Коваљевски је извео нама данас познату регулацију трга са кружним острвом.
Интензивном изградњом подручја између два рата, започет је процес измене
старог грађевинског фонда. Ипак, остављен је мањи број приземница које
су се нашле на ударним местима. Од 1949. године централно место трга је
заузимао споменик са криптом Димитрија Туцовића, чије је попрсје израдио
вајар Стеван Бондаров.
Својим положајем подручје Славије представља део најзначајнијег урбанистичког сегмента на потезу Калемегдан – Теразије - Славија. По својој диспозицији у односу на старо градско језгро, она је једна од средишњих урбанистичких тачака централне зоне Београда, на којој се сливају источни и западни
Врачар8. Елементе наслеђа на овом простору представљају улична матрица
коју чини мрежа улица са постојећом парцелацијом, карактеристични облик
самог трга, силуета као и специфични објекти међуратне архитектуре.
На једном од углова улица према данашњем Булевару Ослобођења, подигнут је између 1882. и 1888. године хотел „Славија“. (сл. 1) Хотел је подигнут према пројекту чешког инжењера Франтишек Неквасила9. Објекат је
имао приземље и два спрата и представљао је најзначајнију грађевину на
раскрсници. Главна фасада је имала три отвора према тргу док је у продужетку бочне стране ка Булевару Ослобођења саграђена висока издужена
приземна грађевина са салом. Почетком 20. века извршена је већа доградња
хотела према улици Светог Саве. Основа најстаријег слоја хотела имала је
петоугаони облик, у приземљу се налазила кафана у коју се улазило кроз
портал на средишњем делу фасаде. Бочно од портала, са обе стране, налазили су се прозорски отвори. Пред улазом у кафану налазила се мала тераса
са оградом од балустрада10. Из кафане се према Булевару Ослобођења, тадашњој Шумадијској улици11, улазило у трпезарију док су на супротној страни,
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ка улици Светог Саве, биле кухиња и остале помоћне просторије. На спратовима су се налазиле собе. Дивна Ђурић-Замоло у свом делу претпоставља
да је спрат био подељен на три тракта где је ходник чинио средишњи тракт,
осветљен са стране калканског зида, док су собе биле смештене у бочним
трактовима тј. према улицама. Издужена приземна зграда са салом према
башти, имала је у сегменту према згради хотела два нивоа. Претпоставља
се да овај део у приземљу служио као вестибил, а на спрату као помоћна
просторија за приредбе у сали12. Након доградње са почетка 20. века при
којој је хотел проширен ка Светосавској улици не нарушавајући интегралну
архитектуру објекта, извршена је још једна адаптација 1914. године.
Значај хотела и његове улоге у стварању и генези идентитета урбане средине Београда није лежао само у архитектонској димензији. Хотел Славија,
иако никада није био хотел првог реда13, услед локуса на коме је почивао,
али и симболичке вредности која је означавала нит националног прогреса и
развоја, представљао је жариште друштвено-политичких и културних дешавања. Након што је 1888. године у сали хотела одржана добротворна забава,
у њој су се одржавали мјузикли и представе14, на самом почетку 20. века
Београдско радничко друштво је приређивало забаве, гостовао је београдски
чешки културни клуб, уприличене су летње вечери, а касније су приређиване
и филмске пројекције. Поред бројних друштвених дешавања, сала хотела је
везана и за развој југословенског радничког и комунистичког покрета. НаиКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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ме, у хотелу је у периоду од 20. до 25. априла 1919. године одржан Конгрес
уједињења15 на коме су се све социјалдемократске партије и организације
ујединиле у Социјалистичку радничку партију Југославије16.
Крајем 19. века, 1889. године саграђена је и Сала мира на углу према данашњој Макензијевој улици према пројекту архитекте Светолика Поповића
за Франсиса Макензија17. Од тада је Сала мира имала разноврсне садржаје
и намене. Свој животни век је започела као назаренска богомоља18, постала
је центар за окупљање и просвећивање те су се унутар ње одвијале многобројне просветно-културне делатности19 све до 1910. године када су ово
имање купили Српска социјалдемократска странка и Главни раднички савез,
а Сала мира је постала Социјалистички народни дом. Њена архитектура је
наликовала архитектонском стилу хотела иако је била за спрат нижа. Тако је
трг добио своју главну висинску регулацију, са свега неколико високих зграда
у визури главне прилазне улице све до 1941. године и рушења оба објекта.
Током четврте деценије 20. века, одлуком закупца зграде Социјалистичког
народног дома, долази до дограђивања и проширивања површине објекта
за потребе отварања биоскопске сале. Нов простор архитектонског модерног
обликовног речника оличеног у армиранобетонској конструкцији и фасадном
платну са хотизонталним низом округлих прозора био је оштећен након Другог светског рата, али је у току 1947. године зграда биоскопа реновирана након чега је добила назив „Славија“20. (сл. 2)

Слика 2. Хотел и биоскоп Славија
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Слика 3. Стари хотел Славија
након Првог светског рата

Можемо приметити да су сталне промене друштвених околности као и
друштвено деловање појединца у корелацији са утемељењем идентитета
културног наслеђа, материјалног и нематеријалног. Наиме, идентитет културног наслеђа своју вишеслојну конструктивну структуру надограђује и представља као продукт односа између друштва и појединца. Ипак, како Милан
Попадић у свом делу наводи, безбројни су начини на које несавесно тумачење наслеђеног може довести до злоупотребе истог21. Стога, осврнимо се
на кључно питање: Ко је Славија?
На самом почетку стварања идентитета периферије града Београда и њеног развоја, у оквиру богато обрађене главне фасаде старог хотела Славија,
посебно место и обрада уприличене су за главни мотив по коме сам објекат добио назив, као и простор који га окружује. Славија представља назив
за словенске просторе као и тежњу уједињења свих Словена у једну земљу
– Славију22, а свој исказ је добила на фасади првог спрата објекта. Наиме,
жила куцавица целокупног баштињеног идентитета и културног наслеђа налазила се унутар нише главне фасаде хотела оличена у стојећој женској
фигури, персонификацији Славије. Њен значај је додатно архитектонски наглашен будући да приземна зона фасадног платна хотела према тргу осим
уских профилисаних оквира око отвора није имала примере пластичне декорације. Приземље је било решењо у виду имитације камена са дубљим хоризонталним фугама. Као и отвори, ниша је такође имала профилисан оквир,
а у бочним пољима пиластре са јонским капиталима. Пиластри су додатно
били украшени флоралним мотивима.
Иако је обрада фасадног платна хотела чији је назив симболисао уједињење
словенских балканских народа, након две интервенције почетком 20. века
и након Првог светског рата, остала непромењена, исту више није красила
стојећа фигура жене унутар нише. (сл. 3) Можемо уочити да су друштвене
функције добиле свој уобличен исказ путем саживљавања и оживљавања
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Слика 4. Нови хотел Славија као висински регулатив Трга

споменичког наслеђа. Споменик, као најрепрезентативнија форма баштине,
представља опредмећено сећање23, али осврнемо ли се на наш пример, можемо уочити да је оно документовано и видљиво на старим фотографијама,
док у памћењу и простору оно и даље егзистира кроз друге облике непокретног културног наслеђа.
На месту старог хотела подигнут је хотел „Славија“ у седмој деценији 20.
века према пројекту архитекте Богдана Игњатовића који је временом постао
значајно остварење послератне архитектуре Београда. Својим архитектонски карактеристикама представља висински репер трга. Наиме, у оквиру његове структуралне концепције јасно се издвајају два обликовно-функционална сегмента: шестоспратни тракт и шеснаестоетажна кула којом је маркиран
угао двеју улица. Ново хотелско крило, подигнуто је нешто касније, у деветој
деценији 20. века према пројекту архитекте Предрага Ђаловића у постмодернистичком маниру. Заједно са старијим комплексом, ово ауторско остварење
савремог концепта и разиграних кубичних форми, представља компактну хотелску целину. (сл. 4) На овом примеру јасно можемо уочити потврду премисе да се вредност културног наслеђа и његовог баштињења садржи у његовој
моћи да одоли зубу времена и то не нужно у физичком смислу. Именовање
јавних објеката и преименовање простора конституише нове и редефинише
постојеће и минуле односе између прошлости и тренутка садашњег времена.
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Ипак, како наводе проф. др. Александар Игњатовић и др Олга Манојловић
Пинтар, сваки пример непокретног наслеђа представља инстанцу од одлучујуће важности у идеолошкој конструкцији урбаног простора као и у оквиру утврђивања жељених граница и садржаја колективног идентитета24.

Богатство памћења
Документарна вредност непокретног културног наслеђа се не исцрпљује само
путем документовања и спознаје како оно сведочи време у коме је настало.
Непокретно културно наслеђе као документ захтева вредновање ликовних и
просторних сегмената његовог постојања, али и утврђивање свих слојева и
односа његовог идентитета који га дефинишу сведоком, али и доказом времена и дешавања које је као такво немогуће заборавити.
На почетку претходног поглавља поменуто је оживљавање меморијских слика чиме се задире у однос између формираних представа прошлости и прошлости саме.Знајући да се феномен сећања опире директном описивању, он
нас нагони у домен сликовитости25. Стога, како Алаида Асман наводи, питање
слика за памћење јесте заправо и питање о различитим моделима памћења,
које уједно упућује ка њиховим контекстима и фигурацијама смисла26. Памтити Славију као идентитет у контексту културног наслеђа представља заправо
виртуелну способност и контекстуализацију одређених друштвено-историјских
слојева, за разлику од сећања које представља актуелни процес утискивања и
актуализовања одређених садржаја. Ипак, према сећању и памћењу се не моСлика 5
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жемо опходити као према међусобно супротстављеним појмовима. Неопходно
је да исти буду схваћени као комплементарни полови једне целине који се манифестују као пар јер да не постоји сећање на старе и порушене гра-ђевине у
оквиру просторне целине трга Славија, на њихов значај и промене, које је документовано у виду писане грађе и продукта модерне технологије, као што су
фотографије и виртуелни садржаји, не би било могуће гајити културу памћења
на одређене друштвено-историјске садржаје. Још једном долазимо до закључка да је управо друштво креатор али и јемац сопственог памћења. Памћење је
баштињење, селектовање и валоризовање културног наслеђа из чијих оквира
сећање одабира и манифестује одређене садржаје.

Након нестанка две интегралне јединице структуре непокретног културног
наслеђа, односно његовог материјала и облика, значење тј. идентитет хотела „Славија“, као преостала компонента његове тројединствене форме,
наставило је своју генезу путем нераскидиве споне између памћења, које је
утиснуто у сажете ликовне форме, и специфичног места урбанистички структурисаног простора са којим се ове слике повезују - трга. Како Алаида Асман
наводи, то је управо корак од простора као медија умећа памћења ка грађевинама као симболима памћења27.
Упркос отклањању скулптуралне представе, односно персонификације Славије, са фасаде хотела и потоњим архитектонским променама, одрживост
идентитета непокретног културног наслеђа и његове документарне вредности
опстаје кроз генерацијске слојеве захваљујући виталној вези између сећања и
опажања. Управо је та веза предуслов за поуздану спознају у смислу идентификовања јер мењање културног наслеђа, његове форме и обликовног речника, супстанцу сећања доводи у питање. Међутим, поновно успостављање
његовог садржаја, постаје нова развојна карика и нов сегмент променљивости
памћења идентитета културног наслеђа јер главне особности памћења јесу
његова непотпуност и бесконачност тумачења. Наиме, како контекст отпада
из ланца памћења и способности арс меморативе, тако се ствара простор
за уткивање нових меморија. Стога, процесом обезбеђивања простора неком
сећању заправо препознајемо исто као вредно чувања тј. као баштину.
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НУЖНОСТ СУШТИНСКИХ ПРОМЕНА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СРБИЈИ
Апстракт
Архивска грађа и документарни материјал (у даљем тексту: документација), поред значаја за
културу, историју, науку и друге друштвене области једне земље, имају значај и за функционисање, текући рад и остваривање прва и обавеза државе, правних и физичких лица. Из тог
разлога, документација се чува као културно добро, али се и издаје због коришћења од стране државе, правних и физичких лица. Током коришћења, као и током чувања, документација
бива изложен различитим штетним факторима. Како највећи део документације чини папир,
који је веома осетљив материјал, оштећења су неминовна.Систем заштите документације
у Србији организован је тако што је превентивна заштита неправедно маргинализована и
запостављена. Као последица тога оштећења су веома честа. С друге стране, живимо у
времену када је продукција документације енормно велика. Све поменуто довело је до тога
да смо данас дужни да чувамо огромну количину документације која је, уз неадекватну превентивну заштиту и перманентно коришћење, у великој мери оштећена. Поред тога процес
конзервације и рестаурације веома је скуп и дуготрајан. Како у архивима у Србији постоје
само 4 лабораторије за конзервацију и рестаурацију документације са укупно 10 запослених,
јасно је да је брзина настанка оштећења на документацији неупоредиво већа од брзине конзервације и рестаурације. Овакав систем је неодржив и доводи до нагомилавања оштећене
документације, до прогресије већ постојећих оштећења, а у неким случајевима и до потпуног
пропадања и губитка овог веома значајног културног добра.
Систему заштите документације у Србији потребне су хитне и суштинске промене.Лабораторије у архивима требало би да се реорганизују и да се тежиште деловања конзерватора
помери ка превентивној заштити. Тада би се настанак оштећења, као и потреба за конзервацијом и рестаурацијом, свели на минимум. Адекватно спровођење мера превентивне
заштите изискује едукацију свих запослених на чувању документације, а пре тога правну
основу која ће омогућити или боље речено обавезати запослене на едукацију и спровођење
превентивних мера. Увођење лиценциу конзерваторску професију које је у плану и могућност оснивања приватних конзерваторских лабораторија додатно би растеретило архивске
лабораторије.Такође планирана дигитализација целокупног архивског фондаповукла би из
употребе оригинална докумената и смањила би оштећења настала на овај начин. Све поменуто повољно би утицало на систем заштите документације у Србији.
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THE NECESSITY OF FUNDAMENTAL CHANGES
IN THE DOCUMENTATION PRESERVATIOM SYSTEM IN SERBIA
Abstract
Archives and current records (hereinafter referred to as “documentation”), apart from significance
they have for culture, history, science and other social branches of a country, are also significant
for the functioning, current workflow and establishment of rights and obligations of a country,
legal and natural persons. Therefore, documentation is preserved as a cultural good, but it is
also issued for the purpose of usage by the country, legal and natural persons. During usage,
as well as during preservation, documentation is exposed to different harmful factors. Paper is
the biggest part of documentation and, as a very sensitive material, it is prone to damage. The
documentation preservation system in Serbia is organised in a way that preventive preservation
is unjustly marginalised and neglected. As a result of that, damages are very frequent. Moreover,
we live in a period where documentation production is enormous. All this has lead to the fact that
today we are obliged to preserve enormous amount of documentation which is greatly damaged on
account of improper preventive preservation and permanent use. Apart from that, conservation and
restoration processes are very expensive and time-consuming. Due to the fact that there are only
four conservation and restoration laboratories in the archives of Serbia with a total of ten employees,
it is clear that the speed of the damage emergence on the documentation is incomparably higher
than the speed of conservation and restoration. Such system is unsustainable and leads to the
piling of the damaged documentation, progression of existing damages, and, in some cases, to
complete deterioration and loss of this very important cultural good.
The documentation preservation system in Serbia needs urgent and fundamental changes.
Laboratories at the archives should reorganise and the centre of conservators’ action should be
moved to preventive preservation. This would help minimise the emergence of damage, as well as
the need for conservation and restoration. Proper enforcement of preventive preservation measures
requires education of all the people employed at the documentation preservation, but before that,
a legal basis which will enable or even oblige the employees to educate and conduct preventive
measures. The planned introduction of licences in the conservation profession and the possibility
of establishing private conservation laboratories would additionally unburden archival laboratories.
Also, the planned digitalisation of the complete archival fund would withdraw original documents
from use and reduce the damages developed in this way. All of the above would positively influence
the documentation preservation system in Serbia.
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Увод
Архивска грађа је изворни, а у недостатку изворног, и сваки репродуковани
облик докумената и свих врста записа који су настали деловањем правних
или физичких лица у обављању њихове делатности, а од трајног су значаја
за културу, уметност, науку, просвету и друге друштвене области, без обзира
на време и место њиховог настанка и да ли се налазе у установама заштите
културног наслеђа или ван њих, и без обзира на облик и носач записа на коме
су сачувани.1
Документарни материјал представља целину докумената или записа насталих или примљених деловањем и радом правног или физичког лица у
изворном или репродукованом облику документа (рукопис, штампани запис,
цртеж, фотографија, музички, нотни и метадата запис, звучни запис, кинематографско и аудиовизуелно дело, микрофилмски и електронски запис који
укључује и поруке електронске поште, базе података, рачуноводствене таблице, графику, слику, све видове електронског документа, мултимедијска и
сложена документа, интернет презентације и друге облике докумената које
ствара правно или физичко лице и др.), као и прописане евиденције о њему,
без обзира на форму и формат бележења.
Документарни материјал сматра се архивском грађом у настајању и добро је
које ужива претходну заштиту, те се на његову заштиту примењују прописи
који се односе на архивску грађу2.
Сврха документације је да послужи као доказно средство, културно добро
и извор сазнања о прошлости. У складу са тим, документација се чува као
културно добро или као добро које ужива претходну заштиту и на захтев физичких и правних лица издаје се на коришћење. Ако би се правило поређење,
документација по много чему подсећа на библиотечку грађу с тим што се
мора напоменути да библиотечка грађа (осим старе и ретке књиге) углавном
постоји у више примерака (тираж), док је највећи број докумената јединствен
(уникат). Та разлика утиче или би требало да утиче на начин чувања, заштите
и целокупно опхођење према документацији.

Оштећења документације
Документација током свог постојања може да се оштети на различите начине.
Папир и остале подлоге за писање временом старе и пропадају као и сваки
други материјал. Зависно од квалитета (врсте и дужине целулозних влакана,
начина производње, примеса и друго) папир стари брже или спорије. Овај
процес је природан и неизбежан. Различите врсте мастила такође могу даоКУЛТУРНО ДОБРО ДАНАС – ВРЕДНОСТ И ЗНАЧЕЊЕ
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штете документацију, нарочито кисела мастила и мастила која бледе. Документација може да се оштети и под дејством различитих фактора спољашње
средине као што су: релативна влажност ваздуха, температура, светлост, атмосферски гасови, прашина и прљавштина, инсекти, микроорганизми, глодари, човек и друго. Ова оштећења могу настати током чувања документације
у депоима или током њеног сређивања и обраде, коришћења, излагања или
транспорта. Оштећења документације изазвана спољашњим факторима су
најчешћа, а најтежа и најобимнија су она настала у ванредним ситуацијама.
Од ванредних ситуација на нашем поднебљу најчешћи су поплаве и пожари.

Превентивна заштита документације
У циљу умањена оштећења и пропадања документације, као и продужетка
њеног трајања потребно је да се у сваком тренутку (током настајања, чувања, коришћења, излагања документације) примењују мере превентивне
заштите. Превентивне мере подразумевају коришћење трајног папира или
папира архивског квалитета (према спецификацији ISO 9706 и ISO 11108), и
неутралног трајног мастила које не бледи нити се раствара у води (мастила
на бази угљеника) приликом израде важних докумената, затим обезбеђивање адекватних услова (температура, влажност, светлост и друго) током
чувања, сређивања и обраде, коришћења, излагања и транспорта документације, и на крају, заштиту од ванредних ситуација. Заштита од ванредних
ситуација се постиже израдом плана заштите документације у ванредним
ситуацијама, који треба да буде свеобухватан, примењив, делотворан и израђен у складу са факторима ризика за одређену локацију на којој се документацијачува.Документација се на посредан начин штити и израдом микрофилма и дигиталних копија. Постојање једног и/или другог обликаповлачи
оригинална документа из даље употребе и коришћења, чиме се могућност
њиховог оштећења умногоме смањује и своди се на оштећења која настају
у депоу током чувања. Поред тога, микрофилм према важећим законима
једина је копија која има тежину оригинала и која се на суду признаје као
доказ једнак оригиналу. Такође, једног дана када оригинални документ буде
потпуно пропао или постаонепрепознатљив (неупотребљив), он ће наставити да живи и облику микрофилма.

Конзервација и рестаурација документације
Када механизми превентивне заштите закажу или процес старења нанесе
приметна оштећења документацији, тада су конзервација и рестаурација једини начин да се документација сачува, односно да се дегенеративни процеси успоре или зауставе, а оштећења поправе. Међутим, то је веома скуп
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и дуготрајан процес. Један конзерватор или рестауратор зависно до степена
оштећења документације за месец дана може да рестаурира 150-300 листова А4 формата. Просечна цена рестаурације једног листа А4 формата износи 2-4 €3. За рестаурацију једног регистратора који има око 400 листова
потребно је 2-3 месеца и 1000-1500 €. У једном дужном метру4 има око 10
регистратора. У поплави просечно страда око 200 дужних метара документације, односно око 2000 регистратора. Уколико се после поплаве не реагује
правовремено и адекватно, целокупна поплављена документација ће морати
да се рестаурира или ће да пропадне. За рестаурацију 200 дужних метара
документације једном конзерватору или рестауратору било би потребно 4-6
хиљада месеци, односно 300-500 година, а рестаурација би износила 1,5-3
милиона евра. Чак и вишеструко већи број запослених на пословима конзервације и рестаурације не би био у могућности да санира оштећену документацију у једној просечној поплави која није санирана правовремено и
адекватно. У последње 3 године Архиву Србије је пријављено 20-ак поплава,
од којих већина тек после више месеци када је документација претрпела озбиљна оштећења, односно када је ситуација са развојем микроорганизама
постала алармантна.

Организација конзерваторских лабораторија у архивима у Србији
У архивима у Србији постоје 4 конзерваторске лабораторијеу којима је запослено укупно 10 конзерватора и рестауратора. Историјски архив Београда запошљава 2 рестауратора, Архив Југославије – 2 конзерватора, Архив
Војводине – 2 конзерватора и Архив Србије – 2 конзерватора и 2 рестауратора. 9 од 10 конзерватора и рестауратора у архивима у Србији обавља
искључиво послове конзервације и рестаурације или пословекоји су у уској
вези са конзервацијом и рестаурацијом (вођење документације,испитивање
материјала и слично). Једино Руководилац Лабораторије за конзервацију и
рестаурацију Архива Србије, поред осталог, обавља пословеу вези са превентивном заштитомдокументације. Чак и у случају овог радног места примат
је дат конзервацији и рестаурацији, вођењу целокупне техничке документације Лабораторије, увођењу нових метода, поступака и материјала у процес
конзервације и рестаурације и друго.
На пољу превентивне заштите не ради се систематски, већ спорадично и по потреби. Тренутно не постоји важећи правилник нити било који други правни акт о
превентивној заштити документације. Упутство које је написано још 1997. године у складу са Законом о културним добрима5 из непознатих разлога никад није
ступило на снагу. Једино знање које запослени у архивима имају о превентивној
заштити јесте оно које су усвојили током полагања Стручног испита у архивској
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делатности. Наиме, у оквиру курса о архивистици једно предавање у трајању од
сат и по времена (два школска часа) односи се на превентивну заштиту документације, односно само 4 од 50 испитних питања поменутог курса тиче се превентивне заштите. Ово се у пракси показало као недовољно у оспособљавању запослених у архивима у примени и спровођењу превентивних мера. У последњих
неколико година Архив Србије организује Семинар из канцеларијског и архивског
пословања за запослене у регистратурама. Део семинара посвећен је превентивној заштити. Семинар се показао као веома успешан што потврђујупозитивни
резултати у раду регистратура са документацијом. Једини проблем је што Семинар није обавезујућег типа, тако да tњиме нису обухваћене све регистратуре.
Слични семинари се одржавају у још неколико градова у Србији. Руководилац
Лабораторије на превентивној заштити ради и у оквиру матичне функције Архива
Србије у виду редовних (повремених) и ванредних надзора архива и ванредних
обилазака регистратура који се обављају када дође до оштећења документације.
Све набројано је добро, али није довољно и потребно је још доста рада како би
се превентивна заштита подигла назадовољавајући ниво.

Тренутна ситуација
Живимо у времену када је продукција документације енормно велика. Законски још увек у потпуностиније дефинисано чување електронског документа,
тако да се они за потребе чувања штампају и чувају у папирном облику или,
још чешће, у оба облика. С друге стране само мала количина документације
постоји у облику микрофилма и/или у дигиталномоблику, тако да смо принуђени да корисницима издајемооригинале. Због непотпуне законске регулативе и
непостојања свести одговорних лица и запослених на заштити документације,
превентивна заштита је на незавидном нивоу, како током чувања у депоима,
тако и током обраде и сређивања, излагања и транспорта. Сведоци смо чињенице да је последњих година повећан број ванредних ситуација, а нарочито
поплава, које угрожавају људе, материјална добра, али и културна добра у
које се убраја и документација. Имајући у виду да већ постоји, али и да се још
увек ствара велика количина документације, која се због неодговарајуће примене превентивних мера, као и због перманентне употребе, масовно оштећује
како током чувања, излагања, коришћења, тако и у ванредним ситуацијама,
јасно је да конзерваторске лабораторије у архивима у Србији нису у стању да
адекватно одговоре на огромну потребу за конзервацијом и рестаурацијом.
Оне се опредељују за заштиту документације која је најзначајнија за историју,
културу, науку, и која је најугроженија. Овакав систем је неодржив и доводи
до нагомилавања оштећене документације, до прогресије већ постојећих
оштећења, а у неким случајевима и до потпуног пропадања и губитка овог
веома значајног културног добра.
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На тему превентивне заштите написано је неколико књига и објављени су
бројни радови. Ова тема привлачила је и још увек привлачи конзерваторе
баш из разлога што још увек не постоји јасна свест о њеном значају у заштити документације. Писање књига и радова јесте важно и чини први корак ка
подизању свести о неком проблему, међутим оно само није довољно. Потребно је много више да би превентивна заштита документације са писане
речи прешла у дело.

Решење
Како би се решио проблем нагомилавања оштећене документације потребно
је урадити две ствари. Као прво, потребно је успорити настанак оштећења,
а као друго, потребно је убрзати процес конзервације и рестаурације. У тренутку када брзина настанка оштећења буде једнака брзини њихове санације,
моћи ћемо да кажемо да је проблем решен и да је систем одржив.

Како успорити процеса оштећења документације?
У циљу смањења настанка оштећења неопходно је да се обезбеди одговарајућа и системска примена превентивних мера, како у архивима, тако и у
регистратурама. Да би се то постигло, прво и најбитније је постојање свеобухватне законске регулативе у овој области. Закон о културним добрима
обавезује установе заштите, затимправна лица која користе и управљају документацијом, као и она у току чијег рада настаје документација, да чувају документацију у сређеном и безбедном стању, одржавају је и спроводе утврђене мере заштите6. Међутим, како је већ поменуто, тренутно не постоји правилник, упутство, нити било какав правни акт који би дефинисао превентивне
мере, као и начин њихове примене. Овај проблем одавно је установљен и у
плану је да до краја године буде решен. У недостатку оваквог правног акта,
конзерватори Архива Србије користе одредбе Закона о културним добрима
које централним установама културе дају право да прописују услове и начин
предузимања мера превентивне заштите7. Међутим, на овај начин превентивне мере се налажу само за конкретан случај и решавају се само појединачни проблеми у примени мера превентивне заштите, али не и проблем у
глобалу. Такође, проблем представља и чињеница да само централне установе културе (у овом случају Архив Србије) имају право да прописују превентивне мере на овај начин, што додатно оптерећује Архив Србије.
Како је већ речено, архивски радници имају обавезу полагања стручног испита у оквиру ког се обучавају за примену превентивних мера, док запослену у
регистратурама на заштити документације ту обавезу немају. Када Закон о
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архивској грађи и архивској служби буде ступио на снагу, овај пропуст ћебитипревазиђен. Исти закон ће, поред обавезе стручног оспособљавања и провере стручне оспособљености, запослене у регистратурама обавезати и на
стручно усавршавање8 што ће повећати број регистратура које се пријављују
на Семинар из канцеларијског и архивског пословања. У плану је да од следеће године у Архиву Србије почне да се одржава радионица о превентивној
заштити документације са практичним вежбама за архивске раднике из целе
Србије. На овај начин запослени у архивима би своје знање о превентивној
заштити могли да обнове и употпуне.
Према Закону о ванредним ситуацијама све институције, установе и друга
правна лица су обавезна да планирају, организују и спроводезаштиту и спасавање у ванредним ситуацијама9. Та обавеза се спроводи кроз израду плана заштите у ванредним ситуацијама10, који би између осталог требало да
обухвата и заштиту документације. Поменутим Законом то није јасно одређено, што представља битан пропуст. Тренутно је у изради нови Закон о ванредним ситуацијама у ком би требало да буду превазиђени сви установљени
пропусти, надајмо се и пропуст везан за заштиту документације. Постојање
плана заштите у ванредним ситуацијама са заштитом документације код свих
правних лица спречили би или би бар умањили настанак ове врсте оштећења.
Уколико би до оштећења ипак дошло, план би нудио разрађен поступак брзе
и делотворне санације.
У плану је дигитализација целокупног архивског фонда Србије. Дигитализација ће да омогући повлачење оригиналних докуменатаиз употребе у архивима. На овај начин документација у архивима сачуваће се од оштећења која
настају током издавања, коришћења и фотокопирања за потребе корисника.
Дигитализацијом није обухваћена документација у регистратурама, зашта
нема потребе, јер није свадокументација у регистратурама предвиђена за
трајно чување. С друге стране, документација у регистратурама се и не издаје често као у архивима, тако да су оштећења овог типа у регистратурама
веома ретка.

Како убрзати процес конзервације и рестаурације?
Конзервацијом се успорава процес природног старења документације и заустављају се оштећења, односно дегенеративни процеси изазвани различитим
факторима. Према томе конзервација је неопходан процес који се не сме
изоставити, па чак ни скратити. Рестаурација документацији враћа првобитан
облик, чврстину и еластичност. На који начин ће се документација рестаурирати зависи од материјала од којих је сачињена,од врсте и степенаоштећења
и од њене даље судбине (да ли ће се издавати или не). Већ је речено да ла182
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бораторије у архивима рестаурирају само најоштећенију документацију, која
ће после поново да се издаје корисницима. Имајући то у виду запослени у архивским лабораторијама се увек одлучују за рестаурацију целих листова уз
обавезно ојачавање, што веома успорава сам процес и подиже цену. Будући
да је у плану дигитализација целокупног архивског фонда, што ће повући из
употребе оригиналне документе,процес би могао да се скрати на парцијалну
рестаурацију или друге, мање захтевне методе.Овакав систем већ се практикује у европским земљама.На овај начин смањује се цена и знатно се убрзава
процес рестаурације.
Тренутно је у изради Закон о културном наслеђу. Један од предлога је да
овај закон омогући увођење лиценци у конзерваторску струку. Лиценце би
даље омогућиле да конзерватори са лиценцом равноправно са установама
заштитеучествују на конкурсима за конзервацију и рестаурацију, што би знатно растеретило архивске лабораторије.

Реорганизација конзерваторских лабораторија у архивима у Србији
Као што је речено већина конзерватора и рестауратора у архивским
лабораторијама ради само на пословима конзервације и рестаурације. Израда
правилника о превентивној заштити, праћење израде различитих закона у
циљу њиховог усклађивања са потребама заштите документације, планирање
и организација радионица, семинара, обављање редовних надзора над
спровођењем превентивних мера, неки су од послова које само конзерватори
могу да раде, а који су неопходни да би превентивна заштита почела системски
и адекватно да се спроводи. С тим у вези тежиште деловања конзерватора
требало би да се преусмери са конзервације и рестаурације на превентивну
заштиту. С друге стране, конзервација документације би се у лабораторијама
обављала као до сада, а када отпочне дигитализација, уместо рестаурације
целих листова, обављала би се парцијална рестаурација или друге, мање
захтевне методе рестаурације. Рестаурација целих листова обављала би се
само у изузетним ситуацијама, као што је излагање докумената и слично.
Такође, могла би да се покрене иницијатива за отварање малих лабораторија у саставу свих или бар већине архива у Србији. Оне би се бавиле спровођењем превентивнихмера на подручју надлежности архива, затим конзервацијом документације и најједноставнијим рестаураторским захватима на
лако оштећеној документацији. На тај начин би сепобољшало стање превентивне заштите у целој земљи, смањио би се настанак оштећења и спречила
би се прогресија већ постојећих оштећења. Ако до тешких оштећења ипак
дође, таквадокументација би се и даље прослеђивала једној од 4 већ постојеће лабораторије које су опремљене за санирање свих врста оштећења.
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Закључак
Тренутна ситуација у заштити документације у Србији није на задовољавајућем нивоу. Оваква ситуација би могла да се поправи израдом свеобухватне законске регулативе у овој области, увођењем обавезног стручног оспособљавања у виду полагања стручних испита и обавезног усавршавања
у видуучешћа на семинарима и радионицама, како за архиве, тако и за регистратуре, затим увођењем обавезних надзора, и на крају преусмеравањем
тежишта деловања лабораторија према превентивној заштити, уз убрзавање
процеса рестаурације када се за то створе услови.
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