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сигнатура

Радомир СТАНИЋ

О НЕКИМ АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА 
ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Поштоване колеге, драги пријатељи,
Указана ми je посебна част и задовољство nrro су ми организатори 

Трећег српског духовног сабора -  Дани преображења поверили колико 
пријатну толико и одговорну улогу да председавам Округлим столом на 
тему »Културно наслеђе и његова заштита«. Изражавајући радост nrro 
ће предмет расправе нашег округлог стола бити веома актуелно култур- 
но и друштвено питање које у јубиларној 150-годишњици заштите спо- 
меника културе у Србији посебно добија на значају, захваљујем се 
културним посленицима Краљева, посебно колегама из Народног музеја 
на челу са његовим директором М илорадом Михаиловићем који су нас 
данас и овде, у крилу једне од највећих српских светиња, окупили да 
размењамо мишљења о бар неким важнијим проблемима истраживања 
и заштите културног наслеђа наше Републике. У име организатора и у 
своје лично име, топло се захваљујем свима вама који сте нашли 
времена и могућности да дођете у Жичу и узмете учешће у раду овог 
скупа. Посебно сам захвалан академику Војиславу Ј. Ћурићу што je међу 
нама. Његова подстицајна na и критична реч увек се, кад je у питању 
заштита уметничких споменика, високо уважавала и имала делотворни 
утицај на развој истраживачке и конзерваторске мисли. Веома сам 
задовољан што ће наши саговорници данас и сутра бити изузетно 
заслужни конзерватори доајени др Бојко Павловић, Ранко Финдрик, 
М илорад Медић, др Милка Чанак Медић и други из чијих ће искустава 
данас и сутра свакако потећи занимљиве сугестије и идеје од значаја за 
унапређење заштите културних добара као једне од најважнијих друш- 
твених делатности. Изражавам жаљење што je низ позваних академика, 
професора и посленика у области заштите из објективних разлога био 
спречен да се одазове позиву организатора. Надам се, ипак, да ће ово 
што нас има покушати да одговори задатку који се пред нас поставља и 
бар делимично оствари циљ овог округлог стола.

Нека ми буде допуштено да на самом почетку излагања изнесем 
нека запажања о теми овог нашег саветовања и да укажем на објективне 
могућности које нам стоје на располагању у разматрању питања из 
оквира утврђене теме. Одмах се може рећи да je »Културно наслеђе и 
његова запггита« веома садржајна, сложена, слојевита и многострано
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занимљива тема која no свом значају далеко надмашује наше жеље да je 
бар делимично и у неким најважнијим аспектима сагледамо. Зато и не 
смемо да имамо илузија да ћемо моћи да у довољној мери расправимо 
било који домен рада на заштити наслеђа и да донесемо неке сигурније 
ставове и закључке. Мислим да једино можемо да рачунамо на могуђ- 
ност отварања неких круцијалних питања да укажемо на глобалне 
услове у којима се одвија делатност заштите, да у најопштијем смислу 
речи оценимо садашњи тренутак у заштити градитељског наслеђа, умет- 
ничких споменика, архивско-књишког материјала. Бојим се да нећемо 
данас моћи мериторно да судимо о низу питања од виталног значаја. 
Чини ми се да нећемо бити у стању да данас успоставимо објективну и 
поуздану представу о томе nrra нам карактершпе рад на истраживању и 
заштити појединих врста културних добара. Нисам уверен да ћемо моћи 
да будемо прецизни у изрицању оцена о адекватној организационој 
развијености појединих служби заштите културних добара (архивској, 
музејској, библиотечкој и заводскозаштитарској), о њиховој струч- 
но-кадровској оспособљености, о материјално-финансијском положају, 
техничкој опремљености, мобилности, оперативности и ефикасности њи- 
ховог рада. Постоје различита мишљења о степену оспособљености 
конзерватора за примену савремених метода и поступака у раду који je 
својствен културно развијенијим земљама. Понекад се могу чути врло 
строги судови о томе да je наша служба заштите потпуно изолована од 
света, да je конзервативна и непродуктивна, да не прати шта се збива у 
делатности заштите у свету и сл. При изрицању таквих судова, често се 
губи из вида да служба заштите није никакав феномен нити сегмент за 
себе независан од политичких, друштвених, економских, културних и 
других прилика у земљи. Ретко je која област стваралачког рада у таквој 
зависности од државе и њене идеологије као што je заштита споменика 
културе. Она je, без обзира на одређене особености у чијим je темељима 
ентузијазам посленика, апсолутни одраз свеколиког стања наше земље. 
Усуђујем се ипак да кажем да, бар кад je реч о заштити непокретних 
културних добара, да она у неким пољима свог рада одолева многим 
искушењима и no резултатима рада надилази реалне могућности. Са 
много аргумената се може тврдити да je запггита споменика културе у 
опаким и неподстицајним временима брижљиво чувала свој идентитет и 
интегритет и да ra ja збиља и очувала, без обзира што joj се данас могу 
сгавити многе примедбе. Није било једноставно остати консеквентан и 
одан прокламованим начелима конзерваторске професије a при том 
задовољавати све захтеве чинилаца пре свега државе и Цркве односно 
верских заједница који су ретко када били истоветни и подударни. 
Заштита je мирила опште и ивдивидуалне интересе остварујући тако 
циљеве од универзалног значаја. Чинила je то мање или више успешно, 
али никада није изневерила принципе који су утврђени међународним 
повељама и конвенцијама.

Заштита се данас несумњиво налази пред новим изазовима и зада- 
дацима које joj одређују захтеви новог државног устројства и система 
који je вољан да промени свој однос према културној баштини. У
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извесној мери се мења друштвена свест према традицији и наслеђу. Многи 
се враћају културним источницима и коренима. Приметна je тежња држа- 
ве да појача бригу о заштити споменшса културе мада још увек не успева 
да je артикулише на адекватан начин na се у том  настојању појављује 
много елемената конфузије и својеврсне стихије. И Држава и Цркава се 
ослобађају својих стега: Држава од комунистичке идеологије и погубног 
атеизма од којег нико није имао користи, a Црква од осионог режима који 
je непрекидно мотрио на деловање ове најстарије народне институције и 
зазирао од њене кулгне функције и верског просветитељског рада.

И  код Државе и Цркве, с једне, и народа, с друге стране, појавиле су 
се нове амбиције кад су у питању споменици културе и њихова заштита. 
Држава, или бар неки њени органи, схватили су или нам се тако чини да 
су споменици културе у темељима наше државности да су они колектив- 
но историјско памћење нашег народа кристализовано у уметничку фор- 
му и да њихово достојно чување и заштита није само ствар културног 
престижа и цивилизацијских обавеза, већ национални задатак првог 
реда, којим се доказује да уставно реформисана и јединствена држава 
Србија има другу политичку оријентацију и брижљивији однос према 
културном наслеђу. Да je то тако сведочи нам чињеница да се у јеку 
економске кризе и усред погубних санкција обезбеђују веома значајна 
средства за заштиту културно-историјских споменика.

Српска православна црква, до пре непуну деценију, у заштити je 
имала јединог гаранта да цркве и манастири нису препуштени сами себи 
и да поред монаха, једино још конзерватори истински брину о опстанку 
храмова, животу зидних слика, икона и другим вредностима. Времена су 
се променила. Црква je стекла сигурнију и повољнију позицију што се 
тиче државе мада ни издалека није задовољна тиме како се остварују 
њени витални захтеви. У сваком случају Црква je постала независнија, 
економски јача и са повећаним бројем верника веома озбиљан чинилац у 
животу своје државе и свог народа. У складу с тим, она жели да има 
активнију улогу у заштити вредности који се налазе у њеном окриљу и 
поседу. Када je ова жеља у корелацији са замислима и плановима 
конзерваторске службе, односно када не излази из оквира правила no 
којима ова служба истражује и штити цркве и манастире, онда у принци- 
пу ту нема проблема. Међутим, у последње време се догађа да су 
захтеви црквених великодостојника и старешина манастира у раскораку 
са схватањима запгтите. Они се односе на градњу непримерених конака, 
осликавање храмова који су својевремено изгубили фреске и на друге 
захвате који угрожавају интегритет споменика. С друге стране, Црква 
понекад није склона да прихвати нека решења службе заштите којим 
жели да превазиђе одређена стања и да допринесе нужним променама 
неких схватања кад je реч о новијој црквеној уметности. Најбољи пример 
таквог неспоразума су престоне мозаичке иконе на жичком иконостасу. 
Упркос свему, сарадња службе заштите са Српском православном црк- 
вом je, у целини узевши, на завидном нивоу.
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Враћајући се вери и традицији српски народ све више организовано 
испољава свој респект према културном наслеђу. Међутим, данас нико 
народу не помаже у просветитељском смислу речи да би се потпуније 
обавестио и дубље схватио свеколики значај наших споменика. У пра- 
вом покрету изградњи нових богомоља или обнови старих забележени 
су случајеви девастације рушевина старих црквених здања и наношење 
ненадокнадиве штете локалитетима од археолошког значаја. Служба 
заштите споменика иако je мобилнија него у неким срећнијим времени- 
ма, није кадра да оствари потпун увид у овакве случајеве нити да 
благовремено осујети деструктивна понашања појединих средина, на 
жалост, подржаних и предвођених од стране утицајних људи из редова 
Цркве или цивилних власти. Бројни су захтеви црквених одбора или 
других чинилаца да се обнове стара црквена здања за чију рестаурацију 
нема поузданих података и елемената. Посебно би ваљало истаћи при- 
мер манастира Светих Арханђела код Призрена чије je питање обнове 
покренуто на еуфоричан и неодмерен начин од стране посебно основаног 
Друштва за духовно васпостављање и обнову ове цркве задужбине, чему 
су кумовали неки искусни стручњаци и конзерватори који су неочекива- 
но, готово преконоћи, променили своја схватања о појединим видовима 
заштите споменика културе. Много енергије и упорности je било потреб- 
но стручњацима Републичког завода за заштиту споменика културе да 
покажу и докажу да би замисао поменутог Друштва о начину обнове 
манастирске цркве и конака св. Арханђела била погубна no овај споме- 
нички комплекс. М орало се одржати посебно стручно саветовање на 
коме се, кроз размену мишљења, дошло до закључка шта je паметно 
радити, одржан je безброј састанака што Одбора за обнову св. Арханђе- 
ла, пгго Извршног одбора Друштва за духовно васпостављање и обнову 
манастира, a све у циљу да се одбране св. Арханђели као споменик. 
Невероватно je како се лако занемаре неке чињенице и ставови ако људе 
захвати егзалтација, својеврсно ужарење и острашћеност у којој су 
лишени могућности да објективно расуђују о томе шта заправо желе од 
споменика и његове обнове. Тренутно се актуелизује питање обнове 
Ћурђевих Ступова, против којег нико na ни служба заштите нема ништа 
против. Али ако се то питање радикализације и стави у контекст поли- 
тичких прилика при чему се створи погрешна пројекција, онда настају 
проблеми које заштита мукотрпно решава no цену оштрих конфронта- 
ција и тешких замерања. Она у оваквим и другим приликама мора да 
истрајава јер je свесна своје историјске одговорности.

Иако се не може задовољити квалитетом културне политике у нашој 
Републици, не може се оспорити чињеница да се заштити даје приоритет. 
Ta појачана брига о споменицима носи ознаке извесне нервозе, журбе, 
чак би се могло рећи и пометености. Држава, односно Министарство 
културе које обезбеђује највећа средства за заштиту жели да се no сваку 
цену што више уради на очувању наше културне баштине. Инсистира се 
на интензивирању радова, на већој ефикасности у раду Завода, жели се 
да се готово преко ноћи уради оно што се годинама није успевало. 
Свакодневно се врше притисци на Заводе да се ради брже при чему се 
олако губи из вида особеност, осетљивост и одговорност послова зашти-



те. Перманентно се захтева да се у iirro краћем року заврше сви радови 
на заштити неких изузетно значајних споменика код којих су неки 
стручни проблеми још недовољно рашчишћени или су предстојеће ин- 
тервенције таквог карактера да захтевају много више времена него што 
се мисли. To код озбиљних и студиозних конзерватора уноси одређену 
нервозу, јер су несагласни са било каквом импровизацијом и исхитре- 
ношћу. Постоји бојазан да све мање има разумевања за студиозан и 
систематичан рад на истраживању и заштити споменика и да постепено 
служби заштите прети процес лаицизације који потхрањују нестручни 
људи који имају моћ при расподели средстава било да je реч о онима 
који су у државним органима или међу спонзорима, донаторима, при- 
ложницима. Стиче се утисак да се свима жури и да би сви желели да се 
на заштити споменика што више уради и да при том никога не занима 
како се мора радити и ко сноси одговорност за то ако се нешто на 
споменику погрешно или нестручно уради. С друге стране, конзервато- 
рима мора бити јасно да се више не може претерано споро радити да се 
радови на неким споменицима не могу у недоглед изводити. Треба 
радити савременије и продуктивније.

Ову врсту притиска није лако издржати a при том очувати ниво 
стручно-научног рада утолико пре игго се заштита суочава са веома 
озбиљним проблемом недостатка специјалистичких кадрова. Последњих 
година отишао je у пензију велики број квалитетних, креативних и 
продуктивних стручњака, правих зналаца свог посла, чије се одсуство не 
може лако надокнадити. С обзиром на чињеницу да су ови стручњаци са 
изразитом истраживачком склоношћу школовани у великим светским 
конзерваторским средиштима и стицали драгоцена знања ван своје 
земље, они, на жалост, нису добили адекватну замену, јер je укидањем 
Југословенског инсгитута за заштиту споменика културе престала орга- 
низована брига за школовањем конзеваторског кадра у свету. Дезинтег- 
рација земље a самим тим и заштите имала je погубне последице 
посебно у припреми потребног стручног кадра. Санкције и друге невоље 
продубиле су кризу на плану специјализације стручног кадра. Истањиле 
су се везе са светом, али не и сасвим прекинуле.

Евидентно je да се обавезе заштите недогледно шире. Држава доно- 
си посебне законе (Сремски Карловци) којим обавезује запггиту да се 
брижљивије стара о неким споменичким целинама, оснива посебне одбо- 
ре за заштиту и обнову неких најзначајнијих споменика (Студеница, 
Хиландар, Стари Рас са Сопоћанима, Фрушкогорски манастири, Свети 
Арханђели, Сремски Карловци и др.) који у бирократско-администра- 
тивном и организационом смислу те речи много ангажују заштиту, a не 
дају очекиване ефекте. Појављују се нови извори финансирања у виду 
донаторства и спонзорства, што je несумњиво добро, али и са много 
главобоље. Није увек лако контролисати a још мање савладати вољу 
новообогаћеног слоја који се појављује у улози спонзора са својим 
захтевима, често сасвим супростављеним принципима заштите спомени- 
ка културе. И ту заштиту чекају велика искушења, али истовремено нове 
могућности које ваља мудро искористити. Да се то оствари запггита
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мора располагати са знатно већим радно-стручним капацитетима него 
што их данас има.

Изгледа да није довољно бити ангажован, агилан, полетан, одгово- 
ран и спреман да се свих задатака прихватите и да их реализујете, као 
што je служба заштите непокретних културних добара у Србији углав- 
ном данас. По свему судећи, многи се данас не задовољавају заштитом 
упркос томе што се она веома труди да се прилагоди новом времену и 
новим обавезама, разуме се не занемарујући никако начела која су у 
темељима ове делатности као интегративне и no много чему специфичне 
професије. Служба заштите у последње време бива све чешће под уда- 
ром оштре критике и то најпре оних који би хтели да окају своје грехе 
негдашњих моћника који су могли, a то нису учинили, да озбиљније 
помогну развој службе и да joj омогуће равномерније кадровско оспо- 
собљавање, и стручно усавршавање савременије техничко опремање и 
много што шта што je изостало захваљујући њиховој равнодушности и 
небризи. Они су no правилу најгласнији у нападима да би замаглили 
чињенице као на пример да се Републичком заводу, као стожерној 
установи заштите, ни до данас нису решили смештајно-радни просторни 
захтеви и потребе. Ако се жели да Вас неко до краја дисквалификује 
онда се често каже да су заводи комунистичке творевине и да их треба 
укидати и сл.

Умесна и конструктивна критика увек je користила служби заштите, 
поготово ако je стручна, аргументована и добронамерна. Уосталом, 
делатност заштите споменика културе спада међу најјавније делатности. 
Ту je све подложно суду јавности, јер je све што се на споменику уради 
видљиво и изложено сваковрсној критици.

Тешко je у овом тренутку не осврнути се на нека окружења заштите 
која имају готово трауматично психолошко дејство. Рат je око нас. 
Наша браћа у Босни и Хрватској бране свој праг. У тим старим српским 
крајевима, преко Дрине, катаклизмично су страдали споменици. Они 
чекају спасење, a народ избављење из зла које га je снашло. Кад je о 
културној баштини реч, службу заштите споменика културе у Србији 
чекају огромни послови за које се мора посебно припремити.

Да закључим са погледом на будућност споменика, односно њихове 
заштите. Који су путеви даљег развитка делатности заштите културног 
наслеђа? Не познавајући у довољној мери стање музејске, архивске и 
библиотечке заштите, не усуђујем се да било шта сугеришем за шта бих 
био сигуран да je прихватљиво и потпуно целисходно. Једино што 
мислим a то je да се мора успоставити кохерентнији систем музејске и 
архивске делатности него што je то сада случај. Што се тиче заштите 
непокретних културних добара односно завода за заштиту споменика 
културе овдеЈе остварен значајан напредак у успостављању јединственог 
и целовитог система, мада се још мора радити на његовом дограђивању 
и усавршавању. Потребно je да се подстакну и окончају неки интеграци- 
они процеси који би довели до неопходне хомогенизације и централиза- 
ције службе при чему не сме бити угрожено ни једно њено позитивно 
својство.
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i O кадровском јачању Завода и стручном усавршавању кадрова у 
европским центрима не треба ни говорити. Најзад, мора се што пре 
решити питање школовања конзерватора-сликара и других посленика у 
заштити културних добара у земљи. Данас, на жалост не постоји ни 
једна ижолска установа која припрема конзерваторе за било коју област 
рада на заштити културних добара. Оне које су постојале угасиле су се, a 
оне које су опстале до те мере су редуковале свој програм да више не 
може бити говора о томе да оне школују конзерваторе и рестаураторе.

Уписом наших споменика у Листу светске културне баштине Србија 
je била добила шансу да joj УНЕСКО и друге међународне организације 
у значајној мери и у различитим видовима пружају помоћ било у слању 
експерата, техничких средстава и опреме, a посебно у стварању услова за 
усавршавање младих стручних кадрова и учествовање у међународним 
стручно-научним скуповима, семинарима и колоквијумима. Откако су 
уведене санкције, све се угасило и ми смо потпуно no страни свих 
важнијих збивања у свету. Још да није повремених одлазака наших 
конзерватора у Грчку и неке друге земље и да нам није књига и других 
публикација које ипак у знатном броју пристижу путем размене у 
библиотеку Републичког завода и другде остали би потпуно изоловани и 
неинфо рмисани.

•_ ч..*л£)етаје да се надамо да ће се санкције и други ембарзи скинути и да 
■—-ћемо ускоро постати саставни део света. Дотле треба бити мудар, 

промшлљен и стрпљив изнад свега надахнуто и мотивисано радити на 
очувању наслеђа упркос свим тешкоћама с којима се из различитих 
разлога свакодневно суочавамо. У таквом настојању треба увек тежити 
ка приликама за стручну размену мишљења, за проверу квалитета рада, 
за сучељавање ставова, за расправу кроз коју се увек може доћи до 
неопходне сагласности како нам ваља даље радити да би постизали што 
боље резултате. Једна од тих прилика надам се да ће бити данашњи 
Округли сто, коме желим успешан и срећан рад. Хвала.
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