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О ШКОЛОВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ 
У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ СТАРИНА 
У СРБИЈИ ДАНАС

Зато што сам цео век провео на Универзитету и имао увид у 
образовани систем у нас и у свету, и зато што сам се, доскора, присно 
дружио с мојом генерацијом конзерватора, разумевајући њихове про- 
блеме колико и они моје, сматрам да je управо на таквима какав сам био 
ja, да проговоре о образовању младих људи за послове у заштити 
споменика културе. Из наших економских и политичких тешкоћа у 
новије време, из организационих несналажења и наивности, a и из 
менталитетних особина, наступиле су тешкоће у припремном, a још 
више у специјалистичком школовању, које трају дуже врме и извесно, 
утичу на вредност и обим послова, уводеђи у кризно стање читаву 
службу. Није само до ње да се ухвати у коштац са неприликама у којима 
се нашла. Зато овај текст и не треба схватити као критику службе, него 
као поглед са стране, добронамеран у сваком погледу, чији je циљ да 
утиче на енергије друштва, од којих зависи природа бриге о старинама у 
Србији, како би се помогло да се из кризе изађе.

Гледајући унатраг, на почетке службе заштите у Србији и Југослави- 
ји, очигледно je да je већ у шестој деценији дошло до поларизације у 
схватањима између Републичког завода Србије и Савезног института за 
заштиту споменика. Млади архитекти, историчари уметности и сликари, 
који су дипломирали око 1950. године окупљени око директора Завода 
Србије, М илорада Панића-Сурепа, прихватили су се одмах великих и 
неодложних послова: чекале су их старе цркве и манастири, чији су 
кровови прокишњавали, из темеља се ширила влага, многи зидови су 
били попуцали, фреске пропадале од влажења, калцификације, птица, 
зоља, прљавштине, небриге. Сложени проблеми заштите решавани су уз 
знања стечена на студијама; ни теоријски ни технолошки она нису била 
велика, нити у сразмери с тежином посла. Сналажења су била неминов- 
на, исходи не увек срећни. To се видело тек касније. Одушевљење младих 
људи из српске заштите открићима, и љубав за српску прошлост, јер су 
њихове руке дотицале свете предмете и здања древних великана са 
светитељским ореолом, били су погонско гориво овој српској установи и 
њеним сарадницима. Није се имало времена - тако je изгледало -  за 
усавршавање знања, чак ни његово стицање негде изван наше средине.
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Први човек који се из света вратио у Југославију с новим техничким и 
технолошким сазнањима из Прага, a потом Рима, био je Здравко Бла- 
жић. Његова усмена и писана реч, његова прва радилишта, каква je била 
Света Софија у Охриду, имали су и за српску заштиту учитељско 
значење.

Савезни институт за заштиту споменика културе, издвојен као по- 
себна установа из Савезног министарства културе, на челу с Владом 
Мађарићем као директором, a Радивојем Љубинковићем као његовим 
помоћником, окупио je, такође сликаре, архитекте, археологе, етнологе, 
и историчаре уметности, већином исте генерације које и Републички 
завод. Да ли због свог повлашћенијег положаја у односу на обавезе, да 
ли зато што су руководиоци савезне установе имали другачија схватања 
од оних у Србији, тек Савезни институт je на прво место ставио 
школовање својих стручњака у свету и успостављање односа са светским 
установама у којима се обављало усавршавање, као и са специјалистима 
UNESCO-a који су за то били одговорни. Готово да није било хемичара, 
архитекте, сликара конзерватора и историчара уметности који није про- 
шао кроз лабораторије Лондона, Париза, Брисела, Рима, где се дуже 
задржавао и усавршавао. Ту су они научили језике, a не само нову 
технологију, и били оспособљени да прате стручну литературу и да даље 
одржавају везе с матичним установама UNESCO-a, где су у младости 
боравили. Савезни институт je урадио мањи број споменика, али je то 
чинио екипно: на послу су сарађивали и пројекте припремали упоредо 
археолози, историчари уметности, архитекти, сликари и хемичари. По- 
сле њиховог рада споменик се могао сматрати истражним и конзерва- 
торски у целини завршеним.

Преко својих радова и публикација, Савезни институт je успоставио 
везе са свим сродним међународним организацијама и националним 
службама у Европи. Установу у Божидара Аџије 11 у Београду посетили 
су многи значајни међународни функционери, a међу њима и угледни 
научници. С временом, кад су постали искусни и познати у својој струци, 
многи сарадници појединачно, a некад и скупно -  као код спасавања 
египатских споменика у долини Нила или мозаика на Кипру -  били су 
позивани да обаве веома одговорне послове и изван земље.

До 1970. године, Савезни институт je постао веома важно докумен- 
тационо средиште за споменике које je он радио у земљи и у иностран- 
сгву. Његова библиотека израсла je у најважнију за праћење резултата 
заштите код нас и у свету: за правна, теоријска, технолошка и практична 
питања.

Одређени антагонизам између Савезног института и Републичког 
завода, проистекао из различитих схватања запггите, њених потреба и 
могућности, био je непрестан. Он се није огледао у жучним полемикама, 
већ у охлађеним односима. Две установе су живеле једна поред друге као 
да она друга не постоји. Савезни институт je радио на подручју Србије 
само no изузетку, no свој прилици зато да се не би мешале компетенције.

Судбина je, међутим, хтела да се овим установама укрсте путеви. 
Разлог je био политички, обзнањен уставом 1974. године. Тада су угаше-



не многе драгоцене југословенске институције, na и Савезни инсггитут за 
заштиту споменика. Да 5и спасли Институт од великих губитака опреме, 
документације и сарадника, људи који су добро разумели настале невоље, 
заједн^ с људима из културе у Србији, пружили су руку Савезном институ- 
ту -  предтожили су његово спајање с Републичким заводом. Имало je то, у 
почетку, велике предносги: два разноврсна искуства, два метода рада, 
могли су да се непосредно пореде. Од гашења Института имао je корист и 
Народни музеј у Београду, где су, у том часу, основани Хрмијска лаборато- 
рија и Атеље за конзервацију ихона, с идејом да буду централне јединице за 
читаву Србију.

Несумњиви су резултати који стоје ш а последњих двадесет година 
рада Републичког завода за заштиту споменика и поменутих јединица у 
Народном музеју, после ојачања које су доживели гашењем Савезног 
института. Међутим, да ли због сиромаштва које je наступило око 1980. 
године и бивало све теже и теже, a не престаје ни данас, да ли због 
недостатка традиције у српској политици да се васпоставља и стално негује 
непосредан однос с иносгранством или, пак, због неразумевања потребе да 
се најисгакнутији морају упућивати у свет на усавршавање, тек систематско 
пжоловање стручњака и стално праћење света у посповима који се тичу 
заштите и конзервације, угасили су се заједао са Савезним институтом. 
Сгипендије, ако су се кад и добијале, бивале су краткорочне, a посете 
делегација или појединаца установама, и то већином у источном или 
несврстаном свету, биле су више туристичко-информативног него стручног 
карактера. Цео тај комплекс послова сводио се на ггуку формалност. 
Залудрч су били напори појединаца, међу које сам спадао и ja  као члан 
Савета Републичког завода у више наврата, да се ствари измене. Србија 
није имала навику нигта разумевање за школовање људи из заштите у свету, 
чак ни онда када су се за то пружале материјалне могућносги. Можда je у 
те прилике био уграђен монталитет Републичког завода, no коме треба да 
будемо задовољни оним пгго имамо.

Истина, они истакнути сарадници Савезног инсгитута, који су осећали 
недостатке у образовању младих стручњака у конзервацији, и они из 
Републичког завода, који су бар делимично осетили снагу и знања људи из 
UNESCO-ових установа за конзервацију у Европи, прегли су, сваки у свом 
домену, да се организује школовање конзерватора на већ постојећим или 
новооснованим училиштима. Посебни студијски програми направљени су 
на Факулгету примењене уметности у Београду, као и на академији ликов- 
них уметности у ЈБубљани; организован je постдилломски течај на Архи- 
тектонском факултету у Београду, a једно време je на Цетињу радио 
најчуднији у свету Културолошки факултет, с посебним студијама за 
конзервацију, чији многи завршени студенти још траже посао, иако се 
факултет давно угасио. Ha свим тим факултетима појавили су се, као 
руководиоци или предавачи, наши искусни конзерватори, школовани у 
свету у трећој четвртини нашег века. Њихов успех био je неједнак и no 
ширини и no резултатима. Још увек се чине покушаји да се студије 
стручрака за конзервацију негде удоме (у овом часу такав покушај чини 
Српска православна црква с групом наставника с некадашње Више педа-
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гошке школе), али све то иде тешко. Треба се у томе бојати уских 
погледа, застарелих метода и провинцијског духа, који су веђ долазили 
до изражаја. Без већих послова у запггити и без нових идеја, и они који 
се буду школовали тешко ђе наћи места. Не би то био усамљен случај 
узалудног школовања у нас.

Овај текст није написан да би се посумњало у заслуге сликара -  
конзерватора, какви су били Зденка и Брана Живковић, Света Мандић, 
Миша Јовановић, Милан Лађевић или Душко Нонин, чијим трудом су 
засијале фреске у Студеници, Градцу, Сопођанима, Старој и Новој 
Павлици, Раваници, Ресави, Каленићу, Милешеви, Рамаћи, Грачаници, 
Дечанима, Богородици Љевишкој и толиким другим. Не желим да 
доведем у сумњу архитектонске обнове Слободана Ненадовића или Баће 
Вуловиђа, без чијег рада би остале инвалидне такве цркве какве су 
Богородица Љевишка, Ресава, Раваница, Студеница, Сисојевац, Грача- 
ница, Свети Арханђели, Хиландар, да не наводим читав списак њихових 
успешних радова t o k o m  низа година. Они су се трудили да буду, у 
највећем броју случајева, веома пажљиви, готово богобојажљиво одани 
сваком сантиметру фреске или старог зида, увек се трудећи да сачувају a 
не да оскрнаве старину. Били су свесни, чини ми се много више него 
њихови следбеници, да ходе стопама Светог Симеона и Саве, краља 
Милутина, цара Стефана и кнеза Лазара; нису никад долазили у искуше- 
ње да својим делом надоместе њихово. Био сам сведок да у потоњој 
генерацији није било тако. У старијој генерацији, свесној своје ограниче- 
ности у погледу учености и моћи, није се мистификовало стечено знање, 
нити се скривало иза пресмелих акција. Њихова уздржаност сачувала 
н ам је  многа дела прошлости, која су могла постати жртве, да они нису 
били такви какви су били. Не би било нимало чудно да се десило 
друкчије, с обзиром на политику стручног усавршавања у Србији.

Овај текст није написан ни да би се преценили радови Здравка 
Блажића, Аце Томашевића, Милета Медића или Рајка Сикимића из 
Савезног института и Спасе Спироског из Републичког завода у Македо- 
нији, који су, дуже проводећи у атељејима UNESCO-a у свету, били 
оспособљени да темељно очисте и конзервишу Свету Софију и Богоро- 
дицу Перивлепту у Охриду, Вељусу, Водочу, Марков манастир, Куче- 
виште, Нагоричино, Никиту, Липљан, Речане, Морачу, Пећку патријар- 
шију, Светог Петра код Новог Пазара. Није ми ни до тога да оновреме- 
ну конзервацију цркава Свете Вученовића или Милке Чанак-Медић 
стављам изнад радова њихових колега, Заслуге свих њих су несумњиве. 
Међутим, oiffl школованији и обавештенији имали су полазне основе 
постављене далеко испред оних који то нису били, a и њихова мерила и 
процене били су поузданији.

Данас, када су и бивша светска знања застарела, a везе с UNESCO-вим 
институцијама и људима покидане много раније од времена ембарга 
Уједин.ених нација, прилике у погледу знања и обавеигтености у српској 
служби залггите, без обзира на сва модерна средства, сасвим су незавид- 
не. Стање je, чак, сложеније него икад раније, мада споменици више не 
вапе за првом помоћи као у трећој четвртини столећа. Ha дневном реду
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су нова и истанчанија питања, за чије разрешавање су потребни већа 
знања и изразитији дар но пре.
Већ само правно питање службе заштите и власника, односно придржа- 
ваоца споменика културе, појављује се у другом виду него раније. Оно ће 
бити сваким даном све теже уколико се у нас буду мењали појмови о 
власништву. To се већ осећа у односу између Цркве и Службе заштите. 
Могли бисмо рећи да je Служба заштите, у ранијим деценијама, у том 
односу имала no закону повлашћени положај и могла je, уколико je 
сматрала да je то неопходно no стање споменика, да пренебрегне интере- 
се Цркве. Истина, спорова je било, али не таквих који би довели у 
питање сношљиве и, често, сарадничке додире. Бар колико ja знам. 
Данас није више тако: Црква се приметно мање слаже с пројектима 
Завода, све се гласније чује да je некад, колико и сада, интерес службе 
заштите да цркве буду претворене у музеје. Ha неким новијим примери- 
ма све je очигледније да долази до разлаза у схватањима између једних и 
других и да je Закон о заштити споменика, који се ни у ранија времена 
није много поштовао, поготово када су то налагали »виши« државни 
интереси, у дисфункцији.

Очигледно je, за сваког ко je радио у служби заштите или с њом 
сарађивао, да je нетачна крилатица да je намера да се цркве -  споменици 
претворе у музеје; ни раније ни сада иза таквих идеја није стајала и не 
стоји служба заштите. Проблем je, међутим, следећи: на подручју Србије 
и Црне Горе нема више од педесетак светских споменика културе из 
средњега века с фрескама. Већином су у питању знамените задужбине 
српских владара и великаша, свака тесно повезана са српском истори- 
јом. Смеју ли ти историјски храмови бити сматрани толико неопходни 
култу колико и обичне парохијске цркве? Могу ли се мирне савести 
палити свеће и кандила без обзира да ли су ту вредне фреске, рецимо оне 
највредније у свету у XIII веку? Да ли je баш свак »достојин«, без 
саветовања са стручњацима, да решава питања оних задужбина које су 
му у аманет оставили Стефан Првовенчани, Свети Симеон и Свети 
Сава, краљ Милутин и Стефан Дечански? Узнемирују гласови да постоји 
замисао да се Ђурђеви Ступови у Будимљи живопишу новим сликар- 
ством и да се преграђује стари призренски конак у Дечанима! Шта ће 
бити са малим спомен-музејима, које je служба заштите поставила 
Христофору Жефаровићу у Бођанима, a великом историчару Јовану 
Рајићу у Ковиљу, који нису више у свом ранијем стању?

Све док наша служба заштите, и то онај њен сегмент који брине о 
павном положају старина, не прође кроз искуства западног света или 
Грчке, где су питања односа цркве и државе у одржавању споменика 
културе другачије решавана него на Истоку Европе, обе стране се морају 
уздржавати од пренагљених одлука, јер ће оне готово увек бити штетне. 
Осећам да би већ сада било корисно да се одржи скуп представника 
службе заштите и црквених власти како би се формулисали извесни 
начелни ставови, али и разрешиле досадашње нејасне ситуације и тешко- 
ће. Био би то први камен у темеЛ)Има нових односа у којима се не би 
доводиле у питање компетенције ниједне стране. Пример побрканости
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комлетенција огледа се, на пример, у одлуци Светог архијерејског сино- 
да да се скину мозаичке иконе сликара Младена Србиновића са жичког 
иконостаса, иако су највиши представници Цркве дали, на предлог 
стручне комисије Завода, сагласност да се оне поставе. Сада се скидање 
образлаже тврђењем да оне нису у сагласности са старим спомеником, 
односно да не одговарају старини жичке дркве. A управо je Завод за 
заштиту споменика надлежан да донесе такво мшнљење, јер je то у 
природи његовог посла и у оквиру његове основне делатности. Очигле- 
дно, ако би се поменути скуп представника Цркве и Завода одржао, 
текстове који би били његов исход обавезно би требало штампати и то 
не само као сведочанство једног стања духа. Оддуке донете иза затворе- 
них врата -  довољно нам je примера из прошлости -  ослобађају учесни- 
ке одговорности или ту одговорност прикривају.

Можда у овом часу није време да се говори о новом, идеалнијем 
Закону о заштити споменика културе, у који би се улила знања и 
искуства, не само наша, већ и оних држава у којима je појам власништва 
над споменицима културе био друкчије схватан но у нас. Налазимо се у 
прелазном периоду, који теижо може да правно дефинише, за дуже 
време, чвршћа схватања. Неким привременим одредбама или одлукама, 
правне вредности, можда би се могла премостити провалија која зјагш 
између природе и потреба заштите старина и намера необавештених или 
недовољно савесних, a моћних људи из државе и цркве.

Сасвим сам уверен, исто тако, да je нашем домаћем школовању 
конзерватора неопходно да, с једне стране, буде програмирано потпуно 
аналогно средњем, вишем или специјалистичком образовању у свету, и 
то у водећим средиштима које подржава UNESCO. Свака својеглавост, 
често образлагана нашим посебностима -  која, no правилу, пршсрива 
нашу ограниченост и необавештеност -  избацује нас из светског система 
школства и претвара у занемарљиву и маргиналну средину. Нису, разу- 
ме се, у питању само аналогни склопови предмета и целине програма, 
већ и знање и способност да се они одрже на степену на коме су у свету.

Данас се, широм света, приређују многобројни скупови о теориј- 
ским питањима заштите, a још их je већи број о новим технолошким и 
техничким достигнућима. Питам се, има ли у нашој средини, данас, 
икога ко je, у последњих десет година, био у стању да прати све те 
иновације? Има ли човека који би био у стању да да предлог за 
најсавременију опрему једне лабораторије, техничким средствима и апа- 
ратима за хемијска или физичка испитивања неопходна служби заштите? 
Или да направи пројекат за рестаурацију и конзервацију неког живописа, 
чије je стање компликованије, у складу с најмодернијим захтевима, и да 
га подастре на оцену некој компетентној комисји у свету? Волео бих, 
исто тако, да се нађе бар један конзерватор који je у могућности да 
поднесе списак међународних часописа које прима, a у којима се налазе 
обавештења о токовима и открићима у технологији конзервације фреса- 
ка, икона, слика урађених уљем, пастелом, акварелом. Претпостављам 
да су, у том  погледу, сви у невољи: једни, јер наша средина већ годинама

17



не увози стручне књиге и часописе, други, јер их не могу ни пратити због 
недовољног знања страних језика.
Очевидно, време je за темељне промене! Мислим да оне морају почети 
школовањем у свету, у срединама где су те установе много развијеније 
него у нас. Покидане везе с UNESCOM и са његовим атељеима и 
лабораторијама, научницима и функционерима, nrro пре васпоставити и 
помно неговати. Један од страних језика мора постати стручни ослонац 
сваком конзерватору. A тај предуслов се може стећи и код куће. Већ 
сада грчка служба заштите могла би нам, у сваком погледу, пружити 
руку. Нека наша пружена рука буде за почетак, док нам се не отворе и 
друга врата. Све време чувати се ксенофобије, a борити се свим силама 
против затворености, којима у нас, у својој немоћи, прибегавају они који 
хоће да буду први у свом селу.

Ово моје, иначе вишегодишње ламентирање над недовољном шко- 
лованошћу у служби заштите старина, желим да закључим речима 
умног старог историчара Србије, Константина Филозофа, који je живео 
у сличним временима: »Нека ми опрости ваше богољубље, што говорим 
о овим тужним стварима, било духовним, било земаљским -  јер није 
могуће неукима пучином пловити«.
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