
дискусија

Гирдана Ж УЊ ИЋ-КУСОВАЦ

Народни музеј у Београду у години када слави 150 годишњи јубилеј, 
наставља свој дугорочни програм рада с тим nrro су у овој години 
наглашени сви видови музејске делатаости, као што су: обрада и публи- 
ковање збирки, стручно научни рад, културно просветна делатност, рад 
на конзервацији и рестаурацији културних добара, изложбе (ретроспек- 
тивна изложба Боже Илића, »Милош Шобајић«, »150 година Народног 
музеја у Београду«, »Античко сребро у Србији«) и друго. У припреми je 
изложба са радним насловом »Уметност Срба у Далмацији« која обух- 
вата око 200 икона и која припада циклусу сличних и већ одржаних, чији 
je задатак да спасе, заштити, конзервира, обради и прикаже делове 
културне баштине из свих српских средина из земље и иносгранства. 
Изложба би се организовала почетком новембра 94. године, у сарадњи 
са Заводом за заштиту споменика културе Србије и Музејом српске 
православне цркве. Да би овај обиман, сложен и скуп рестаураторски 
подухват могао бити на време завршен, значајна средства je обезбедило 
Министарство за културу, те се у Атељеу за рестаурацију музејских 
предмета сви послови одвијају без застоја.

Сарадња са Заводом за заштиту споменика културе интензивирана 
je 1993. године заједничким радовима на реконструкцији иконостаса за 
манастир Благовештење кабларско, Наш заједнички пројекат који ће се 
изводити ове и t o k o m  деле 1995. je рестаурација унутрашњих делова 
Саборне цркве у Београду. Народни музеј ради рестаурацију иконостаса 
(рестаурација икона на платну, чишћење и конзервација конструкције 
иконостаса, позлата), a Завод изводи рестаураторске радове на зидном 
сликарству (чишћење премазаних зидних слика и украса, реконструкција 
и рестаурација истих, позлата). Сви радови су у току и могу се видети. 
Конзервадија и рестаурација предмета изводи се класичним методама и 
материјалима nrro je традиција овог Атељеа и no чему je познат и цењен 
у свету, али се редовно прате и примењују нове методе и материјали 
прилагођени нашим климатским и другпм условима.

У Атељеу за рестаурацију одвија се још једна делатност, то je 
настава за студенте Факултета примењених уметности, предмет рестау- 
рација. После завршених студија, за сгуденте који желе да своје знање 
усаврше, Факултет омогућава да упишу после дипломске студије. Зато 
су неосноване изјаве, да код нас нема школованих рестауратора.

Како се потреба за рестуараторима показала још пре отварања 
иредмета на Факултету, доласком проф. М илорада Медића у Народни 
музеј, установљен je шестомесечни курс за оспособл,авање сликара рес-



тауратора. To су били дипломирани академски сликари, већ запослени у 
заводима или музејима у Србији: Нишу, Приштини, Чачку, Краљеву, 
Смедереву, Зрењанину. Сликари, будуђи рестауратори су за то време 
добијали потребно знање и довољно праксе да започну самостално рад у 
својим установама.

Војислав Ј. ЂУРИЋ

Не бих говорио о главним темама нашег округлог стола, него о 
ономе о чему на њему није било речи. Попгго се на јесен слави 150 
година заштите споменика културе у Срба, мислим да би том приликом 
требало дотаћи неколико кључних тема. Прва je, свакако, с обзиром на 
непосредна искуства, Служба заштите u рат; да се размотри шта се 
код нас десило и шта je и како служба заштите чинила на спасавању 
угрожених споменика. Друга тема je Служба заштите u власништво, с 
обзиром на најновије друпггвене промене. Неопходно je, у том оквиру, 
расправити и однос Службе заштите u Цркве. У вези с тим предлажем 
да се одржи један припремни састанак између представника Цркве и 
Службе заштите с обзиром на осетљивост овога шггања. Пред нашим 
очима страдају цркве брвнаре, постепено се повлачи вшпегласно појање, 
у цркве се постављају копије старих фресака, уклањају се иконе мајстора 
XIX века, јер не одговарају укусу једног дела црквених досгојанственика 
или њиховом схватању црквене уметности, итд. Долази до неугодних 
ситуација и због сеоба меморијалних музеја no манастирима које je 
поставила Служба заштите (Рајић у Ковиљу, Жефаровић у Бођанима, 
итд.). Постоји, дале, низ проблема које би ваљало средити.

Пре но nrro се утврди програм јесење прославе ваља именовати још 
неколика важна питања која треба да у њега уђу, како би се садашње 
стање што свестраније размотрило и, на основу њега, поставили темељи 
за бољу будућу организацију службе и створиле поставке за неки идеал- 
нији закон о заштити старина од овога данашњег.

Радомир СТАНИЋ

Очување добрих односа са Црквом и њихово унапређивање je заиста 
врло приоритетан задатак службе заштите. Разговоре треба организова- 
ти urro пре, како би неке неспоразуме, који су се већ почели указивати, и 
где je уосталом у Жичи дошао до изражаја такав један случај, веома 
значајан са основном димензијом и заслужује пажњу да се разговара 
врло компетентно.

Доброслав СТ. ПАВЛОВИЋ

T o k o m  излагања речено je и подвучено од стране колега да су 
санкције у потпуности угасиле учешће наших стручњака у међународном

83



сагледавању споменика и њихове заштите. Свакако да je до тога дошло 
али бих овом приликом указао на делатности ИКОМ ОС-а -  Међународ- 
ног савета за споменике и споменичке целине, у оквирима УНЕСКО-а, 
чије je седиште у Паризу. Желео бих да подвучем да се извесна умањена 
делатност наших представника у тој организацији није сада обавила већ 
знатно раније. У почетку су чак, заступајући нашу земљу -  Југославију у 
целини, представници Србије били најактивнији. Они су од оснивања 
ИКОМ ОС-а играли видну улогу у том телу у коме je само ограничени 
број стручњака припадао шеговом Извршном одбору, почев од почив- 
шег Иве Здравковића и друтих. Међутим, преузимањем Националног 
комитета од стране колега из Хрватске и Словеније. његова активност 
почела je да се гаси, пре свега у односу на Србију. Поставља се сада 
питање даљег учешћа представника наше нове Југославије у ИКО- 
МОС-у, те би било потребно да се, приликом предстојећих разговора 
који ће се одвијати у оквиру обележавања стопедесетогодишњице зашти- 
те у Србији, активира ово питање, како би се наши стручњаци поново 
афирмисали у тој за нас тако значајној међународној организацији.

Овом приликом, посебно бих се осврнуо на Међународни комитет 
за народну архитектуру, који дела у оквирима ИКОМОС-а. Taj je 
Комитет један од најактивнијих, посматрано са међународне тачке гле- 
дишта, na морам да подвучем да тај Комитет одржава стално своје 
годишње састанке -  сваки пут у другој земљи. Ни једном приликом 
нисам био искључен из његовог рада, мада сам из земље у ембаргу, која 
има међународне односе, прилично нејасне. Овогодишње заседање К о  
митета биће у октобру -  на Сардинији, где ћу у својству сталног члана и 
члана посебног тела, узети активног учешћа у раду. Према томе, има 
појединих стручних организација које и даље, хвала Богу, рачунају на 
нас, у којима ми и даље треба да будемо активни. Али, поставља се 
питање афирмације наших предсавника од стране Националног комите- 
та ИКОМ ОС-а у овој новој Југославији. С тога, када се будемо састали 
око обележавања стопедесетогодишњице заштите, требало би и тај 
проблем поставити и решити, како би се потпуно легализовали, тако да 
нико не би могао да нам постави питање: -  Ко сте ви? Југославија се 
растурила -  Kora ви данас представљате?! Требало би, уствари, да се 
том  приликом преиспитају сви наши односи са многим међународним 
организацијама које имају везе са нашим струкама, у чему нам пре свега 
могу помоћи Грчка и Румунија -  земље на које се очигледно у овом 
тренутку можемо нешто шире ослонити (председник Међународног ко- 
митета за народну архитектуру сада je проф. Н. Муцопулос, из Солуна).

Радомир СТАНИЋ

У складу са тим опсервацијама које сад чујем, ми смо већ предузели 
мере да доведемо на ово саветовање, најесен одређен број колега истра- 
живача, конзерватора из Грчке, Бугарске, Румуније, Русије из свих 
православних земаља које су на неки начин остале ипак верне Југослави-
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ји, односно нама, na ћемо међу такве људе уврстити Муцопулоса и још 
неке за хоје je веома важно да се нађу том приликом у Београду.

Дилштрије СT ЕФАНОВИЂ

У потпуности иодржавам веома важан и значајан предлог академи- 
ка Ђурића и пледирам да то буде пгго пре. М ора се одржати састанак на 
високом нивоу са представницима Цркве. Овај наш пример je сјајан; 
нико није веровао да ће се остварити, изгледао je у почетку мегаломан- 
ски. Урађен je огроман посао, снимљена je рукописна грађа на микро- 
филмове.

Имам још једно искуство из цркава и манастира. Скоро у свакој 
цркви и манастиру наишао сам на богослужбене књиге штампане у 
Русији. У велихом броју случајева оне су у дерутном стању. To су књиге 
које су штампане током XVIH века. Донете су из Русије. Не знам да ли 
имамо довољно стручњака, не знам да ли би један пројекат о њиховој 
заштити и коришћењу могао да се успостави. To je драгоцена књишка 
заоставштина; ту су осмогласници, минеји, триоди, пентикостари и низ 
других богослужбених књига. У њима се налазе драгоцени записи на 
маргинама. Требало би те књиге поново пописати, заштитити, опет, 
наравно, уз благослов Цркве. Колико видим Црква није у стању да сама 
води тај пројекат. Да ли имамо довољно стручњака то ви знате боље; 
проблем je огроман, али богатство je неизмерно. Стање књига je забри- 
њавајуће. Хтео бих само да поменем да сам у манастиру Грабовцу у 
Мађарској видео србљаке. читав низ ових драгоцених књига штампаних 
у Римншсу. Претпостављам да се сада налазе у Сент Андреји.

М орам да похвалим Музеј у Сент Андреји. Изгледа боље него било 
који црквени музеј у земљи. Хвале je вредан допринос Стојана Вујичића, 
без чијег ентузијазма и заузимања Музеј не би био овако репрезентати- 
ван. Истине ради мора се поменути помоћ Мађарске државе. Уз Музеј 
су Архив и Библиотека. Архивска грађа je узорно сређена, као и у 
манастиру Хиландару.

Примите сви ви који сте присутни a радите на запггити споменика 
од мене лично огромну захвалност. Био сам недавно у манастиру 
Градац, био сам у Раваници... Видљиви су огромни резултати. Посмат- 
рајући историјски, наши људи у заштити који су то радили, дали су не 
само лепоту, дали су себе и верујте то служи на част служби запггите. 
Много вам хвала на свему.

Надежда Р. СИ НДИК

Ж елим да одговорим господину професору Стефановићу, академи- 
ку. Што се тиче обраде и заштите црквенословенских књига XVII-XX 
века, игтампаних у руским, украјинским, румунским и српским штампа- 
ријама (у Венецији, Бечу, Будиму, Београду...) може се рећи да теку 
повремено и недовољно. У овом тренутку није могуће пописати сав овај
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фонд и направити генерални каталог, јер се даје примат рукописној и 
старој српској штампаној књизи. Недостатак стручњака, приручне лите- 
ратуре на српском језику, тепжоће да се дође до стране стручне литера- 
туре, распрострањеност ових књига на великом терену у земљи, и ван 
ње, озбиљне су препреке да се посао организовано започне, и у догледно 
време заврши. Како су црквенословенске књиге биле у службеној употре- 
би у Српској цркви до наших дана, и у власништву су Српске цркве, то 
5и сарадња Цркве и Народне библиотеке, иначе веома плодна када су у 
питању књиге, била веома корисна. Мањи број ових књига je својина 
државних институција, библиотека и музеја. Ha захтев власника, поједи- 
них манастира и цркава, или Музеја Српске православне цркве, угроже- 
ни примерци конзервирани су и рестаурирани у Конзерваторским лабо- 
раторијама Народне бибилиотеке Србије и Републичког завода за за- 
штиту споменика културе Црне Горе на Цетињу. Тачне податке о броју 
конзервираних књига не знамо. Постоје пописи и описи појединачних 
примерака у оквиру пописа и описа предмета у манастирским и цркве- 
ним ризницама, у којима су, углавном, чувани само највреднији пример- 
ци, било због окова, записа, графике или ретког издања. Поменућу 
радове Бранка Вујовића, Ангелине Василић и Мирјане Шакоте (Уп. нап. 
бр. 18 у раду Н. Р. Синдик у овој књизи.)

У оквиру Хиландарског и Сентандрејског пројекта, Народна библи- 
отека обрађује и штити црквенословенске фовдове манастира Хиланда- 
ра и Библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји. 
Њихова каталогизација je у току, делом je завршена и објављена. Тако je 
Јанко Радовановић објавио најзначајнији део хиландарског црквеносло- 
венског фонда, односно руску и румунску књигу XVII и нека ређа руска 
и украјинска издања XVIII века (Архео1рафски прилози 2/1980, 229-325 и 
3/1981, 237-298). Радоман Станковић и Јанко Радовановић објавили су 
Извештај са dpyioi службенсп пута у  Пећку Патрцјаршију у коме се 
налази и списак црквенословенских књига које су пренете у Народну 
библиотеку Србије после подметнутог пожара који je избио у патријар- 
шијском конаку где се налазила библиотека (Архео1рафски прилози 
3/1981, 369-375). Надежда Р. Синдик и Катарина Мано-Зиси објавиле су 
у два наврата део каталога црквенословенског сентандрејског фонда 
(.АрхеоГрафски прилози 9/1987, 181-277 и 10-11/1988-89, 149-246.)

Значај црквенословенских књига je већи од оног који им се придаје 
због богослужбене употребе. У одређеном исгоријском тренутку Срби 
су ове књиге сматрали пггитом православља у борби против унијаћења, 
читали их, учили из њих православне догме, црквену и националну 
историју, византијску поетику. Графика из ових књига утицала je на 
барокно фреско-сликарство и иконописање, језик и сгил на језик и сгил 
оновремених српских књига. У науци je запажен повратни утицај пггам- 
паних књига на рукописне. По језичкој редакцији нису биле српске, 
пореклом највећим делом руске и украјинске. Срби су их штампали у 
својим штампаријама, најпре ван својих етничких граница, a затим у 
сопственој држави. И увек су их сматрали својим књигама. Ha њима су 
исписивали важне историјске догађаје, али и обичне, свакодневне. Отуда
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ce израда генералног каталога ових књига намеће као важан задатак 
пред српску науку.

Божидарка ПУПАВАЦ

Овом скупу не припадам ни no чему, сем no свом интересовању за 
уметност и no љубави према уметности. Међутим, кад уђем у манастир, 
ono nrro ми смета, то je тај модернистички иконостас који no мени не 
одговара овој цркви. Страховито одудара од фресака на зидовима. 
Говорим сасвим субјективно, као особа која има некакав осећај за 
уметност. Свака част уметничким способностима Србиновића, ja  немам 
право да говорим о његовој уметности, његова дела то говоре, међутим, 
чујем да je раније постојала сагласност између цркве и Службе заштите 
споменика да ce постави тај иконостас. Када je урађен, црква ra више не 
жели. Зато бих ja овако поставила питање: зар не постоји право на 
промену мшпљења, с обзиром на то да постоји разлика између идеје о 
реализацији и саме реализације. Значи, некима ce чини да одговара, исто 
тако ce некима чини да не одговара. Једноставно, ja  не знам колико je то 
озбиљан спор, и није моје да знам. Постоје људи који ce баве тиме, али 
зар не би требало да постоји флексибилност? Зар црква у којој je 
иконостас, нема право да одлучује првенствено, a не неки људи са 
стране, na били то ви или ja, било ко. Хвала лепо.

Радомир СТАНИЋ

Можда сада није прилика да исцрпније разговарамо о том пробле- 
му, али ваља вам пружити неке информације. Пре свега, запггита није 
таква служба која жели било коме нешто да намеће. Ово je, ако je о 
Жичи реч, рађено на високом степену међусобне сагласности. Али, шта 
ce у међувремену догодило тешко je да то објасним. Знате како je, људи 
су људи, они мењају свој укус своје пројекције, своје виђење итд. и то ce 
сада са иконама мозаичким испоставило као нешто што не може да 
опстане са становишта Цркве. Међутим, заштита je радила са најбољим 
намерама, са чистом идејом да жички манастир, жичку цркву, како бих 
рекао, у свеобухватном смислу речи свестрано васпоставимо, вратимо 
храм што више првобитном изгледу na, разуме ce, и кад je реч о 
ентеријеру. Наравно, колико смо успели или нисмо -  судиће време, али 
тај покушај ce једног дана морао догодити. Он ce, ето, догодио у Жичи и 
то не случајно. Нисмо, наиме, желели само да уобличимо ентеријер 
онако како то ми гледамо да он треба да буде, него и да направимо неке 
захвате који, no нашем мишљењу, треба да унапреде црквену уметност. 
Знате, не можемо ce ми као заштита која je одговорна за стање манасти- 
ра, односно споменика, када je реч о унутрашњости, задовољити са 
копијама, са минорним безживотним, сасвим нестваралачким, безвред- 
ним копијама, које би стајале на жичком иконостасу. To би било у 
нескладу са изванредним вредностима Жиче чија je архитектура на путу
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да буде потпуно обновљена и враћена својим изворним облидима. Увек 
je Српска црква у средњем веку била велики мецена: она je ангажовала 
највеће уметнике за осликавање цркава фрескама и израду иконостаса. 
Ми смо то имали у виду и договорно са Црквом ангажовали Младена 
Србиновића, вероватно највећег српског мозаичара и знаменитог слика- 
ра да изради престоне иконе у мозаичкој техници. Он je урадио иконе 
које су постављене на реконструисани мермерни иконостас коме je 
враћен првобитни изглед. Различите оцене о успешности или неуспеш- 
ности икона које су иначе no суду многих изузетна уметничка остварења, 
говоре о томе колико je жички подухват сложено питање. У овом 
тренутку не верујем да je могуће ово питање темељније расправљати. Ja 
лично Ваше мишљење уважавам као nrro уважавам и суд Цркве. М ора 
се, међутим, уважавати став Службе заштите која je компетентна да 
ради на уређењу цркава као споменика културе. Није добро ако joj се не 
верује. Разуме се да je најбоље да се усагласе мишљења, али ће увек бити 
тешко ускладити укусе. Уобличавање ентеријера култно активних хра- 
мова који представљају врхунске споменике je веома осетљиво питање, 
што je најбоље показао случај Жиче. Понекад се заштити неправедно 
приписује тежња да споменичке цркве које су култно активне жели да 
претвори у музеје. To уопште није тачно. Ентеријери се морају подврћи 
одређеном режиму како би били најбоље заштићени, али се при том  ни 
једног тренутка не доводи у питање култна функција.

Дртан БУJIA ТОВИЋ

Само кратко Господине Станићу, иако сте рекли да нема времена за 
реплике, ипак не могу да не примегим да скуп није међуинституциона- 
лан, скуп je интердисциплинаран у области оних дисциплина које се тичу 
запггите. Тако сам у два наврата приметио сувише истицања проблема 
на некој друтој страни. Ja сам мислио да ће ипак бити времена да се овде 
у овим струкама и овим професијама, говори о проблемима које има 
заштита. Разумем да постоји проблем, толико озбиљан да се ne може 
остварити право и надлежност Завода у тој области. Закон je једнак без 
обзира ко je власник културног добра, a у том смислу тема je, ипак, за 
уже стручне састанке. Но, очигледно полемика je неизбежна, ja  je не бих 
сада отварао иако сам вашом реченицом, сада при крају, доста изнена- 
ђен, како заштита наравно може да утиче на савременост стваралаштва. 
Али, савремено стваралаштво мора да доживи исту валоризацију, на- 
равно са мање компликованом критериологијом од оне коју има стари- 
на и културна баштина. Већ сусретање та два проблема je јако комплико- 
вано и захтева решавање за оваквим столом, a не у разговорима инсгиту- 
ционалним. Не зависи од добре воље овог или оног власника. Ипак ћу 
само једну реченицу рећи. Господин Димитрије Стефановић je говорио 
како je успео огромним напорима да реконструише музичко стваралаш- 
тво, српско, средњовековно; и касније у том изванредном излагању дошао 
до оне идеалне тачке када се та реконструкција враћа у живот, када ми



постајемо поново сви власници оног што je основна одлика културног 
добра, Тада што се, уосталом, кроз ваш Завод и кроз све друге послени- 
ке заштите и чини. Стално се новим корисницима, ововременим, враћа 
на употребу оно што je вредно. У том смислу, Димитрије Стефановић 
није говорио о интерполацијама госпође Љубице М арић у стваралаштво 
Кир Стефана. To je проблем који се овде мора решавати, не да ли ће 
оваква или онаква заштита утицати на савремено стваралаштво; нарав- 
но и то, али савремено стваралаштво ђе доћи под удар своје критерио- 
логије. Реминисценције, савремено стваралаштво са реминсценцијама, 
наравно, то je један од поузданих путева у едукацији, у просвећењу, у 
промени чак у озбиљној културној промени. Хвала.

Доброслав Ст. ПАВЛОВИЂ

Не смемо занемарити чињеницу да овај нови лик који се јавља на 
храму у Жичу -  како споља, тако и изнутра, изазива извесне полемике -  
разна мишљења, за и против. Свакако да je то један озбиљан проблем, 
na мислим да би било корисно посветити му једно посебно саветовање и 
заузети одређеније ставове. Овај манастир заслужује такав један разго- 
вор. Овом приликом то се не може обавити, јер нису присутни сви они 
који могу дати одлучујућу реч. Нема никога од меродавних ни од стране 
Цркве. Због тога je неопходно да се један дан посвети проблемима Жиче 
у њеном новом руху.

Вера БОГОСАВЉЕВИЋ  -  ПЕТРОВИЋ

Ja бих нешто рекла о археологији, пошто смо на овом округлом 
столу заборавили да je и она део културног наслеђа и заштите. У 
јучерашњим разговорима помињана je искључиво у контексту заштит- 
них истраживања. Мени je жао, то je вероватно омашка организатора, 
да није позван неко од археолога са дутогодишњим искуством у раду на 
зашитити угрожених археолошких споменика, да са својим рефератом 
комплетира слику наше заштите и постави основне проблеме професије 
за даље расправе. У току трајања округлог стола испоставило се да нас 
остале гране заштите помало »гурају« у домен природних наука, где смо 
ми од претходне године на крају и припали no свим критеријумима 
финансирања. Мени се, ипак, допада чињеница да je археологија на 
средини, да смо остали у простору хуманистичких наука користећи се 
моћима и резултатима егзактних дисциплина. Радује ме предлог који je 
проф. М. Медић изнео са апострофираним задатком да се у науке о 
запггити културних добара уведе метод интердисциплинарности путем 
систематски конципираних научних пројеката. To би за археологију 
значило огромно растерећење од баласта које класични методи за собом 
носе и могућност да се многи резултати са више страна потврде и 
остану као чињениде. Што се тиче врхунских метрополских институција
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овај посао се обавља спорадично, од конкретне потребе до неког посебни- 
јег пројекта. Радује ме што могу да кажем да наш Музеј (мали no обиму и 
броју колекција) у археологији се преко научних пројеката већ дуже време 
служи резултатима помоћних наука, остварујући сарадњу са лаборатори- 
јама Магнохрома, Републичког СУП-а, Геоинститута итд. Ha жалост реч 
je о приватној иницијативи и личним познанствима и зато подржавам и 
приклањам се мишљењу професора Медића о систематском приступу 
овом проблему. Изложила бих још један проблем који прераста у акутан, 
о чему овде нисмо разговарали. Поред тога што археологија »копа« као 
непокретне споменике (утврђења од камена, градови, »villae rusticae«, 
цркве, базилике и осгало) остаје један огроман део објеката од трошних 
материјала почевши од праисторијских насеља, халштатских градина до 
ископавања ранословенских кућа и насеља. У нашој конзерваторској 
пракси не постоје разрађени системи заштите трошних остатака. Зашто то 
говорим? Ми имамо јако добро формирану техничку документацију 
којом се штитимо и која нам служи за интерпретацију. Последњих година 
догађа се нешто као тренд у археолошким ископавањима -  истраживање 
ранословенских насеља. У археологији средњег века све и започиње од 
периода доласка Словена на Балкан и њиховог односа према аутохтоном 
елементу. Значи, да би добро познавали начин формирања првих словен- 
ских заједница на нашој територији ми би морали да штитимо такве 
локалитете. Ми не познајемо у природи ствари како je изгледала словен- 
ска кућа, имамо само неке трагове. A да смо оставили на примеру 
великих пунктова као што je, Гамзиград или Ђердап, неколико словен- 
ских кућа, сачували би их са могућношћу аналогија са текућим истражи- 
вањима на великим агломерацијама. После десетак година оваквог при- 
ступа имали би јаснију слику свог порекла и имали би чиме да се 
поносимо из простог разлога што су то најранији трагови нашег насеља- 
вања на данашњем простору. Исто важи и за праисторијске објекте. Осим 
дивног локалитета као што je Лепенски Вир ми немамо ништа очувано на 
Винчи или Гомолави, на локалитетима који су деценијама археолошки 
истраживани. To су основни проблеми које сам желела да истакнем у 
оквиру заштите археолошких осгатака: интердисциплинарносгг у научном 
раду и очување споменика који су до сада трајали само онолико колико 
смо ми на терену и преко техничке документације.

Радомир СТАНИЋ

Хвала колегиници Богосављевић, urro сте се јавили за реч, јер на 
млађима и паметнима свет остаје. Ваша запажања су од велике користи 
за обогаћивање неких погледа на даљи посао кад je реч о археолошким 
локалитетима и њиховој заштити. Не видим да се још неко јавља за реч, 
a врло бих волео да се још неко јави. Међутим, ако нема нико потребе да 
узме реч ja бих вас замолио да ми допустите да кажем неколико 
завршних речи после нашег дводневног садржајног и интензивног рада, 
без обзира што смо заправо само закорачили у проблематику заштите 
културног наслеђа или боље рећи само се дотакли теме нашег округлог
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стола. Међутим, ja  осећам велико задовољство ш то сам готово сасвим 
убеђен да je овај округли сто апсолутно испунио свој задатак. Он, 
надам се, није имао за циљ да нешто до краја сагледа или да улази до 
краја продубљено у неке проблеме који су ствар специјалиста за посеб- 
не стручне разговоре, у другим приликама na и у другим срединама. 
Округли сто je заправо желео да у начелном смислу речи отвори нека 
релевантна питања која су од капиталног и виталног значаја кад je реч 
о културном наслеђу и његовој заштити. Мислим да смо за ова два 
дана кроз излагања која су се чула na, ево, и кроз дискусију ипак 
остварили те најосновније циљеве овог саветовања. М и смо говорили, 
да вас само подсетим, о низу важних питања, пре свега о официјелној 
заштити и усавршавању система правне заштите, јер je то темељни 
проблем у настојањима да очувамо своју културну баштину. Правна 
заш тита je угаони камен темељац у интегративној савременој заштити 
културних добара, односно у њиховој практичној заштити. Ако нам 
правна заш тита није ваљана, онда ћемо тешко шта моћи успешно да 
урадимо. To вам je, уосталом, као правна држава: ако она није у реду, 
онда нам тешко ш та може поћи за руком. Догодиле су се многе дубоке 
друштвене, економске и друге промене које имају и те каквог одраза на 
заштиту културно-историјског наслеђа. Ове промене диктирају друкчи- 
ји правни приступ заштити споменика културе и других културних 
добара. Данас je веома мали број стручњака који се специјалистички 
баве законодавним питањима заштите културне баштине, односно тзв. 
споменичким правом. Има се утисак да je у државним органима још  
мање правника који посвећују пажњу овој проблематици посебно са 
теоретског аспекта. Скоро да je оправдано посумњати у ваљаност 
закона који регулишу ову материју. Закони се множе, али су све мање 
ефикасни и тешко примењиви. М ного што шта, нарочито из области 
власништва, није третирано у нашем закону na отуда настају нерешиви 
проблеми.

Говорили смо посебно о школовању кадрова у заштити којем 
питању смо дали велики значај. Заједнички смо закључили да без 
обнове кадрова, без њиховог стварања путем школовања у иностран- 
ству нема праве и савремене заштите нити се може хватати корак са 
Европом. Н аш а струка ће и даље стагнирати уколико не буде пратила 
светска збивања на плану технолошких и других иновација од којих 
смо у овом тренутку доста далеко, чему су веома допринеле санкције. 
М лади стручњаци се морају школовати у истакнутим светским конзер- 
ваторским средиштима као ш го je то чињено пре неколико деценија.

Разговора je било, ако се сећате, о дограђивању организационих 
система заштите како у области заштите непокретних, тако још  и више 
у домену заштите покретних културних добара. И кад je реч о заводи- 
ма, архивима и музејима разговарали смо о потреби интензивирања 
научно-истраживачког рада, интердисциплинарног рада у заштити. Не- 
ка питања, на жалост, нисмо ни дотакли. Тако уопште нисмо говори- 
ли о заш тити споменика у ратним окружењима о спасавању настрада- 
лих споменика од ратних дејстава. Само смо поменули катаклиз-

91



мична унипггења спомениха на подручјима бивших југословенских ре- 
публика где се води рат. Уоппгге нисмо разговарали о заштити српских 
споменика у иностранству, што представља веома актуелну тему. Нисмо 
се задржали на питању издавачке и информативно-пропагандне делат- 
ности у области заштите културног наслеђа, нисмо разговарали о потре- 
би објављивања књига и публикација о нашим капиталним споменици- 
ма који су још  увек у анонимности о којима наш и инострани свет не зна 
оно што треба да зна. Приближавање споменика културе савременој 
друштвеној свести један je од прворазредних задатака. H a њиховој 
популаризацији и пропаганди треба радити систематски и интензивно.

Из свега овога urro сам помало несређено истакао види се да смо 
ми дотакли само нека кључна питања, док je читав низ остао no страни. 
Један округли сто није ни могао да има претензије да потпуно исцрпи 
проблематику заштите културног наслеђа. О свакој значајнијој теми из 
овог комплекса могао би се посветити посебан округли сто. Одлазећи са 
овог саветовања, овог округлог стола схватили смо колико се може 
заронити у сваки важнији проблем и колико се сваком од њих може 
посветити пажња. Велико саветовање које се поводом 150-годишњице 
заштите споменика културе у Србији припрема за јесен ове године 
обухватиће много више тема и питања. Овај округли сто je уствари 
пролог овом скупу посленика у запггити споменика културе и истражи- 
вача наше културне и уметничке прошлости. Овде смо имали веома 
корисне сугестије и идеје које уколико се прихвате могу значајно да 
унапреде рад планираног саветовања у Београду, које ће бити одржано у 
амфитеатру Народне бибилиотеке.

Немам намеру да предложим било какве закључке који би се евенту- 
ално усвојили, јер то није ни био циљ округлог сгола, али бих желео 
нешто посебно да кажем. Ja сам се јуче и данас овде толико срећно 
осећао да то морам да нагласим. Окупили смо се у Краљеву и Жичи, 
отворено и критички разговарали о питањима од круцијалног значаја. 
Радостан сам што се све то догађа баш овде, што je овај округли сто 
сјајно организован. Стога сам слободан да у име свих вас и у своје лично 
име честитам колеги Милораду Михаиловићу, нашем млађем колеги, 
директору Народног музеја, који je, како сте видели, био изванредан 
домаћин, бриљантан организатор. Мислим да ће успех овог саветовања 
послужити на част Краљеву. И не само овог саветовања него читаве ове 
културне манифестације Сабора »Дани преображења«, која тако ирирод- 
но извире из колосалне културне баштине краљевачке области. Она се 
изванредно уклапа у околност да се на овом подручју налазе најзначај- 
нији српски средњовековни споменици културе. Заправо из тих разлога 
резон оснивања и постојања овакве манифестације je снажан и непореци- 
во логичан. Све нам то чини једно велико и лепо задовољство и улива 
велику наду да ће се она све више развијати и унапређивати. Из Краљева 
и Жиче одлазимо са сазнањем да се, ево, Краљево уздиже на заслужени 
ниво и што се тако уврштава међу градове који раде на својој духовној 
обнови и културном просперитету, што je срећа за сваки град у унут- 
рашњости Србије.
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Дакле, ja  ce још једанпут захваљујем колеги Михаиловићу, председ- 
нику оштине и свим њеним делотворним представницима што су све 
учинили да буду дивни домаћини и да запамтимо Краљево као град где 
смо ce, ево, окупили и сабрали, дружили ce размењујући мисли и 
уживајући у древним лепотама непоновљиве Жиче, једне од највећих 
српских светиња.

Драге колеге и драги учесници овог научног скупа, дозволите ми да 
ce испред организатора -  Народног музеја, Скуппггине општине и Орга- 
низационог одбора који предводи председник Скуппттине огпнтине -  
захвалим свима вама, пре свега за учешће и за све оно што je овде 
изговорено. Драго нам je, и ово je потврда наше жеље да манастир Жичу 
што више укључимо у савремене културне токове и да оно што je везано 
за Жичу a што ce дешава у домену српске културе и заштите културног 
наслеђа, управо одавде и потекне, да ce нове ствари и идеје одавде 
покрену. Захвалност морамо да искажемо и сестринству манастира 
Жича и доброти мати Јелене, игуманије, која нам je омогућила да ce у 
овом простору окупимо и радимо. Хвала вам свима.

Милорад МИХАИЛОВИЋ
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