Научни и стручни радови
Оригиналан научни рад

УДК: 316.72:351.853(497.113) ;
316.334.55:39(497.113)

Весна Ђукић

Менаџмент сеоске природне
и културне баштине in situ:
студија села на територији града панчева
Апстракт: Истраживање обухвата постојећи систем заштите и начин коришћења културне и природне баштине. Указује се да је постојећи
систем заштите у Србији током претходних деценија створио такву
ситуацију у којој сеоско наслеђе није физички, интелектуално и емоционално доступно сеоском становништву, иако га је оно стварало. И поред
интердисциплинарног приступа, истраживање примарно припада области менаџмента у култури и културној политици. Студија случаја заснива се на теренском истраживању заштите и коришћења културне и
природне баштине у четири села на територији града Панчева. Резултати
показују да се сеоска баштина не штити и не користи in situ, што у недостатку интерпретације њеног значења и значаја за савремено друштво
води ка забораву вредности наслеђених из прошлости, недостатку свести о значају културне разноликости за развој друштва, као и недостатку
свести о могућностима ендогеног развоја села, заснованог на коришћењу
сеоске природне и културне баштине. У раду се заговара такав систем
заштите и коришћења сеоске баштине који успоставља дијалог не само
између града и села, него и између материјалне и нематеријалне баштине,
природне и културне баштине, као и између сеоске баштине и савремене
културе села.
Кључне речи: село, природна баштина, културна баштина, заштита in situ, коришћење баштине
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Увод
Од оснивања установа културе за заштиту баштине, покретна сеоска
баштина се, осим изузетака, преноси у градске музеје, архиве и библиотеке. С друге стране, непокретна сеоска баштина мора се штитити in situ,
aли се она најчешће конзервира наносом земље по површини археолошког
локалитета или мерама пасивне заштите. Такве мере се предузимају због
недостатка финансијских, техничко-технолошких, људских и других ресурса, као и одговарајуће институционалне инфраструктуре. Поврх тога,
највећи број непокретних објеката на територији села Србије није истражен
нити обухваћен режимом заштите и коришћења. У области нематеријалног
наслеђа, ситуација је постала нешто повољнија након ратификације
Конвенције о заштити нематеријалног наслеђа, али истраживања су тек ’загребала по површини’ богатог сеоског наслеђа.
У претходним деценијама је, тако, успостављен систем заштите и
коришћења културне и природне баштине, у коме сеоско наслеђе није физички, интелектуално и емоционално доступно сеоском становништву, иако
га је оно стварало. То је у директној супротности с начелима Међународне
повеље културног туризма (ICOMOS 1999), која упућују на потребу да се поред физичке доступности обезбеди и могућност да чланови локалне заједнице
и туристички посетиоци доживе и разумеју наслеђе, како би оно могло да
има важну улогу у савременом животу. Стога програми интерпретације треба да користе савремене форме образовања, медија, технологије и усменог
објашњења историјског и културног значаја које наслеђе има за окружење у
ком се налази, као и да истичу сврху наслеђа, традиције и културне праксе
које су се на том месту развијале.
Прекид комуникације угрожава баштину, будући да она стварно постоји
само ако се у неком облику практикује – ако има употребну вредност за локалну заједницу, тамо где је и настала in situ (Шола 2013: 3). Развијање употребне вредности баштине и њено коришћење могуће је само у савременој
култури – почев од уметничког стваралаштва и креативности инспирисаног
баштином, преко активности усмерених ка њеном оживљавању и коришћењу,
све до (ре)нтерпретације њеног значаја и значења за кориснике и посетиоце.
Као што је драмском тексту насталом у прошлости потребан низ уметничких
израза да би био транспонован у позоришну представу која се изводи за посетиоце у савременом тренутку, тако је и баштини потребна (ре)интерпретација
да би била интелектуално и емоционално доступна локалном становништву,
посетиоцима и туристима. Одатле, управљање културним наслеђем значи
уравнотежење старог и новог, које омогућава да прошлост непрекидно ступа
у дијалог са садашњошћу и тако успоставља нови поредак вредности који
чини основу идентитета друштва и друштвених заједница.
Управо стога задатак менаџмента културне баштине није усмерен само
ка „трагању за старинама“ смештеним у музејима (затвореним за јавност!),
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већ и ка савременим културним изразима који баштини омогућавају да створи додату вредност за друштво. Његова улога је да „применом одговарајућих
метода (социокултурне анимације, економике културе и сл.) осмисли
одговарајућу друштвену употребу споменика културе, као основе идентитета града, региона, државе, нације“ (Драгићевић Шешић, Стојковић 2011:
160–161). У овом контексту, појам „град“ односи се на административно и
политички уређену територију која обухвата градска, приградска и сеоска
насеља. Будући да сви типови насеља дају допринос развоју идентитета
града, то води ка закључку да споменици културе, као културна добра на
територији сеоских насеља, такође представљају основу идентитета града.
Међутим, баштину чине и природна добра, због чега држава брине о њиховој
заштити и очувању, не правећи разлику између типова насеља. Са становишта јавне практичне политике и менаџмента баштине, свако разликовање које
има елементе дискриминације није допустиво, јер су села, приградска насеља
и градови комплементарни облици живота, који коегзистирају доприносећи
очувању биодиверзитета и културне разноликости. Становништво које живи
у њима подједнако има право на „учешће у културном животу своје заједнице,
уживање у уметнoсти, допринос научном развоју и коришћењу његових
предности“, како је гарантовано Универзалном декларацијом о људским
правима Уједињених нација (Члан 27, Резолуција УН 217/III 1948). Сходно
томе, сеоска, природна и градска културна и природна баштина јесу комплементарни облици настали у прошлости, који подједнако – у садашњости и
будућности – могу имати употребну вредност. Како је она важнија за локалну заједницу у којој је настала, баштински менаџмент мора да крене у директну акцију на терену, обухватајући подједнако заштиту и давање употребне
вредности свим врстама културне и природне баштине. Одатле деловање in
situ, одатле бројни пројекти идентитета и сећања, одатле „музеји заједнице“,
„екомузеји“, „економузеји“ (Шола 2013: 3).
Зато је основно истраживачко питање овог рада следеће: како дати
употребну функцију сеоској културној и природној баштини тамо где је у
прошлости настала, а у садашњости угрожена in situ, да би била доступна
сеоском становништву и посетиоцима? Питање је, такође, и да ли баштинске установе треба да проучавају и промовишу само заштићена културна
добра, тј. каква је судбина баштине која није заштићена, и да ли она спада
у домен деловања јавних установа заштите и коришћења културних добара,
чак и према застарелом али ипак важећем Закону? Стога, иако овај рад има
интердисциплинарни приступ, он је примарно позициониран у научној области менаџмента у култури и културне политике. Студија случаја заштите и коришћења културне и природне баштине заснована је на теренском
истраживању четири села на територији града Панчева. Баштина која се налази у овим селима, а предмет је истраживања у овом раду, јесте: епонимно
археолошко налазиште „Старчево–град“ у селу Старчево, по којем су сва
неолитска археолошка налазишта на Балкану добила име „Старчевачка култура“, заштићени Парк природе „Поњавица“, на територији Омољице и Ба-
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натског Брестовца, споменик природе „Ивановачка ада“ у Иванову заједно
са индустријско-техничким и нематеријалним наслеђем у селу Омољица.
На територији ових села живи око 20.000 становника, чија су права на
учествовање у културном животу и уживању у научним тековинама угрожена будући да су прикраћени за (ре)интерпретацију вредности, значења и
значаја природне и културне баштине створене на овим просторима.

Јавне практичне политике „одозго“
Основна препрека у заштити и коришћењу сеоске природне и културне
баштине коју овај рад идентификује јесте недостатак свести о њеној вредности, значењу и значају за развој локалне заједнице. Он се може уочити у
већини стратешких одлука државне управе и локалне самоуправе чија је надлежност да воде јавне практичне политике на територији града, подједнако
као и у менаџменту јавних установа културе основаних с циљем да подстичу развој савременог стваралаштва и очување баштине.
Сврха демократских јавних практичних политика данас разликује се
суштински од оне коју је дефинисала тоталитарна политика аутократске
државе Југославије током друге половине 20. века, која је имала за циљ
да наметне јединствени модел друштвеног понашања на штету културне
разлике између града и села. Такав унитарни модел који је захтевао економски и културни преображај села, као основно начело имао је укидање
разлика између села и града (Ђукић Дојчиновић 1997: 21–31). Стратешки
циљ који је произилазио из таквог начела био је преображај непожељног
идентитета сељаштва (Ђукић Дојчиновић 1997: 67–70), што је у супротности с дефиницијом идентитета као „стимулативног богатства које повећава
могућност процвата људске врсте и подстиче сваки народ и сваку групу да
црпе снагу из своје прошлости, те да прихвата спољашње утицаје који су у
складу с његовим властитим особеностима, и тако настави процес властитог стварања“ (Бутефночет 1978: 112–118).
У складу с таквом политиком преображаја сељаштва, прва кључна одлука донета је 60-тих година прошлог века, када је на територији административног, привредног и културног центра Јужнобанатског региона подигнута
хемијска индустрија. Она је суштински редефинисала идентитет Панчева
тако што је некадашње индустријско, трговачко и агрикултурно средиште
региона трансформисала у национални центар хемијске индустрије. Од
тада ова одлука макроекономске политике генерише дугорочне негативне
последице не само у области културне политике и менаџмента у култури,
већ и у области образовних политика као и других јавних практичних политика (социјална политика, политика за младе и сл). Негативни ефекти
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на искоришћеност ендогеног природног и културног потенцијала села су
током наредних пет деценија показивали све недостатке егзогене политике, као једног посебног стања духа. Како се ово раздобље ближи крају, све
боље се види да је угрожено или уништено оно што није непосредно служило индустријском развоју, који је постао raison d’etat (Нанди 2001: 11).
Земља је испражњена и непрестано рањавана, природа је загађена штетним супстанцама, културна разноликост је изгубљена хомогенизацијом
и „вестернизацијом света“ (Закс 2001: 6, 8, 24), а заборављени су права,
унутрашња култура (Сапир 1974: 75) и традиционална искуства из прошлости, настала у интеракцији човека и природе. Некадашњу унутрашњу
културу заменила је спољашња, чији су циљеви били усмерени ка социоекономском развоју потрошачког друштва, којим управљају „тржиште, држава
и наука као велике универзализујуће силе“ (Закс 2001: 8).
Ова одлука, почев од тог доба, угрожава све културне и природне вредности настале у интеракцији човека и природе. Опште је познато да је Бечки
двор у време насељавања Баната и формирања банатске границе овај регион у свему третирао као своје „изузетно – експериментално“ подручје због
одбране од Османског царства (Ерлер 2003). Будући да је подручје било
намењено колонизацији немачког становништва, полагана је велика нада у
његово производно искуство и привређивање. Стога не треба да чуди што
је модернизација и индустријализација на овом простору започела већ почетком 18. века. Од тада па све до прве деценије 21. века, на територији
Панчева било је четири таласа индустријализације. Први је започео за време Аустро-Угарске већ 1722, оснивањем пиваре и ерарске суваче (државни
млин), који данас, деценијама након што су изгубили своју основну улогу,
чекају да добију нову употребну функцију и постану савремена жаришта
културе. Индустрија је у том периоду била заснована на преради ратарских култура које су добро рађале на плодној банатској земљи богатој водама. У каснијим фазама индустријализације – за време Краљевине СХС,
Краљевине Југославије и ФНРЈ – развијале су се различите гране индустрије
(стакла, сијалица, намештаја, авиона, коже, и сл.). Међутим, оне нису битно угрожавале основне производне ресурсе Баната, а то је плодна земља и
становништво које је обрађује. Ти ресурси су угрожени тек након оснивања
петрохемијског комплекса у завршном таласу индустријализације крајем
20. века, а с њима и природно и културно наслеђе овог региона.
Како је свака дубока промена у току цивилизације, а нарочито у њеној
економској основи, склона да доведе до „растурања система културних вредности и преприлагођавања“ (Сапир 1974: 79), велики број људи одбачен од
„напредног сектора“ и удаљен од старих начина живота, постао је изгнаник
у властитој земљи, принуђен да се сналази и лута између традиције и модернитета (Закс 1999: 8). Последица такве јавне практичне политике наметнуте
„одозго“ био је заборав традиционалних искустава и вредности „одоздо“,
које су у прошлости омогућавале друштвени, привредни и културни развој
на територији овог центра јужног Баната.
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Друга стратешки важна одлука из тог периода била је да се преостали, иако значајно смањен, потенцијал села за културну еволуцију – који је
„опстао упркос развоју“ (Закс 1999: 8) – пренесе у градске музеје, архиве и библиотеке, које сељаштво није посећивало. Ту одлуку је пратила и
образовна политика која је у наставни програм уносила спољашње вредности културе, а унутрашње искључивала. Образовање више није било
прилагођено потребама и занимањима сеоског становништва, већ је тежило преношењу универзалних вредности, за које сеоско становништво није
било заинтересовано. Сеоско становништво је због тога често прекидало
школовање већ након основне школе. Будући да посећеност баштинских
установа кореспондира с образовним нивоом посетилаца, материјална
и нематеријална културна баштина је на тај начин скоро у потпуности
одвојена од сеоског становништва, које ју је генерацијама уназад стварало.
Данас је одвојена и од градског становништва будући да је Народни музеј
у Панчеву, као и већина других музеја у Србији, затворен због недостатка средстава за адаптацију и стварање оптималних техничко-технолошких
услова за чување и излагање музејских предмета. Тако излази да је застојем
у раду институтција и у приказивању институционалног памћења – што је
тековина 20. века – ускраћена могућност да баштина утиче на идентитет и
развој савременог друштва.
Изазов за садашњу макроекономску, културну и образовну политику
државне управе „одозго“ јесте, стога, управо у томе да подстакне локалну
самоуправу и јавне установе културе на интегрисање културне и природне
баштине, изгубљеног сећања и савремене уметности и креативности у план
за одрживи развој града Панчева. Кључно питање таквог интегративног
планирања егзогено-ендогеног развоја јесте како јавне практичне политике
усмерити ка очувању, преношењу и коришћењу традиционалних знања и
ка организацији живота и рада који се поново могу научити и надоградити
(Leach 1998: 93–105) кроз различите формалне и неформалне облике учења,
као и како омогућити коришћење баштине, савремене културе и уметности као стратешког добра (Stanley 2007: 41). У томе посебно значајну улогу
имају школе и установе културе које могу допринети да сеоска културна
баштина постане, пре свега, физички, емоционално и интелектуално доступна сеоском становништву, а потом и другим посетиоцима и туристима.
Посебно је значајна улога баштинских установа културе – музеји, архиви,
библиотеке, заводи за заштиту – које до сада нису демонстрирале свест о
вредности културне баштине села, нити о својој улози у њеној заштити,
очувању, преношењу и коришћењу, а заправо представљају комплементарни институционални оквир потенцијалних партнерстава јавног, цивилног и приватног сектора за одрживи развој града Панчева и свих локалних
заједница на његовој територији.
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Унутрашњи ресурси и локалне инцијативе „одоздо“
Изузетно значајни археолошки налази на локалитету „Старчево–град“,
по којем је најстарија културна група старијег неолита на Балкану добила
име Старчевачка култура, састоје се од остатака насеља формираног од плитких земуница елипсоидног и кружног облика. Археолошко налазиште никада није било доступно јавности и посетиоцима будући да се због недостатка
средстава локалитет конзервира наносом земље одмах након истраживања.
Покретни налази откривени током више археолошких експедиција, почев
од 1912. све до 1970, пренети су у музеје у Београду и Панчеву, а локалитет је 1990. године проглашен за „споменик културе од изузетног значаја“.
Упркос томе, на самом месту током читавог 20. века није постављено чак
ни обележје које указује на ово епонимно налазиште ранонеолитске културе. У време убрзаног развоја информационо-комуникационих технологија,
дигитализације баштине и могућности да се кроз мултимедијалне рекон
струкције, причање прича, анимационе програме, едукативне и креативне
радионице прикаже начин живота и интерпретира значај ове насеобине
за развој друштва које њене тековине користи и данас, изостанак таквих
програма, као и туристичке сигнализације, говори о недостатку свести о
култури која је на овој територији постојала пре седам хиљада година. Та
неолитска култура, наиме, изузетно је значајна због епохалних иновација у
узгајању ратарских култура и домаћих животиња, које су промениле даљи
ток историје. Према речима Маје Живковић из Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, руководитељке истраживања у периоду 2003–2008,
савремена мерења лоцирају трагове насеља на површину од 2,7 хектара,
док је заштићена околина проширена на 8,6 хектара, дужином атара који
локално становништво назива Рит. У плановима је и израда обилазнице
око Панчева, чија је путања померена за стотинак метара управо ради заштите овог локалитета. Због недостатка новца, истраживања су прекинута,
али у једном од стручних радова развијена је идеја о археолошком парку и
бициклистичкој стази која би се продужавала обалом Дунава, и у чијој би
околини биле засађене биљке које су у тој области расле у доба пре осам
хиљада година.1 Том идејом се, по свему судећи, завршава надлежност ове
јавне установе, која нема чак ни своју интернет-страну са информацијама
о културној баштини на својој територији. Или, прецизније, ту се завршава
тумачење њене надлежности онако како је виде оснивачи и менаџмент установе. Ипак, треба истаћи, да не постоји никаква формално-правна препрека
да се „обезбеди доступност културног добра јавности“ (Члан 31, Закон о
културним добрима). Могло би се обезбедити бар тумачење и информисање
о значењу и значају овог локалитета, чиме би се ово културно добро интелектуално и емоционално приближило јавности, када већ није физички
1

Време, бр. 1005, 8. април 2010. http://www.vreme.com/cms/view.php?id=924851
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доступно. У том смислу, Закон чак предвиђа могућност да: „Кад сопственик
не извршава мере заштите, или их не извршава с пажњом доброг домаћина,
односно кад привремено или трајно напусти културно добро тако да постоји
опасност да оно буде оштећено или уништено, министарство надлежно за
послове културе може одредити да се културно добро преда физичком или
правном лицу као стараоцу за спровођење мера заштите културног добра, уз
његову сагласност“ (Члан 33, Закона о културним добрима). У овом случају
предмет спора би вероватно представљало тумачење појмова „оштећено“ и
„уништено“. Ипак, зар вредност добра од изузетног значаја није угрожена
(Шола 2013: 3), оштећена или чак и уништена ако током читавог једног века
није презентована јавности и не доноси добробит локалној заједници на
чијој територији је добро настало? Од непокретних природних добара чија
вредност, значење и значај за становништво индустријски загађеног града
Панчева није презентована и интерпретирана на одговарајући начин, налазе
се и Парк природе „Поњавица“ и Споменик природе „Ивановачка ада“.
„Поњавица“2 је природно добро на територији општине Панчево,
између Омољице и Банатског Брестовца, на левој обали доњег тока Дунава
у Србији. Категорисана је као Парк природе локалног значаја, и заштићена
„Одлуком о заштити Парка природе ’Поњавица’“ (Сл. лист општине Панчево бр. 3/95). У складу са законом, разврстана је у III категорију заштићених
природних добара као значајно природно добро. Амбијентална одлика
„Поњавице“ је јединственост сталне водене површине и контраст насељене
стрме леве и ненасељене ниске десне обале, које омеђује корито реке са мозаичним распоредом биљних заједница воденог, барско-мочварног и шумског типа вегетације. Посебан квалитет овом типу екосистема даје колонија
птица гнездарица, коју чини око 170 различитих врста, те просторна смена шумског зеленила, жбунастог дрвећа и грмља, стабала воћкарица, као
и непосредна близина два насеља и викенд-зоне. Иако ова разноврсност
представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно с рекреативног и едукативно-еколошког аспекта, туризам није развијен нити се проучава синергија природе и културе, иако се еколошки туризам свугде у свету
развија управо на том начелу. Једна од основних препрека је чишћење корита реке Поњавица, у којем се деценијама таложи органски муљ. Та акција
још увек није спроведена због недостатка финансијских средстава,3 иако
количина одумрле биомасе превазилази могућности разлагања, због чега
муљ и даље расте.4 Даље одлагање ове акције наноси штету реци Поњавица,
познатој као веома квалитетној типичној барској ревири у оази недирнуте природе, надомак велеграда; такав локалитет је омиљен међу спортским

2
Панчево, „Парк природе Поњавица“, http://www.pancevo.rs/Park_prirode_Ponjavica-165-1-454 (преузето 1. новембра 2012).
3
Интервју с власником предузећа Јовицом Божићем вођеним 19. јуна 2013.
4
Из Предлога за стављање Парка природе „Поњавица“ под заштиту, 79
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риболовцима.5 С друге стране, није било иницијатива за очување строгог
резервата природе „Омољичка ада“ на речном острву Дунава, који је, иако
заштићен 1966, сада изостављен из свих планова заштите природе на овом
подручју. Док је суседно село Иваново добило заштиту споменика природе „Ивановачка ада“,6 дотле је Омољица изгубила заштиту резервата, а
да то није изазвало никакву реакцију локалне заједнице нити заинтересованих група, иако је ова дестинација традиционално омиљено излетиште
Омољчана на Дунаву.
Такође, на територији Иванова и Омољице, постоје и друге културноисторијске вредности чија развојна функција није сагледана. Међу њима је
и Црпна станица на регионалном хидросистему „Надела“, која се налази на
граници између Омољице и Иванова. Ова станица је изграђена 1897. године; међутим, она ни до данас није обухваћена режимом заштите, иако је због
своје вредности препоручена за заштиту као индустријско-техничко наслеђе.7
Очувана су и два машинска млина која су грађена у време индустријализације
села између 1910. и 1930. године, а типична су за подручје Војводине и
шире. Ови млинови су евидентирани као индустријско-техничко наслеђе,
јер представљају начин живота и рада сеоског становништва у прошлости, које се превасходно бавило ратарством, захваљујући изузетно плодној
земљи поплавног подручја Дунава.8 О плодности земље сведочи и писана
историја 18. и 19. века, када је Омољица била важна геостратешка тачка на
граници Аустро-Угарске. Из тог периода постоји запис да је „плодност била
тако колосална да ђубрење шкоди“ (Милекер 2004: 37).
Даља анализа унутрашњих ресурса обухвата нематеријално културно наслеђе на подручју ова четири села, које су одабрана за теренско
истраживање будући да у њима живи око 20.000 становника чије је право
на баштину угрожено. Нематеријално наслеђе по обиму значајно премашује
материјално наслеђе. Због тога ће анализа обухватити само неколико одабраних примера у селу Омољица који до сада нису истражени, описани и
проучени, те због тога нису заштићени, нити имају употребну функцију која
доприноси развоју села; то су: „мали хаџилук“ на чудотворном бунару, Фе5
Ревири Србије http://revirisrbije.com/centar-za-promocije/predstavljamo/ponjavica-divlji%C5%A1arm-banatske-oaze
6
У Студији заштите споменика природе „Ивановачка ада“, прилаже се претходно
Решење о заштити из 1966. године које се односило на Омољичку аду; међутим, оно је без
образложења у овој студији преименовано у Ивановачку аду, Завод за заштиту природе
Србије. Нови Сад, 2008, Прилог 1.
7
Подаци су добијени у интервјуима са сарадницом Завода за заштиту споменика културе
у Панчеву, Јасмином Вујовић и директорком Музеја науке и технике, мр Соњом Зимоњић;
интервјуи су вођени у оквиру теренских истраживања за овај рад 19. априла и 24. маја 2013.
године.
8
Подаци из евиденционог картона Музеја науке и технике у Београду добијени су у
интервјуу са директорком Музеја науке и технике, мр Соњом Зимоњић, у оквиру истраживања
за овај рад, 24. маја 2013.
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стивал аматерског филма о животу села „Жисел“, те биоскопска, хотелскоугоститељска и просветна традиција.
Извори воде имају посебан значај у свакодневном животу људи, a нарочито чудотворни и лековити бунари. Међутим, њихово коришћење је
у непосредној корелацији с друштвеним понашањем и обичајима који се
под утицајем јавних практичних политика мењају током времена. Људи
из целог Баната су одлазили на водицу покрај манастира Војловица у Панчеву, почетком 20. века и између два светска рата. Пешачење, често босих
ногу, до извора Трњана, сматрало се „малим хаџилуком“ (Ђекић 2001). Овај
обичај је, након више од пола века дисконтинуитета, недавно обновљен, па
данашње становништво Омољице и суседних места наставља традицију
ходочашћа на водицу Трнову, верујући у њену исцелитељску моћ. Извор
водице у Омољици налази се у регионалном хидросистему „Надела“, у
близини православног храма Св. Николе. Последња сачувана фотографија
ове чесме–водице са озиданим сводом потиче из 1966. године. Убрзо након тога становништво је престало да одлази на чудотворни извор, иако
ни до данас није престало да верује у његову лековитост. Према сећању
старијих Омољчана, на водицу су болесни често одлазили с вером и молитвом прихватајући ово чудотворно средство. О томе сведочи и исказ
старије Омољчанке која тврди да је као девојчица на извору излечила тешко
кожно обољење.9 Иако је извор данас запуштен и зарастао у коров, он би
уз минималну интервенцију могао поново бити физички доступан локалном становништву и посетиоцима. Међутим, већи је проблем то што нове
генерације становништва нису упознате с овим исцелитељским обичајем,
који је престао да се практикује последњих деценија, те због тога и не могу
користити његове предности, нити их могу интерпретирати посетиоцима.
Религиозни обичаји повезани с јавним простором најпре су изобичајени
под притиском атеистичке идеологије комунизма, а потом су у потпуности
заборављени, будући да је у том периоду православље готово сасвим потиснуто из јавног живота (Ђукић 2012: 206). То говори о значају интелектуалне
и емоционалне доступности нематеријалног наслеђа, иако оно није предмет
институционалног деловања у култури. У пракси се обично истиче физичка
доступност наслеђа као важан фактор, међутим интелектуална и емоционална доступност наслеђа имају знатно већи потенцијал за развој публике и
корисника. Случај водице у Омољици показује да физичка доступност није
довољан услов за коришћење извора природне и нематеријалне баштине.
Због тога се очување нематеријалног наслеђа налази у функцији заштите и
коришћења материјалног наслеђа, и једно без другог не могу постићи очекиване резултате.
Међународни фестивал аматерског филма о животу села „Жисел“
представља значајну иновацију у културном животу Омољице. Фестивал
има дугу традицију и привлачи хиљаде посетилаца и туриста, а Омољица је
9

Интервју је вођен са Љ. К. 27. августа 2012.
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захваљујући њему добила имиџ првог филмског туристичког села у Србији.
Ова традиција је започела 1970. године, на иницијативу локалних љубитеља
филма и фотографије удружених у „Коно-тото“ клуб. Треба истаћи да се то
дешава двесто година након оснивања прве сеоске школе и шездесет година
након електрификације хотела.10 Атрактивности овог фестивала допринео је
квалитет аматерских филмова, затим округли столови и дебате о филмском
стваралаштву, изложбе фотографија о селу, излети до Поњавице и Дунава, као
и гостољубивост локалног становништва (Ђукић 2013: 99). И поред тога, ову
манифестацију нису подржале на задовољавајући начин градске културне и туристичке политике, будући да градска управа „не одваја довољно финансијских
средстава за реализацију фестивала и манифестација у насељеним местима,
нити их Туристичка организација Панчева адекватно промовише“.11 Због тога
је Омољица и даље у филмским круговима позната као филмско село које
активно доприноси подизању еколошке свести. Ипак, туризам у Омољици
није развијен, иако су још 1911. године у селу постојала два хотела, од којих је
један имао и биоскоп захваљујући томе што је био „електрификован“ (Đukić
Dejanović 1992). У знак сећања на стогодишњицу набавке првих агрегата за
електричну струју, на згради некадашњег Селешијевог хотела постављена је
2012. године спомен-плоча, поред које је и друга – посвећена стогодишњици
почетка рада првог биоскопа. Ако знамо да је основна карактеристика екотуризма староседелачка култура која преовлађује у неком природном подручју,12
не изненађује то да „Жисел“ значајно доприноси интерпретацији, презентацији
и коришћењу Парка природе „Поњавица“. Путем визуелне уметности, овај
фестивал сведочи о јединственим културним везама Омољчана с природном
средином, показујући на уметнички начин садејство природе и културе као
природних и антропогених фактора ендогеног развоја села. Овај пример говори не само о међузависности природе и културе, већ и о испреплетаности
баштине и савременог стваралаштва. Филм и фотографија уметничким средствима интерпретирају сеоски начин живота у окружењу заштићене природе,
стварајући током четрдесет година богату архиву која чува не само „музејске
старине“, већ и савремену културу села. Та архива је до сада била недоступна
јавности, будући да градске установе нису покренуле иницијативу да је претворе у јавно доступан завичајни фонд.
10
Власник хотела Михаило Селеш је, као велики визионар, купио агрегат 1911. године, док је путовао Европом, и донео га у хотел. Причају стари Омољчани да се „хотел купао у светлу, тада када Панчево није ни помишљало на електрификацију“; из интервјуа са
сеоским хроничарем, учитељем у пензији и оснивачем фестивала „Жисел“, Александром
Танасијевићем, интернет-издање дневног листа Дневник, Нови Сад, http://www.dnevnik.rs/
drustvo/seoski-hotel-i-bioskop-svetleli-kao-pariz.
11
Градска управа Панчево, Стратегија културног развоја града Панчева 2010–2015, 59–
61, http://www.pancevo.rs/documents/Kulturna_strategija_sajt_656.pdf; преузето 16. 09. 2012.
12
WWF International (2001). Guidelines for community-based ecotourism development 2.
http://www.widecast.org/Resources/Docs/WWF_2001_Community_Based_Ecotourism_
Develop.pdf
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Током друге половине 18. века, Банат је био модел за угледање у области језика, просвете и школства, и то захваљујући реформатору школства Теодору Јанковићу Миријевском, који је 1773. године постао директор
српских и румунских школа у Банату. Његовом заслугом је 1776. године
донет Школски устав, којим је реформисано српско и румунско школство у
Банату. Тако су на простору банатске границе још 1774. године постављени
„принципи новога општега школскога и просветнога система“, а 1829. године уведена је и општа наставна обавеза за сву омладину способну за школу.
Крајем 18. века у граду Панчеву је осим четвороразредне нормалне школе,
постојало још седам тривијалних школа, а већ 1802. године – математичка
и девојачка школа. Истовремено су осниване школе и у насељеним местима које су општине издржавале, а новим „епохалним реформама школство
је реорганизирано и подигнуто на висок степен“, тако да је „наш крај чак
и западне провинције претекао“ (Милекер 2004: 53–55, 76). Током 1776.
године, основана је и „нормално уређена школа“ у Омољици, у којој је настава трајала две године „по цео дан за сву децу старости од 7. до 9. година,
после чега је имала да дође, у недељне и празничне дане, кроз даље две
године пофторна настава“, тј. верска настава у храмовима. Дејство школе
није изостајало, будући да је посећивање наставе у српским школама „током школске 1843/4. са 100% било боље него у камералу и свуда“, истиче
Милекер (исто). Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у Омољици, која је
током свог постојања често мењала локације, преселила се у нову зграду
1974. године – двесто година након оснивања; у тој згради школа ради и
данас. Међутим, иако баштини једну од најстаријих традиција европског
школског система, институционално сећање ове школе сеже само до године усељења у нову зграду, од када броји своју годишњицу оснивања.
Потиснувши у заборав два века рада и искуства, школа је суочена са самозаборавом сопствене традиције. Школа је, пак, у заборављеној прошлости имала изванредне резултате како у погледу обухвата, тако и у погледу
практичне примене знања. Ако менаџмент школе нема свест о томе да је
управо таква традиција допринела развоју села и да му може доприносити и у будућности, поставља се питање како ће становништво развити
свест о њеној вредности, значењу и значају? Такође, поставља се питање
да ли установе заштите и музејска педагогија деле одговорност за такву
ситуацију, имајући у виду један од кључних принципа музејског Етичког
кодекса (ICOM 2004), који упућује музеје да развију своју образовну улогу
и пруже прилику корисницима да цене, схвате и промовишу природно и
културно наслеђе.
Будући да сеоски институционални капацитети за очување нематеријалне
баштине нису развијени у јавном сектору, цивилна организација Удружење
љубитеља Парка природе „Поњавица“ објавила је на својој интернетпрезентацији, на основу теренских истраживања која се спроводе на простору Омољице, збирку прича у којој се у форми наратива интерпретира
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заборављена баштина села.13 Циљ објављивања ових наратива је едукација
и подизање свести локалног становништва о природним и културним
вредностима, редефинисање идентитета заштићеног подручја, и стварање
препознатљивог духа места (уп. ICOMOS 2008), који може да подстакне
креативност и предузетништво локалног становништва, и привуче посетиоце у ово село. Приче – (енг. story telling) – структурисане су тако да свака
представља ново читање прошлости на одређену тему из сеоског живота,
која се тако реконструише на основу писаних извора или сећања локалног
становништва; приче су разврстане према тематским одредницама, нпр: амбар, биоскоп, водица, дуд, Жисел, земља, млин, Надела, школа и др. Овај
пројекат је нарочито значајан ако се има у виду да сеоска школа и библиотека нису програмиране као установе сећања (Ђукић 2013: 100), због чега становништво нити познаје своју прошлост нити има развијену свест о својим
природним и културно-историјским вредностима. Због тога сеоска баштина
и нема употребну функцију нити доноси добробит локалном становништву.
Иако је Удружење, с препорукама градског архива и библиотеке, конкурисало на три јавна конкурса која су расписана у области културе и привреде, ни један пројекат није добио подршку државе, како на покрајинском,
тако ни на републичком нивоу.14 То показује да републичка и покрајинска
извршна власт, као и градска управа, не препознају развојне потенцијале
сеоске баштине интерпретиране у савременим културним изразима. Упркос
томе, интернет-презентација Удружења је веома посећена, и за три месеца
је забележено 1.200 посета; у анкети „Како вам се допада наш сајт“, 97% посетилаца га је оценило као „одличан“.15 Истовремено је креирана и фејсбукстраница Удружења која је током три месеца стекла 153 фана. Ова статистика показује да сеоска природна и културна баштина на територији града
Панчева има своје поштоваоце који разумеју њено значење и поштују њен
значај и поред неизаинтересованости државе и јавних установа културе.

Закључак
Истраживање указује на недостатак подршке јавних практичних политика „одозго“ (макроекономска, културна, образовна и др.) за све облике
13
Приче о Омољици, Удружење љубитеља парка природе „Поњавица“; види: http://www.
ponjavica.org.rs/o-omoljici/price; приступљено 15. 05.2013.
14
Подаци добијени на основу интервјуа с председником Управног одбора Удружења
љубитеља Парка природе „Поњавица“, Зораном Дојчиновићем; интервју вођен 18. августа
2013.
15
Вести http://www.ponjavica.org.rs/vesti/obavestenja/25-vest-1; приступљено 24. септембра 2013.
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презентације и интерпретације природног и културног наслеђа које су инициране „одоздо“. Изузетак представља природна баштина која није конзервирана наносом земље, али градска управа ни у овим случајевима не предузима ефикасне и ефективне мере да се заштићена подручја припреме за посетиоце и тиме укључе у развој града Панчева на чијој се територији налазе.
Наведени примери указују на одсуство заштите сеоске културне баштине
in situ, због чега се покретно наслеђе преноси у градске институције културе, и тиме искључују свака могућност да сеоска баштина добије употребну
вредност у месту у којем је настала. Иако старање о коришћењу културних
добара, излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности, представља законску обавезу делатности заштите (Члан 65, Закон о културним добрима), све наведене иницијативе усмерене ка интерпретацији и коришћењу материјалне и
нематеријалне природне и културне баштине села потекле су од приватног и
цивилног сектора. Ипак, приватни и цивилни сектор нема политички, правни и финансијски легитимитет да управља укупним развојем на територији
града, као ни законску обавезу да успостави систем заштите и коришћења
културне и природне баштине.
Решење насталог проблема налази се у примени стратегије повезивања
јавног, приватног и цивилног сектора и дефинисању нове визије развоја града Панчева која би постојеће културне и природне ресурсе третирала као
стратешко добро. На основу законом загарантоване аутономије субјеката у
култури (Члан 3 и 21, Закон о култури), установе баштине, самостално или
у партнерству с другим заинтересованим странама, могу да увећавају своје
ресурсе – финансијске, техничко-технолошке, просторне и друге – и њима
максимално ефективно и ефикасно управљају, не ослањајући се искључиво
на јавни буџет и иницијативе градских органа управе. Такође, закон предвиђа
могућност да музеј оснива сталне збирке и одељења и у месту ван свог седишта (Члан 77, Закон о културним добрима). Зашто је, онда, сеоска баштина дискриминисана, ако законских препрека за њену заштиту, очување,
промоцију и коришћење нема? Посебно треба истаћи да већина пројеката
који се односе на интелектуалну и емоционалну доступност сеоске баштине не захтевају велика финансијска средства, већ превасходно креативност, мотивацију и повезивање. Управо ови чиниоци недостају; када их буде
било, онда се неће постављати питање да ли истраживати савремену културу или „старине“, јер је једно с другим у дијалогу. Без дијалога, баштина је
угрожена и систем јавне заштите и коришћења баштине, како сеоске тако и
градске, може у потпуности изгубити сврху. А ако сврхе више не буде, зашто
би држава из јавног буџета финансирала очување баштине?
Савремене културне политике у домену интегративне заштите подстичу укључивање баштине у живот савременог друштва, чиме она добија
нове употребне вредности. Тако се – поред традиционалне делатности заштите, конзервације и рестаурације према првобитном стању, и традиционалног кустоског интерпретирања – уводе и иновативне методе и технике
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интерпретације, анимације и промоције баштине. Њихов циљ је да пробуде
интересовање друштва за нематеријалне вредности, као и за људе, догађаје
и начин живота у прошлости, а не само за објекте и материјалне артефакте,
као што су покретни музејски фондови или непокретна културна добра –
грађевине, културно-историјски комплекси или археолошка налазишта. Са
становишта менаџмента баштине све значајнија је улога дигитализације и
коришћења нових медија и технологија, као и анимације и оживљавања баштине савременим визуелним и извођачким уметностима. Тако, све већи број
културних, уметничких и образовних догађаја у великом броју држава у свету – у које Србија још не спада – привлачи не само локално становништво,
већ и туристичку публику. Укључивање баштине у живот заједнице и савременог друштва, на тај начин, усмерава културну политику ка међуресорној,
међусекторској и међуминистарској сарадњи између културе, туризма, просвете и других ресора, а унутар јавног, приватног и невладиног сектора.
Истовремено, интегративна заштита и концепт одрживог развоја друштва
обавезују све заинтересоване актере, а нарочито оне који одлучују, да обезбеде услове да културна баштина буде доступна и приступачна грађанима
како би у њој могли уживати, али и да неоштећена буде пренета будућим
генерацијама.

Литература
Butefnočet, Mustafa. Ideja nacionalne kulture i kulturni identitet. Kulturni radnik
3 (1978). Zagreb, 112–118.
Dragićević Šešić, Milena, Stojković, Branimir. Kultura, menadžment, animacija,
marketing. Beograd: Klio, 2011.
Ђекић, Мирјана. Водице у Војводини. Београд: Издавачка кућа Драганић,
Нови Сад: Покрајински завод за заштиту споменика културе, 2001.
Ђукић, Весна. Управљање духом места: студија Парка природе „Поњавица“.
Читалиште 22 (2013). Панчево: Градска библиотека, 94–106.
Đukić Dojčinović, Vesna. Rural Tourism and Development in Vojvodina: The
Animation of Tourism – Cultural Relationships. World Future Vol. 33, No.
1–3, Special issue „Culture and Development: European Experiences and
Challenges“, (1992), 189–198.
Đukić Dojčinović, Vesna. Pravo na razlike selo – grad. Beograd: Zadužbina
Andrejević. 1997.
Đukić Dojčinović, Vesna. Kulturni turizam – menadžment i razvojne strategije.
Beograd: Klio, 2005.
Ерлер, Јакоб Јохан. Банат. Панчево: Историјски архив из Панчева, Књижара
Прота Васа, Општинска библиотека Опово, 2003.

26

ВЕСНА ЂУКИЋ

Zaks, Volfgang. Rečnik razvoja, vodič kroz znanje kao moć. Novi Sad: Svetovi,
2001.
Закон о култури. Сл. гласник РС 72/2009.
Закон о културним добрима. Сл. гласник РС 71/94.
ICOM 2004. Code of Ethics for Museums: http://icom.museum/fileadmin/user_
upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf; преузето 10. 09. 2012.
ICOMOS 1999. International Crharter of Cultural Tourism: http://www.
international.icomos.org/charters/tourism_e.htm
ICOMOS 2008. Quebec declaration on the preservation of the spirit of the place.
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf; преузето 10. 09. 2012.
Leach, Melissa. Culture and sustainability. U: Couratier, Monique, Quinn,
Malacha (ur.) World culture report, culture, creativity and markets. Paris:
UNESCO Publishing. 1998, 93–105
Милекер, Срећко. Историја банатске војничке границе 1764–1873. Панчево: Историјски архив, 2004.
Nandi, Ašis. Država. U: Zaks, Volfgang (ur.) Rečnik razvoja, vodič kroz znanje
kao moć. Novi Sad: Svetovi. 2001, 11–24.
Сапир, Едвард. Огледи из културне антропологије. Београд: БИГЗ, 1974.
Recondita armonia – A reflection on the function of culture in building citizenship
capacity 2007: Prepared by Stanley, Dick. Strasbourg Cedex: Council of
Europe.
Универзална декларација о људским правима Уједињених нација 1948: Ре
золуција УН 217/III.
Шола, Томислав. Установе јавне меморије и њихова природа. Читали
ште 3 (2013), Нови Сад: Филозофски факултет, Панчево: Градска Би
блиотека.
Vesna Djukić
MUSEUM FIELD RESEARCH – CONTEMPORARY CULTURE
OR SEARCH FOR ANTIQUITIES
Summary
The paper explores the practical problems of protection and use of rural tangible and intangible cultural and natural heritage in situ in terms of their impact on the awareness of the rural population of the value, meaning, and significance of the heritage for endogenous rural development
and sustainable development of the society. The theoretical-empirical research method is based on
the theory of cultural management and a cultural policy, which serve as a theoretical framework
for the analysis of empirical data collected through case studies of four villages in the territory
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of Pančevo: Starčevo, Omoljica, Banatski Brestovac, and Ivanovo with about 20,000 inhabitants.
The methods involved making and recording observations, content analysis of international documents and Serbia’s legal framework relevant to the topic of research, as well as interviews with
interesting actors from the public, private, and civil sectors. Research points to a lack of support of
public practical policies (on macroeconomics, culture, education, etc.) “from above” to all forms
of presentation and interpretation of natural and cultural heritage initiated “from below” by private
and civil organizations operating in the territory of the village community. The examples show
a lack of protection of rural cultural heritage in situ which is why public institutions involved in
protection transfer movable heritage to the city’s museums, archives and libraries, thus precluding
any possibility for the protected rural heritage of importance to the society to gain practical value
in the place where it originated. Unprotected tangible and intangible heritage in villages that is not
the subject of interest and action of public institutions involved in protection, is left to oblivion,
which is also why it has no practical value. While ensuring the use of cultural heritage, presentations, lectures and other appropriate forms of cultural and educational activities is a legal obligation
in the field of protection, all these initiatives, focused on the interpretation and use of tangible and
intangible natural and cultural rural heritage, stem from private and civil sectors with no political,
legal or financial legitimacy to manage the overall development in the city and no legal obligation
to establish a system of protection and use of cultural and natural heritage.

