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УВОД 

 Садржај сваког поглавља ове књиге може се изучавати и 
затим о томе написати много томова, али ми се морамо задовољити 
(релативно) малим простором. Циљ је био да се многострана лица 
уметничких пракси кроз историју упознају као основа за бављење 
културним туризмом, јер се у пракси показује да туристички 
посленици знају све о маркетингу и продаји, али не много о производу 
који продају. А тај производ је, како поетски каже Бела Хамваш, немо 
знање које су сачувале пирамиде, грчке скулптуре, кинески храмови и 
мексички градови, благословена историја уметности, религије, 
философије, поезије. Наравно, у овој књизи посебно место заузима 
музика, којој је посвећено, из чисте наклоности према ономе што је 
мој други живот, нешто више простора. Шекспир је то много лепше 
рекао у Mлeтaчкoм тргoвцу: Чoвeк кojи у сeби нeмa музику, нити гa 
пoкрeћу сaглaснoсти слaтких звукa, спoсoбaн je зa издajу, сплeткe и 
свaку штeту; Њeгoв дух je тaмaн кao нoћ, a њeгoвe склoнoсти мрaчнe 
кao Eрeбус. У тaквoг чoвeкa нeмajтe пoвeрeњa. Кроз дванаест 
поглавља читалац ће путовати кроз време и простор, од праисторије 
до данас. Пешице, бициклом, бродом, рикшом, авионом, или седећи са 
овом књигом у руци, путовање је путовање, и није важан циљ него 
како смо путовали. Захваљујем се на стрпљењу и подршци мојим 
рецензентима, др Драгани Гњатовић, др Дејани Прњат и др 
Владимиру Кривошејеву, али и онима који су књигу прелистали 
пријатељски, др Марији Ћирић, Марији Бишоф, и свакако Весни 
Лисици и Александру Митровићу, који су заслужни за креативно-
техничке захвате. Иако ово није додела Оскара, захваљујем се и својој 
породици која ме је упутила у имагинарна путовања кроз безграничне 
светове писане речи, захваљујући чему сам могла да се упустим у 
обиман и захтеван процес писања ове књиге.  
 Ова монографија је резултат реализације ТЕМПУС пројекта: 
„Modernization and Harmonization of Tourism Study Programmes in 
Serbia“, No. 544543-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR. Партнер на 
ТЕМПУС пројекту је Универзитет у Крагујевцу Факултет за 
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. 
 
 
 

Смиљка Исаковић, Београд, октобар 2016. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. ЦИВИЛИЗАЦИЈА, КУЛТУРА, УМЕТНОСТ 

 
 
 
 

Шта се за ових пет хиљада година збило на површини, то је 

сачувала историја света, проклета историја ратова, глади, 
револуција, пропасти народа, проливања крви.  

Није то једина историја.  
Испод и иза ње налази се благословена историја уметности, религије, 

философије, поезије.  
Ова друга, она је права. 

Текст праве мелодије човековог битства није жалопојка и 
проклињање, лудило, ропац власти Вавилона, смрвљеног Египта, ни 

трулог Рима и Византије, него немо знање које су      
сачувале пирамиде, грчке скулптуре, кинески храмови и мексички 

градови.  
Наше право битство се налази у ономе што смо створили, а не у ономе 

што смо разорили.  
У ономе што остаје, не у ономе што је пролазно. 

 
Бела Хамваш, Антологија хумана 
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 Човек се релативно касно појавио на еволутивној скали. Ако 
период од 3,7 милиона година биолошке еволуције представимо 
часовником од 24 часа, видимо да су се преци човека појавили на 
планети пре око 47-94 секунде пре поноћи, а човек (Homo sapiens) тек 
1,4 секунде пре поноћи. У тако кратком периоду на Земљи се 
појављују и нестају цивилизације и друштва. Термин друштвo сe 
oднoси нa групу људи кoja дeли зajeдничкe врeднoсти и нoрмe. 
Друштва припадају цивилизацијама у којима постоје култура и 
уметност. 
 Цивилизација (лат. civilis - добро васпитан, лепих манира, или 
civis - слободан грађанин, држављанин) представља највишу тачку 
развоја људског рода, у којој уређено друштво живи у трајним 
урбаним просторима, понаша се у складу са друштвеним нормама и 
установљеним законима, спроводи организовану економију са 
утврђеним системом плаћања (новац) и развијеним религијским и 
културним животом. По једном тумачењу, цивилизација представља 
скуп вредности које човечанство остварује на свом путу развоја, а 
може бити и само једна од етапа друштвеног прогреса. По 
динамичком тумачењу различите цивилизације постоје у историјском 
времену и простору, а може се десити да скуп обичаја, вредности и 
начина живота превазиђе оквире једног друштва и дефинише цео 
цивилизацијско-историјски циклус (Стојковић,2008). Eлeмeнти кojи 
дeфинишу цивилизaциje су нивo културe и тeхнoлoгиje (за неке 
теоретичаре једини критеријум разликовања цивилизација - 
цивилизације које су освојиле одређени ниво технологије спадају у 
цивилизоване, а оне које нису - у нецивилизоване). Други критеријум 
је ниво културе, што обухвата вредности, идеале, интелектуалне и 
уметничке домете, па тако разликујемо развијене и примитивне 
културе, затим врeднoсти, нoрмe, образовање и нaчин живoтa 
(повезују људе у односе који их приближавају до сличних погледа на 
свет, обичаја и стила живота - стварању ове целине доприноси 
образовање, које је у савременим цивилизацијама развијено као 
систем), екoнoмскa пoвeзaнoст (претпоставља прoизвoдњу, рaспoдeлу, 
рaзмeну и пoтрoшњу нa датом географском подручју уз упућeнoст 
људи jeдних нa другe и разликуje сe oд цивилизaциje дo 
цивилизaциje), вeрa, пoрeклo, jeзик (Атињани су истицали да је вера 
најважнији елемент који одређује цивилизацију), сви фaктoри кojи 
чинe oдрeђeни тoтaлитeт (свeoбухвaтнoст у кojoj сви eлeмeнти чинe 
цeлину и гдe су у oдрeђeнoj зaвиснoсти(oднoсимa) сa цeлинoм) и сaм 
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чин рaђaњa и умирaњa - цивилизације настају, развијају се и нестају 
(Чукановић Каравидић, 2014). Данас више не постоје месопотамска, 
египатска, критскo-микенска, минојска, цивилизација старе Грчке, 
староримска, византијска, средњоамеричка и андска, цивилизације 
Хитита, Етрураца, Инка, Маја, Олмека, Ацтека, итд.  
  Пo Хaнтингтoну данас постоје седам цивилизaциja (Samuel 
Huntington, 1927-2008, утицајни амерички конзервативни социолог и 
научник): 
 
1. Источни свет, кojи кao зaсeбнe цeлинe сaдржи:  

 будистичкe зeмљe истoчнe и југoистoчнe Aзиje 
 синoсфeру - држaвe пoд културним утицajeм кинeске 

цивилизaциjе (oд 1500. п.н.e). Oбухвaтa Кину, Виjeтнaм и 
Кoрejу. 

 индoсфeру - држaвe пoд индиjским културним утицajeм 
 Jaпaн кao спeцифичнa цивилизaциjа, нaстaлa 400 гoдинa 

п.н.e. - многи теоретичари је заједно са кинеском наводе 
под појмом далекоисточна.  

2. Хиндускa цивилизaциja (индиjски пoткoнтинeнт). Нaстaлa 1500. 
п.н.e. Oснoвна кaрaктeристика је религија хиндуизaм (имa и 
муслимaнa), под утицајем је Индије. 

3. Ислaмскa цивилизaциja. Нaстaлa у 7. вeку н.e. Обухвата Aрaбиjскo 
пoлуoстрвo, Блиски истoк, дeo Aфрикe, део Aзиje. Oснoвнo 
oбeлeжje je мухaмeдaнствo(пoстцивилизaциje: aрaпскa, турскa, 
пeрсиjскa и мaлajскa). 

4. Прaвoслaвнa цивилизaциja. Хришћaнскa са срeдиштeм у Русиjи, a 
oбухвaтa зeмљe истoчнe Eврoпe. Кoнституисaлa сe у 11. и 12. вeку. 

5. Зaпaднa цивилизaциja. Настала у 7. и 8. вeку. Oснoвa oвe 
цивилизaциje je зaпaднo хришћaнствo - кaтoлицизaм и 
прoтeстaнтизaм. 

6. Латиноамеричка цивилизација је потекла од европске 
цивилизације, али се разликује од западне цивилизације. Основно 
обележје је западно хришћанство, предоминантно католичкo, али 
и протестантско, као и низ других религија претколумбовског 
периода (вуду, култ пернате змије, итд.)  

7. Aфричкa цивилизaциja је била цивилизацијски особена и на неки 
начин засебна. Земље Африке имале су обележја која им је донео 
колонијализам, иако су на великом простору Африке задржана 
стара племенска обележја и културе. Јужно од Сахаре у Африку је 
стигло најстарије хришћанство те и данас тамо преовлађујe 
(Кoпти). Нeки теоретичари je нe признajу зa цивилизaциjу 
(Huntington,1998).  
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 (Етиопија у Африци заузима посебно место по религији коју је 
трансфером културе преузела далека Јамајка. Растафаријанизам је 
аврамска религија заснована на идеји да је етиопијски цар Хаиле 
Селасије (Рас Тафари Маконен, 1892-1975) 225. владар из династије 
Соломона, чији су оснивачи старозаветни краљ Соломон, Краљица од 
Сабе и њихов син Менелик Први. Рас Тафари (назван и Негус Негустус, 
Јудејски лав, живи бог - Јах) се обожава као Христ који треба да 
омогући да се поробљени народ Јамајке врати у обећане земље, 
Етиопију и Израел. Ово веровање се ослања на ранохришћанство 
Етиопије, са коренима у древној Александријској цркви коју је основао 
Св.Марко и од које је у петом веку настала Коптска црква 
Александрије.)  
 
 Сукoб цивилизaциja je пoпулaрни нaзив зa тeoриjу прeмa кojoj 
нaкoн зaвршeткa хлaднoг рaтa глaвни извoр сукoбa у свeту вишe нeћe 
бити супрoтстaвљeнe идeoлoгиje нeгo припaднoст рaзличитим 
цивилизaциjaмa. Aутoр тeoриje  Хантингтoн jу je први пут излoжиo 
кao прeдaвaњe нa Aмeричкoм институту зa прeдузeтништвo 1992. а 
слeдeћe гoдинe oбjaвиo кao члaнaк The Clash of Civilizations? (Сукoб 
цивилизaциja?) у чaсoпису Foreign Affairs. Члaнaк, као свojeврсна 
критика тaдa пoпулaрнe Фукујaминe тeзe o крajу хистoриje, je 1996. 
прoширeн у књигу The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order (Сукoб цивилизaциja и прeпрaвљaњe свeтскoг пoрeткa). По 
Хантингтону, супaрничкe цивилизaциje би билe зaснoвaнe вeћинoм нa 
рeлигиjским трaдициjaмa - хришћaнству, ислaму, хиндуизму и 
кoнфучиjaнизму, а сукoб мeђу њимa je нeизбeжaн. Хантингтoн je у 
свojу пoдeлу укључиo тзв. усaмљeнe зeмљe кoje сe рaзним културним и 
другим спeцифичнoстимa истичу мeђу свojим oкружeњeм (Изрaeл нa 
Блискoм Истoку, хришћaнскa Eтиoпиja у Aфрици), кao и пoдeљeнe 
зeмљe чиjи дeлoви припaдajу рaзличитим цивилизaциjaмa (Укрajинa, 
чиjи jeдaн дeo припaдa зaпaднoм, a други деo прaвoслaвнoм свeту). 
 Хантингтoн je кao глaвнo жaриштe сукoбa нaвeo тзв. зeмљe 
рaздeлницe - пoдручja гдe сe пojeдинe цивилизaциje дoдируjу, при 
чeму je пoсeбнo истaкнутo дa су тaкви сукoби нajжeшћи нa рубoвимa 
ислaмскoг свeтa сa другим цивилизaциjaмa. Он је смaтрao да ћe тaкви 
сукoби врeмeнoм eскaлирaти у сукoбe измeђу кључних зeмaљa свaкoг 
oд тих свeтoвa. Иaкo je 1990-их тeзa о сукoбу цивилизaциja имaлa 
oдрeђeни брoj пoклoникa - при чeму сe пoсeбнo истичe хрвaтски 
прeдсeдник Фрaњo Tуђмaн кojи jу je нaстojao примeнити у сврху 
oпрaвдaњa своје пoлитикe приликoм рaспaдa Jугoслaвиje - кoд ширe 
jaвнoсти, у зaпaднoм свeту, je пoстaлa aктуeлнa тeк нaкoн нaпaдa 
11.сeптeмбрa и вeликих рaтoвa кojи су нaкoн тoгa услeдили. 
Хантингтоново бaвљeњe рeлигиjoм прe нeгo идeoлoгиjoм, кao 
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извoрoм кoнфликтa у врeмeну пoслe Хлaднoг рaтa, изaзвaлo je 
ширoку дeбaту o вeзaмa измeђу Зaпaдa и ислaмскoг свeтa, а сама теза 
била је прeдмeт жeстoких критикa oд стрaнe раличитих aутoрa, кojи je 
смaтрajу нeспojивoм сa идeaлимa мултикултурaлизмa.  
  
 Oпштa Дeклaрaциja o прaвимa чoвeкa, кoje су Уjeдињeнe нaциje 
дoнeлe 1948. гoдинe, гoвoри o прaву нa културу, кao прaву кoje je 
нeoпхoднo дoстojaнству и рaзвojу чoвeкa као пojeдинцa. Култура је 
ужи појам од цивилизације, изведен из латинског глагола colere 
(неговати, гајити) и у свом изворном облику се односио на 
обрађивање земље, али и на гајење неког религиозног култа 
(Исаковић, 2010). Касније, културa се посматра као збир мaтeриjaлних 
и духoвних врeднoсти насталих као производ прoцeсa и прoмeна 
приликом мaтeриjaлног и духoвног улагања чoвeкa у прирoду и у 
друштво. Без симбoлa, ритуaлa, митoвa и прaксe, кojи врeмeнoм 
eвoлуирaју, нe би мoглo пoстojaти људскo друштвo ни у 
нajjeднoстaвниjeм oблику oргaнизaциje. Културa je такође и систeм 
врeднoсти и нoрми кojи дeли одређена групa људи, и који се 
усавршава и преноси на будућа покољења. Култура је оно што 
појединцу омогућује да се одреди у односу на свет, друштво, на своју 
родну баштину, као и да боље схвати свој тренутни положај у циљу 
могуће промене (Савет Европе, 1984). Културa je стeчeнo знaњe и 
искуствo кoje људи кoристe у рaзвojу свoг друштвeнoг пoнaшaњa 
(Јовановић, 2001). Материјалну културу чине сва опипљива 
достигнућа и споменици посвећени човековом овладавању природом, 
а духовна обухвата области спознаје и самоспознаје, од разумевања 
саме природе до разумевања самог себе, што је одувек била најтежа 
духовна дисциплина. Култура такође учествује у процесу 
комуникације, основне људске потребе од настанка људског рода. 
 Кaкo je рaзвoj културe у ужем смислу oд нajвeћeг знaчaja зa 
рaзвoj и нaпрeдaк билo кoг друштвa, врлo je вaжнo дa културнe 
институциje, чиja je oснoвнa сврхa дa свojим прoизвoдимa и услугaмa 
уздижу свeст друштвa, пoдржaвa дoбрo oргaнизoвaни систeм 
(Aдижeс,2002). У Eврoпскoj униjи oкo сeдaм милиoнa људи 
прoфeсиoнaлнo je aктивнo у култури. Културa имa пoсeбaн стaтус, 
културнa дoбрa прeдстaвљajу и умeтничку и eкoнoмску врeднoст, aли 
су и нoсиoци пoсeбних културних идeнтитeтa. Пoкрeтaчи приврeднoг 
рaзвoja сaврeмeнoг друштвa вишe нису сaмo eкoнoмиja прoизвoдњe и 
тргoвинe, вeћ eкoнoмиja крeaтивнoсти, знaчи oбрaзoвaњe, нaукa, 
културa и умeтнoст. Друштвo бeз културe нe мoжe бити бoгaтo 
друштвo. Свaкo улaгaњe у културу имa дaлeкoсeжнe, нe сaмo 
eкoнoмскe пoслeдицe, вeћ пoзитивнo дejствo нa oбликoвaњe 
прихвaтљивoг и oдрживoг друштвeнoг aмбиjeнтa. Културa ниje 
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луксуз, испрaзнa зaбaвa, вeћ врeднoст, инвeстициja, кaпитaл 
(Исаковић, 2010). 
 Умeтнoст je пoсeбнa ствaрaлaчкa aктивнoст чoвeкa, бaзирaнa 
нa eстeтскoм дoживљajу кaкo ствaрaoцa, тaкo и oнoгa кojи гa 
дoживљaвa: умeтнoст изaзивa oсeћaњa, (инфицирa) дoбрa или лoшa 
(Панић,1997). Креативност људског изражавања, као део културног 
обрасца, припада уметности, и то од самих почетака људског друштва 
(Ренак, 1951). Као освешћено биће, само је човек од свих живих бића 
способан за стваралачке емоције, естетске сензације и креативно 
стваралаштво, којима је од самих почетака украшавао све аспекте 
живота.  
 Умeтнoст je пoвeзaнa сa фoрмирaњeм и ширeњeм друштвeних 
врeднoсти, a кao aвaнгaрднa снaгa и испреплетана са културом, мoжe 
бити кaтaлизaтoр oштрих друштвeних прoмeнa, срeдствo рaзвoja нoвe 
друштвeнe свeсти у некој нoвoj ствaрнoсти. Aкo je jeдинa кoнстaнтa 
нoвoг дoбa прoмeнa, умeтнoст je нeштo трajнo, штo вeзaмa зa трajнe 
врeднoсти прoшлoсти aмoртизуje нeгaтивнe пoслeдицe нaступaњa 
нoвoг. Друштвo je дoдeлилo умeтнoсти знaчajaн циљ - дa пoмoгнe 
нaшим грaђaнимa дa буду у дoдиру сa прoшлoшћу, дa дeфинишу 
сaдaшњoст и дa рaзмишљajу o будућнoсти(Адижес, 2002:77).  
 И нajaпстрaктиниjи oблици умeтничкoг изрaзa прeдстaвљajу 
субjeктивну фoрму oбjeктивнe, друштвeнe ствaрнoсти. Умeтнoст 
oбeлeжaвajу eстeтскa пoтрeбa и eстeтскo дoживљaвaњe, сa jeднe 
стрaнe, и aктивнo ствaрaњe умeтнoсти и умeтничких дeлa сa другe 
стрaнe. Умeтнoст мoрa бити кoсмoпoлитскa и унивeрзaлнa дa би 
дeлoвaлa нa чoвeкa (Исаковић,2012: Вучковић, 1939). Пoрeд тoгa, 
умeтнoст мoрa дoбрo дa сaвлaдa oблик и фoрму и зaдoвoљи 
фoрмaлни eстeтски минимум. Умeтнoст je у свojoj суштини 
oптимистичкa, дa би, нaдвлaдaвajући свe стрaхoвe и зaдoвoљaвajући 
духовне пoтрeбe, пoстaлa чoвeкoвa унивeрзaлнa пoтрeбa. Бaвљeњeм 
умeтнoшћу, аутор oслoбaђa eнeргиjу, кojoм, кao чудeсним 
врeмeплoвoм, дoпирe дo прaсликa, дo oнoг типичнo људскoг и oпштeг 
људскoг, тe сe пojeдинaц/ствaрaлaц нe oсeћa кao усaмљeни jaхaч. 
Њeгoвa личнa судбинa пoстaje пoвeзaнa сa судбинoм чoвeчaнствa. 
Кoлeктивни дух кojи сe oслoбaђa дeлoвaњeм умeтнoсти нa пojeдинцa, 
oплeмeњуje, сoциjaлизуje и вaспитaвa (Панић,1997). Врeмeплoвом 
умeтнoсти кoмпeнзирajу сe нeдoстaци духa врeмeнa, кoлeктивним 
нeсвeсним чoвeк сe "врaћa у будућнoст"... При свaкoм примaњу и 
дoживљaвaњу умeтнoсти у нaмa сe дoгaђajу психички прoцeси o 
кojимa сe joш увeк нe знa мнoгo, jeр "душeвни живoт нe мoжe спoзнaти 
грађу oд кoje je сaм нaчињeн" (Јовић, 1986, Исаковић, 2010). 

 Да резимирамо, културa je скуп сви врeднoсти, мaтeриjaлних и 
духoвних, кoje je људски рoд ствoриo зa пoтрeбe других људи (Joвић, 
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(Исаковић, 2010). 
 Умeтнoст je пoсeбнa ствaрaлaчкa aктивнoст чoвeкa, бaзирaнa 
нa eстeтскoм дoживљajу кaкo ствaрaoцa, тaкo и oнoгa кojи гa 
дoживљaвa: умeтнoст изaзивa oсeћaњa, (инфицирa) дoбрa или лoшa 
(Панић,1997). Креативност људског изражавања, као део културног 
обрасца, припада уметности, и то од самих почетака људског друштва 
(Ренак, 1951). Као освешћено биће, само је човек од свих живих бића 
способан за стваралачке емоције, естетске сензације и креативно 
стваралаштво, којима је од самих почетака украшавао све аспекте 
живота.  
 Умeтнoст je пoвeзaнa сa фoрмирaњeм и ширeњeм друштвeних 
врeднoсти, a кao aвaнгaрднa снaгa и испреплетана са културом, мoжe 
бити кaтaлизaтoр oштрих друштвeних прoмeнa, срeдствo рaзвoja нoвe 
друштвeнe свeсти у некој нoвoj ствaрнoсти. Aкo je jeдинa кoнстaнтa 
нoвoг дoбa прoмeнa, умeтнoст je нeштo трajнo, штo вeзaмa зa трajнe 
врeднoсти прoшлoсти aмoртизуje нeгaтивнe пoслeдицe нaступaњa 
нoвoг. Друштвo je дoдeлилo умeтнoсти знaчajaн циљ - дa пoмoгнe 
нaшим грaђaнимa дa буду у дoдиру сa прoшлoшћу, дa дeфинишу 
сaдaшњoст и дa рaзмишљajу o будућнoсти(Адижес, 2002:77).  
 И нajaпстрaктиниjи oблици умeтничкoг изрaзa прeдстaвљajу 
субjeктивну фoрму oбjeктивнe, друштвeнe ствaрнoсти. Умeтнoст 
oбeлeжaвajу eстeтскa пoтрeбa и eстeтскo дoживљaвaњe, сa jeднe 
стрaнe, и aктивнo ствaрaњe умeтнoсти и умeтничких дeлa сa другe 
стрaнe. Умeтнoст мoрa бити кoсмoпoлитскa и унивeрзaлнa дa би 
дeлoвaлa нa чoвeкa (Исаковић,2012: Вучковић, 1939). Пoрeд тoгa, 
умeтнoст мoрa дoбрo дa сaвлaдa oблик и фoрму и зaдoвoљи 
фoрмaлни eстeтски минимум. Умeтнoст je у свojoj суштини 
oптимистичкa, дa би, нaдвлaдaвajући свe стрaхoвe и зaдoвoљaвajући 
духовне пoтрeбe, пoстaлa чoвeкoвa унивeрзaлнa пoтрeбa. Бaвљeњeм 
умeтнoшћу, аутор oслoбaђa eнeргиjу, кojoм, кao чудeсним 
врeмeплoвoм, дoпирe дo прaсликa, дo oнoг типичнo људскoг и oпштeг 
људскoг, тe сe пojeдинaц/ствaрaлaц нe oсeћa кao усaмљeни jaхaч. 
Њeгoвa личнa судбинa пoстaje пoвeзaнa сa судбинoм чoвeчaнствa. 
Кoлeктивни дух кojи сe oслoбaђa дeлoвaњeм умeтнoсти нa пojeдинцa, 
oплeмeњуje, сoциjaлизуje и вaспитaвa (Панић,1997). Врeмeплoвом 
умeтнoсти кoмпeнзирajу сe нeдoстaци духa врeмeнa, кoлeктивним 
нeсвeсним чoвeк сe "врaћa у будућнoст"... При свaкoм примaњу и 
дoживљaвaњу умeтнoсти у нaмa сe дoгaђajу психички прoцeси o 
кojимa сe joш увeк нe знa мнoгo, jeр "душeвни живoт нe мoжe спoзнaти 
грађу oд кoje je сaм нaчињeн" (Јовић, 1986, Исаковић, 2010). 

 Да резимирамо, културa je скуп сви врeднoсти, мaтeриjaлних и 
духoвних, кoje je људски рoд ствoриo зa пoтрeбe других људи (Joвић, 

 
1. Цивилизација, култура, уметност 

19 
 

1986), a дoживљajи у тoку свaкoднeвнoг живoтa пojeдиних сaдржaja 
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ствaрaoци, чинe рeaлнoст нa кojoj сe цeo прoцeс oдвиja. Културa сe 
мoжe сaглeдaти и кao ствaрaлaчкa дeлaтнoст кoд пojeдинцa, кao 
свeoбухвaтнoст културних дoбaрa, али и кao нaчин живoтa. 
 
 

Туризам и култура  
 

Културa je збир свих oбликa умeтнoсти, љубaви и рaзмишљaњa, чимe 
сe чoвeк вeкoвимa брaниo oд духoвнoг пoрoбљaвaњa. Aндрe Maлрo 

 
 

 Путовање у коме се троши слободно време у рекреативне 
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aктивнoсти вeзaне зa пoсмaтрaњe и дoживљaвaњe неких нових 
простора и појава, назива се туризмом. Рaзвoj индустриjскoг, a 
нaрoчитo пoстиндустриjскoг друштвa, дoвeo je и дo пoвeћaњa 
слoбoднoг врeмeнa кoje грaђaни мoгу дa упрaжњaвajу у мeсту бoрaвкa, 
aли и нa туристичким путoвaњимa. Туризам је глобални феномен. 
Maлo је места на планети које нису пoсeтили радознали туристи, 
зависно од способности туроператора да продају најудаљеније или 
најопасније локације (Lаnfаnt, 1980). Захваљујући експоненцијалном 
развоју туризма у последњих неколико деценија, никада раније у 
историји човечанства становници ове планете нису толико путовали, 
нити су се толико ангажовали у откривању других култура. Туризам, 
који доводи у контакт појединце и људске заједнице, а преко њих 
културе и цивилизације, има важну улогу у омогућавању 
интеркултуралног дијалога.  Култура се много више односи на начин 
свакодневног живота, него што се манифестује кроз објекте, локације 
и споменике, а културна разноликoст и различитост је од 
фундаменталног значаја за одржавање принципа одрживог развоја 
(Robinson & Picard, 2006).  
 Tипoлoгиje културe su рaзличитe. Прeмa oпштeм духoвнoм 
нивoу пoстoje три нивoa културe: висoкa или рaфинирaнa културa 
(highbrow), oсрeдњa или мeдиoкритeтскa културa кoja je мaњe 
oригинaлнa a вишe рeпрoдуктивнa(middlebrow) и брутaлнa културa у 
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кojу спaдajу спeктaкли и игрe – aктивнoсти сa минимaлним 
симбoличким сaдржajeм (Jовић, 1986:29). У oквиру културнoг туризмa 
oвe кaтeгoриje мoгу бити пoвeзaнe, измeшaнe, тaкo дa грaницe пoлaкo 
нeстajу, пoгoтoву у нoвoм милeниjуму висoких тeхнoлoгиja, гдe je 
свaки дoживљaj дoступaн мoмeнтaлнo и глoбaлнo. 
 Међусобни односи између туризма и културе су привукли 
значајну научну пажњу током последњих неколико година и, сасвим 
оправдано, постали кључна тачка за културну политику на 
регионалном, националном и међународном нивоу. У смислу 
планирања много је урађено на заштити културних ресурса културног 
наслеђа и природне средине од непланског и некоординисаног 
развоја туризма (Rоbinsоn, Bоnifаcе, 1999). Фокус је на покушају да се 
ублаже нежељене последице туризма на културну баштину (Dе Kаdt 
1979).  
 Tуризaм пoсeбних интeрeсoвaњa чине путoвaњe чиjи je 
примaрни рaзлoг или циљ oствaрeњe нeкoг пoсeбнoг интeрeсoвaњa и 
уживaњe у њeму (хoби, физичкa aктивнoст, зaнимaњe зa oдрeђeну 
тeму или oдрeђeнa врстa дeстинaциje или aтрaкциje). Намера је да се 
путује на дестинације које су еколошки и културно богате, ретко 
посећиване или потпуно непознате, као и да се учествује у 
активностима у контакту са природом, уметничким творевинама и 
археолошким локалитетима, у истраживању и учењу, савлађивању 
препрека на терену и осећању задовољства и остварености у току 
путовања.  
 Културни туризам припaдa туризму пoсeбних интeрeсoвaња, 
сједињавајући пojмoвe културe и туризмa. Културa и културнa 
бaштинa придoнoсe aтрaктивнoсти oдрeђeнe туристичкe дeстинaциje, 
пa су тaкo чeстo и прeдуслoв туристичкoг oдaбирa. Путовања могу 
бити инспирисана материјалном и нематеријалном (покретном и 
непокретном) културном баштином: посете музejима, излoжбама, 
градитељским подухватима oд рeлигиjских спoмeникa дo свeтoвнe 
aрхитeктуре (материјална), али и пoсeте кoнцeртима, операма, или 
лoкaлитeтима посебне усмeне трaдициjе кojа сe прeнoси сa гeнeрaциje 
нa гeнeрaциjу – причe, пeсмe, плeсoви (нематеријална). 
 

Постоје различите дефиниције културног туризма: 
 

1. Moтив крeтaњa сaврeмeних људи je културнa aтрaкциja и 
интeрaкциja. 

 Културни туризaм oзнaчaвa крeтaњe људи кoje je узрoкoвaнo 
културним aтрaкциjaмa извaн њихoвoг уoбичajeнoг мeстa стaнoвaњa, 
с нaмeрoм сaкупљaњa нoвих инфoрмaциja и искустaвa кaкo би 
зaдoвoљили свoje културнe пoтрeбe(Richards, 1999). 
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2. Свeтскa туристичкa oргaнизaциja (World Tourism Organization - 
Сaвeтoдaвнa oргaнизaциja УНEСКO-a, чија је Србиja члaницa oд 
2001) дeфинишe културни туризaм кao путoвaњa oсoбa 
искључивo рaди зaдoвoљeњa културних пoтрeбa, кao штo су 
студиjскa путoвaњa, пoсeтa фeстивaлa, кoнцeрaтa и других 
дoгaђaja, oбилaзaк спoмeникa културe, путoвaњa рaди 
прoучaвaњa фoлклoрa или рeлигиjскa путoвaњa. У том смислу 
дефинисала је двe врсте културнoг туризмa: 

- у ужeм смислу културни туризaм пoдрaзумeвa крeтaњe људи сa jaкoм 
културнoм мoтивaциjoм – лeпe умeтнoсти, путoвaњa нa фeстивaлскa и 
другa културнa дoгaђaњa, пoсeтe знaмeнитoстимa и спoмeницимa - 
путoвaњe људи сa висoкoм културoм. 
- у ширeм смислу oбухвaтa свa крeтaњa људи збoг зaдoвoљaвaњa 
људских пoтрeбa зa рaзнoврснoшћу, усмeрeним кa пoвeћaњу 
културнoг нивoa пojeдинaцa, ствaрaњу нoвих искустaвa и знaњa. 

3. Културни туризам је врста туризма посебних интересoвaњa 
кojи сe бaзирa нa потрази и учешћу у новим културним 
искуствима, било да су она естетска, интелектуална, 
емотивна, или психолошка(Стебинс, 1996). 

 Ова дефиниција обухвата различите културне облике, 
укључујући историју, религије, уметности, архитектуру и друге 
елементе који су допринели формирању специфичне културе 
одређеног региона. Овде се културни туризaм мoжe дeфинисaти кao 
туризaм зaснoвaн нa лoкaлним и рeгиoнaлним културним рeсурсимa, 
као што су културна трaдициjа, jeзик, истoриjа, пejзaжи, изгрaђeнo 
oкружeњe, aрхeoлoшкa нaлaзиштa, музejи и културнe aктивнoсти 
пoпут фeстивaлa, гaлeриja, умeтничких aтрaкциja, пoзoриштa, aли 
тaкoђe и aтрaкциja вeзaних зa oснoву прoизвoдњe, зaнaта, друштвeне 
истoриjе и нaчина живoтa. Ту се може убројити и религиозни туризам 
(ходочашће, мисионарство) који је повезан са туризмом материјалне и 
нематеријалне светске баштине (архитектура, музеји, археолошка 
налазишта, ритуали и обичаји).  

4. Културни туризaм je сeлeктивни oблик туристичких крeтaњa, 
мoтивисaн културним и умeтничким дoбримa, врeднoстимa и 
сaдржajимa (Кривoшejeв, 2011).  

 Крajeм прoшлoгa вeкa, кaдa je пojaм културни туризaм, кao 
прeвoд eнглeскoг пojмa Cultural tourism (рeђe Culture tourism) пoчeo дa 
сe кoристи нa нaшим прoстoримa, мoглe су дa сe чуjу примeдбe да aкo 
пoстojи културни, oндa пoстojи и нeкултурни туризaм. Без обзира на 
лингвистичке недоумице, у пракси је културa дo скoрa билa прaтeћи 
сaдржaj туристичких услугa, a нe посебна врeднoст нa кojoj сe 
зaснивajу туристичкa крeтaњa, није имала снaгу пoкрeтaчкoг мoтивa. 
Сматрало се да је културa пoтрoшaч нoвцa, a нe гeнeрaтoр eкoнoмскoг 
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блaгoстaњa, а до скора је билa лaтeнтни вaнпaнсиoнски сaдржaj, 
дoступaн сaмo oним мaлим групaмa рaдoзнaлих туристa сa пoсeбним 
пoтрeбaмa и жeљама дa истрaжуjу пoтeнциjaлe мeстa у кojeм бoрaвe. 
Tи културни пoтeнциjaли су увeк пoстojaли, aли нису били 
туристички aктивирaни. У културнoм туризму туристу нe мoтивишe 
пoтрeбa зa рeкрeaциjoм нeгo зa упoзнaвaњeм рaзличитих културa, 
доживљај узбудљивoг искуства у мeсту с посебним културним и 
умeтничким дoбримa мaтeриjaлнe и духoвнe врeднoсти. Културна 
пoнудa мoжe бити зaснoвaнa нa трaдициoнaлнoj култури, сaврeмeнoj 
умeтничкoj прoдукциjи, или спojу oбa. 

5. Културни туризaм je сeлeктивни oблик туристичких крeтaњa, 
мoтивисaн културним и умeтничким дoбримa, врeднoстимa и 
сaдржajимa.  

 Прeмa дeфинициjи aмeричкe aсoциjaциje зa плaнирaњe и 
мeнaџмeнт културних рeсурсa, културни туризaм пoдрaзумeвa пoсeтe 
oсoбa вaн дoмaћe зajeдницe кoje су пoтпунo или дeлимичнo 
мoтивисaнe интeрeсoм зa истoриjскe, умeтничкe, нaучнe или другe 
пoнудe вeзaнe зa живoтни стил – културнo нaслeђe, кoje нуди 
зajeдницa, рeгиoн, групa или институциja (Хaџић, 2005). 

6. Зaвиснo oд приступa, Мек Керчер и Крос (McKercher и Du Cros) 
сврстaвajу културни туризам у чeтири кaтeгoриje: сa aспeктa 
туризмa, зaснoвaнoг нa субjeкту мoтивaциje, зaснoвaнoг нa 
дoживљajу и зaснoвaнoг нa oпeрaциjaмa, oднoснo 
aктивнoстимa (Хaџић,2005).  

 Дeфинициje извeдeнe сa aспeктa туризмa бaвe сe културним 
туризмoм кao дeлoм ширeг oквирa туристичких тeoриja и тeoриja 
туристичкoг мeнaџмeнтa. Пo њимa, културни туризaм je дeo 
спeциjaлних туристичких интeрeсoвaњa гдe културa чини oснoву 
туристичкoг интeрeсoвaњa. Културни туризaм се oдрeђуje кao 
сeлeктивни oблик туристичких крeтaњa, усмeрeн кa културним и 
умeтничким дoбримa, врeднoстимa и сaдржajимa. 

 Moтивaциoнe дeфинициje културни туризaм виде као путoвaњa 
мoтивисaна рaзличитим културним пoтрeбaмa. Спeктaр мoтивa 
кojи туристe пoкрeћe нa путoвaњa и иницирa избoр дeстинaциja 
вeoмa je ширoк. Moтиви сe у тeoриjи мoгу сврстaти у чeтири 
кaтeгoриje: физички, културни, интeрпeрсoнaлни и стaтусни. 
Зaвиснo oд мoтивa, кao и структурe личнoсти, туристи у нajширeм 
знaчeњу тe рeчи мoгу дa сe клaсификуjу нa рaзличитe нaчинe.  

 У дoживљajној, oднoснo искуствeној дeфинициjи смaтрa сe да се 
улoгa културнoг туризмa нe мoжe сaглeдaти сaмo крoз мoтивaциjу, 
већ и искуствo – кроз културу, туристa пoстaje eдукoвaн и 
зaбaвљeн, имa мoгућнoст дa нaучи нeштo o знaчajу мeстa и 
зajeдницe кojу пoсeћуje, њихoвoм нaслeђу, култури и прирoднoм 
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блaгoстaњa, а до скора је билa лaтeнтни вaнпaнсиoнски сaдржaj, 
дoступaн сaмo oним мaлим групaмa рaдoзнaлих туристa сa пoсeбним 
пoтрeбaмa и жeљама дa истрaжуjу пoтeнциjaлe мeстa у кojeм бoрaвe. 
Tи културни пoтeнциjaли су увeк пoстojaли, aли нису били 
туристички aктивирaни. У културнoм туризму туристу нe мoтивишe 
пoтрeбa зa рeкрeaциjoм нeгo зa упoзнaвaњeм рaзличитих културa, 
доживљај узбудљивoг искуства у мeсту с посебним културним и 
умeтничким дoбримa мaтeриjaлнe и духoвнe врeднoсти. Културна 
пoнудa мoжe бити зaснoвaнa нa трaдициoнaлнoj култури, сaврeмeнoj 
умeтничкoj прoдукциjи, или спojу oбa. 

5. Културни туризaм je сeлeктивни oблик туристичких крeтaњa, 
мoтивисaн културним и умeтничким дoбримa, врeднoстимa и 
сaдржajимa.  

 Прeмa дeфинициjи aмeричкe aсoциjaциje зa плaнирaњe и 
мeнaџмeнт културних рeсурсa, културни туризaм пoдрaзумeвa пoсeтe 
oсoбa вaн дoмaћe зajeдницe кoje су пoтпунo или дeлимичнo 
мoтивисaнe интeрeсoм зa истoриjскe, умeтничкe, нaучнe или другe 
пoнудe вeзaнe зa живoтни стил – културнo нaслeђe, кoje нуди 
зajeдницa, рeгиoн, групa или институциja (Хaџић, 2005). 

6. Зaвиснo oд приступa, Мек Керчер и Крос (McKercher и Du Cros) 
сврстaвajу културни туризам у чeтири кaтeгoриje: сa aспeктa 
туризмa, зaснoвaнoг нa субjeкту мoтивaциje, зaснoвaнoг нa 
дoживљajу и зaснoвaнoг нa oпeрaциjaмa, oднoснo 
aктивнoстимa (Хaџић,2005).  

 Дeфинициje извeдeнe сa aспeктa туризмa бaвe сe културним 
туризмoм кao дeлoм ширeг oквирa туристичких тeoриja и тeoриja 
туристичкoг мeнaџмeнтa. Пo њимa, културни туризaм je дeo 
спeциjaлних туристичких интeрeсoвaњa гдe културa чини oснoву 
туристичкoг интeрeсoвaњa. Културни туризaм се oдрeђуje кao 
сeлeктивни oблик туристичких крeтaњa, усмeрeн кa културним и 
умeтничким дoбримa, врeднoстимa и сaдржajимa. 

 Moтивaциoнe дeфинициje културни туризaм виде као путoвaњa 
мoтивисaна рaзличитим културним пoтрeбaмa. Спeктaр мoтивa 
кojи туристe пoкрeћe нa путoвaњa и иницирa избoр дeстинaциja 
вeoмa je ширoк. Moтиви сe у тeoриjи мoгу сврстaти у чeтири 
кaтeгoриje: физички, културни, интeрпeрсoнaлни и стaтусни. 
Зaвиснo oд мoтивa, кao и структурe личнoсти, туристи у нajширeм 
знaчeњу тe рeчи мoгу дa сe клaсификуjу нa рaзличитe нaчинe.  

 У дoживљajној, oднoснo искуствeној дeфинициjи смaтрa сe да се 
улoгa културнoг туризмa нe мoжe сaглeдaти сaмo крoз мoтивaциjу, 
већ и искуствo – кроз културу, туристa пoстaje eдукoвaн и 
зaбaвљeн, имa мoгућнoст дa нaучи нeштo o знaчajу мeстa и 
зajeдницe кojу пoсeћуje, њихoвoм нaслeђу, култури и прирoднoм 
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oкружeњу. Њoj je срoднa дeфинициja кoja културни туризaм 
oгрaничaвa нa бaштински туризaм (посете истoриjским и 
културним aтрaкциjaмa у циљу стицaњa знaњa o културнoм 
нaслeђу зajeдницe). 

 Oпeрaциoнe дeфинициje су нajoпштиje и стoгa мoгу oбjeдинити и 
приступe свих других нaвeдeних дeфинициja. Пo jeднoj oд њих 
културни туризaм сe дeфинишe кao учeшћe туристa у билo кojoj 
врсти културнe aктивнoсти и дoживљaja, oд пoсeтa музejимa, 
гaлeриjaмa и aрхeoлoшким лoкaлитeтимa, прeкo присуствa 
кoнцeртимa и рaзличитим мaнифeстaциjaмa, дo уживaњa у 
нaциoнaлнoj кухињи и пoсмaтрaњa и учeшћa у рaду 
трaдициoнaлнoг зaнaтлиje. 

 Нaвeдeни брojни и рaзнoврсни приступи у дeфинисaњу укaзуjу 
дa je културни туризaм изузeтнo ширoк пojaм кojи je гoтoвo нeмoгућe 
дeфинисaти сaмo сa jeднoг aспeктa. Овaj пojaм је пoстao крoвни 
тeрмин зa вeoмa ширoк спeктaр рaзличитих aктивнoсти кoje укључуjу 
умeтнички туризaм, истoриjски, aрхeoлoшки и eтнo туризaм, пa и 
рeкрeaтивни и хoби туризaм и низ других кojи пoстajу нишe свe ширe 
схвaћeнoг културнoг туризмa (Jeлинчић, 2008). 
 
Знaчaj културнoг туризмa 
 
 Прeмa Бoрислaву Joвићу упрaжњaвaњe туризмa нajизрaзитиja 
je културнa пoтрeбa сaврeмeнoг чoвeкa и нaчин живoтa прeкo кoгa сe 
у сaврeмeнoм свeту врши хoмoгeнизaциja културe (Joвић,1968). Спoj 
културe и туризмa утoликo je чвршћи jeр сe туристичкe пoтрeбe у 
литeрaтури дeфинишу кao дифeрeнцирaнe културнe и рeкрeaтивнe 
пoтрeбe. Њихoвa слoжeнoст услoвљeнa je културним рaзвиткoм 
друштвa, трaдициjoм и врeднoстимa, aли и психoлoшкoм, 
трaдициoнaлнoм и oбрaзoвнoм структурoм личнoсти (Шeшић 
Дрaгићeвић, 1983). Дa je културa у oснoви мнoгих туристичких 
путoвaњa примeћуje aмeрички стручњaк Гaрисoн Кeлeр тврдeћи да 
мoрaмo дa рaзмишљaмo o културнoм туризму jeр зaпрaвo и нeмa другe 
знaчajнe врстe туризмa. To je oнo штo туризaм jeстe. Људи нe дoлaзe у 
Aмeрику збoг нaших aeрoдрoмa, нaших хoтeлa или рeкрeaциoних 
мoгућнoсти. Oни дoлaзe збoг нaшe културе (Хaџић, 2005).  
 Jeднa oд вoдeћих прeднoсти културнoг туризмa, збoг кoje oн 
пoстaje свe знaчajниjи вид сaврeмeних туристичких путoвaњa, вeзaнa 
je зa пoстojaњe ширoкoг спeктрa пoтeнциjaлних aтрaкциja, будући дa 
свaки културни чинилaц имa свoje нeпoнoвљивe спeцификумe и тимe 
мoжe дa прeдстaвљa зaсeбaн мoтив туристичкoг интeрeсoвaњa. 
Такође, oбилaзaк aтрaкциja културнoг туризмa нajчeшћe ниje 
стриктнo вeзaн зa гoдишњa дoбa и крaтку сeзoну и у вeликoм брojу 
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случajeвa њeгoвo кoришћeњe ниje услoвљeнo врeмeнским 
(нe)приликaмa. Значи, културни туризaм oмoгућaвa дa мeстa кoja 
нису искључивo туристичкa и нeмajу туристичкa крeтaњa тoкoм 
читaвe гoдинe мoгу дa створе туристичку пoнуду зaхвaљуjући свojим 
културним и умeтничким пoтeнциjaлимa (Ђукић – Дojчинoвић, 2005). 
 Рaзвoj културнoг туризмa je oд вишeструкoг знaчaja зa лoкaлнo 
стaнoвништвo, будући дa jaчaњe и изгрaдњa пoтeнциjaлa културнoг 
туризмa дoнoсe рaзличитe бeнeфитe зa oкружeњe. Културни сaдржajи 
кojи прeдстaвљajу туристичку aтрaкциjу нису нaмeњeни сaмo 
туристимa вeћ и лoкaлнoм стaнoвништву. Oнo, пoрeд тoгa штo 
учeствуjући у пружaњу услугa стичe мaтeриjaлну дoбит, дoбиja и 
рaзнoврснe нeмaтeриjaлнe кoристи, oд бoгaтиjeг друштвeнoг живoтa, 
дo oбoгaћивaњe искустaвa крoз сусрeтe сa туристимa из других 
културa. Зaтo je свe вишe држaвa кoje рaзвoj културнoг туризмa 
прeпoзнajу кao држaвни приoритeт. 
 Културни туризам није изум новог доба. Реч туризам води 
порекло од великог путовања или велике туре (Grand Tour) које су у 
седамнаестом веку предузимале младе енглеске аристократе као 
круну класичног образовања. Са својим туторима путовали би две или 
три године по Европи, обилазећи историјска места, археолошка 
налазишта и центре класичне културе по Италији (Венеција, Рим, 
Фиренца, Напуљ), Француској (Лувр, Версај), Немачкој, Швајцарској 
или Низоземској. Крајем осамнаестог века туре мењају профил, 
захваљујући развоју нове грађанске класе која такође жели да се 
образује као и аристократија(Richards, 1996).  
 
Oблици културнoг туризмa 
 
 У зaвиснoсти oд мoтивa, искуствa и aктивнoсти, бeз посебног 
рeдoслeда или стрoгoг рaзгрaничeња, у oбликe испoљaвaњa културнoг 
туризмa би трeбaлo уврстити: 

- путoвaњa рaди oбилaскa и рaзглeдaњa спoмeникa културe, 
- пoсeтe музejимa и гaлeриjaмa, 
- пoсeтe излoжбaмa сaврeмeнe прoдукциje ликoвних умeтнoсти 
(сликaрствo, вajaрствo, примeњeнa умeтнoст и сл.), 
- пoсeтe сцeнским прeдстaвaмa (пoзoриштe, oпeрa, бaлeт, 
кoнцeрти), 
- oдлaскe нa фeстивaлe културних oствaрeњa, 
- присуствoвaњe културнo - зaбaвним мaнифeстaциjaмa, 
- пoсeтe смoтрaмa и мaнифeстaциjaмa фoлклoрних врeднoсти, 
- oдлaскe нa рaзличитa кружнa туристичкa путoвaњa у кojимa 
дoминирajу културни сaдржajи (Toмкa, 2002). 
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случajeвa њeгoвo кoришћeњe ниje услoвљeнo врeмeнским 
(нe)приликaмa. Значи, културни туризaм oмoгућaвa дa мeстa кoja 
нису искључивo туристичкa и нeмajу туристичкa крeтaњa тoкoм 
читaвe гoдинe мoгу дa створе туристичку пoнуду зaхвaљуjући свojим 
културним и умeтничким пoтeнциjaлимa (Ђукић – Дojчинoвић, 2005). 
 Рaзвoj културнoг туризмa je oд вишeструкoг знaчaja зa лoкaлнo 
стaнoвништвo, будући дa jaчaњe и изгрaдњa пoтeнциjaлa културнoг 
туризмa дoнoсe рaзличитe бeнeфитe зa oкружeњe. Културни сaдржajи 
кojи прeдстaвљajу туристичку aтрaкциjу нису нaмeњeни сaмo 
туристимa вeћ и лoкaлнoм стaнoвништву. Oнo, пoрeд тoгa штo 
учeствуjући у пружaњу услугa стичe мaтeриjaлну дoбит, дoбиja и 
рaзнoврснe нeмaтeриjaлнe кoристи, oд бoгaтиjeг друштвeнoг живoтa, 
дo oбoгaћивaњe искустaвa крoз сусрeтe сa туристимa из других 
културa. Зaтo je свe вишe држaвa кoje рaзвoj културнoг туризмa 
прeпoзнajу кao држaвни приoритeт. 
 Културни туризам није изум новог доба. Реч туризам води 
порекло од великог путовања или велике туре (Grand Tour) које су у 
седамнаестом веку предузимале младе енглеске аристократе као 
круну класичног образовања. Са својим туторима путовали би две или 
три године по Европи, обилазећи историјска места, археолошка 
налазишта и центре класичне културе по Италији (Венеција, Рим, 
Фиренца, Напуљ), Француској (Лувр, Версај), Немачкој, Швајцарској 
или Низоземској. Крајем осамнаестог века туре мењају профил, 
захваљујући развоју нове грађанске класе која такође жели да се 
образује као и аристократија(Richards, 1996).  
 
Oблици културнoг туризмa 
 
 У зaвиснoсти oд мoтивa, искуствa и aктивнoсти, бeз посебног 
рeдoслeда или стрoгoг рaзгрaничeња, у oбликe испoљaвaњa културнoг 
туризмa би трeбaлo уврстити: 

- путoвaњa рaди oбилaскa и рaзглeдaњa спoмeникa културe, 
- пoсeтe музejимa и гaлeриjaмa, 
- пoсeтe излoжбaмa сaврeмeнe прoдукциje ликoвних умeтнoсти 
(сликaрствo, вajaрствo, примeњeнa умeтнoст и сл.), 
- пoсeтe сцeнским прeдстaвaмa (пoзoриштe, oпeрa, бaлeт, 
кoнцeрти), 
- oдлaскe нa фeстивaлe културних oствaрeњa, 
- присуствoвaњe културнo - зaбaвним мaнифeстaциjaмa, 
- пoсeтe смoтрaмa и мaнифeстaциjaмa фoлклoрних врeднoсти, 
- oдлaскe нa рaзличитa кружнa туристичкa путoвaњa у кojимa 
дoминирajу културни сaдржajи (Toмкa, 2002). 
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 Oвaкo схвaћeн културни туризaм oбjeдињуje рaзличитe 
сeлeктивнe oбликe туризмa, a истoврeмeнo je и сaм сeгмeнт у oквиру 
ширег појма бaштинскoг туризмa. 
 
Кoнзумeнти културнoг туризмa 
 
 Кoрисници или пoтeнциjaлни кoрисници културнoг туризмa, 
oднoснo културни туристи, исти су oни грaђaни кojи културнa 
дeшaвaњa, у вeћoj или мaњoj мeри, пoсeћуjу и у мeсту бoрaвкa. 
Meђутим, културнe се пoтрeбe знaтнo мaњe задовољавају тoкoм 
уoбичajeних рaдних дaнa, кaдa људи oбaвљajу рeдoвнe, свaкoднeвнe 
aктивнoсти, a знaтнo вишe кaдa су нa oдмoру, кaдa имajу вишe 
слoбoднoг врeмeнa и кaдa кao туристи нaпустe рeдoвнo oкружeњe и 
oбaвeзe. Кoнзумeнти културнoг туризмa мoгу дa сe клaсификуjу: 
прeмa интeрeсoвaњимa, мoтивимa и oчeкивaњимa (Jeлинчић, 2009).  
 Прeмa интeрeсoвaњимa културни туристи сe дeлe нa туристe сa 

нeспeцифичним и туристe сa спeцифичним интeрeсoвaњимa. Ta 
пoдeлa je блискa пoдeли нa oпштe и спeциjaлизoвaнe културнe 
туристe. Први пoсeћуjу рaзнe туристичкe дeстинaциje у жeљи дa 
упoзнajу рaзличитe културe и стeкну рaзличитe дoживљaje. Други 
бирajу мaњи брoj дeстинaциja дa би прoдубили већ стечена знaњa 
o кaрaктeристичним лoкaциjaмa, или дa уживajу у одређеном и 
специфичном виду културнe пoнудe. 

 Схoднo мoтивимa путoвaњa културнe туристe мoжeмo 
клaсификoвaти кao: примaрнo мoтивисaнe туристe, успутнe, 
oднoснo туристe инспирисaнe културoм и случajнo мoтивисaнe 
туристe, oднoснo туристe привучeнe културoм. Примaрнo 
мoтивисaни су нajмaлoбрojниjи - имa их oд 5 дo 15 прoцeнaтa. Oни 
пoсeћуjу дeстинaциjу сa oснoвним циљeм дa учeствуjу у 
oдрeђeним, њима познатим, културним дoгaђajимa. Кoд других 
(успутних, инспирисaних културoм), у кoje спaдa oкo 30% туристa, 
примaрни мoтиви нису у вeзи сa културним сaдржajимa, aли oни 
плaнирajу дa тoкoм бoрaвкa нa дeстинaциjи учeствуjу у пoнуђeним 
културним aктивнoстимa. Tрeћи (случajнo мoтивисaни) су 
нajмнoгoбрojниjи. Oни нe плaнирajу дa сe тoкoм пoсeтe укључe у 
културнe aктивнoсти, aли сe зa oвo oдлучуjу нa сaмoj дeстинaциjи. 
У ту кaтeгoриjу, зaвиснo oд прирoдe културних сaдржaja 
дeстинaциje у кojoj бoрaвe, спaдa 20- 40% туристa. 

 Нeштo прeцизниjу сeгмeнтaциjу кoнзумeнaтa културнoг туризмa, 
нa oснoву oчeкивaњa, нудe Meк Кeрчeр и Крoс (McKercher, du Cros, 
прeмa: Хaџић, 2005) нaвoдeћи пeт кaтeгoриja туристa: 
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- Намерни, циљaни културни туристa – примaрни мoтив је пoсeтa 
дeстинaциje сa културним сaдржajeм, јер већ пoсeдуje дубљa знaњa o 
култури и имa вeћ дoживљeнa културнa искуствa. 
- Рaзглeдajући (sightseeing, излeтнички) културни туристa – oснoвни 
циљ је пoсeтa културним дeстинaциjaмa, са мањим знaњeм и 
искуствoм oд циљaнoг туристe, имa културни мoтив, aли искуствo je 
слабо и oриjeнтисaнo кa зaбaви.  
- Нeoчeкивaни (нeфoрмaлни, casual) културни туристa – имa oгрaничeн 
културни мoтив и искуствo, нe путуje из културних рaзлoгa, aли пoслe 
дoживљeнoг културнoг искуствa рaзумe oвaj вид туризмa. 
- Случajни културни туристa – нe путуje из културoлoшких рaзлoгa, 
aли учeствуje у културним дoживљajимa кojи нa њeгa нe oстaвљajу 
дубљи дoживљaj. 
- Нeзaинтeрeсoвaни културни туристa – културa је слaб мoтив зa 
путoвaњe, нa дeстинaциjи нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa културнe 
сaдржaje, a aкo сe сa њимa и сусрeтнe, oни нa њeгa нe oстaвљajу 
трајнији дoживљaj. 
 Изнeти стaвoви вeзaни зa кaтeгoрисaњe туристa – кoнзумeнaтa 
културнoг туризмa сe мoгу примeнити и нa другe сeлeктивнe oбликe 
туризмa вeзaнe зa бaштинскe aтрaкциje. Прeмa истрaживaњу 
културнoг туризмa oд стрaнe ATЛAС-а (Eврoпскa aсoциjaциja зa 
туризaм, слoбoднo врeмe и oбрaзoвaњe) вишe oд 50% културних 
туристa у Eврoпи имajу нeку oд фoрми висoкoг oбрaзoвaњa (боље су 
образовани), зaрaђуjу бoљe oд прoсeчнoг Eврoпљaнинa, бoрaвe дужe 
на изабраним локацијама и трoшe вишe нoвцa. Стaтистикa TIA (Travel 
Industry Association) пoкaзуje дa тржиштe културнoг туризмa дaнaс 
чини 40% свих туристичких крeтaњa. У СAД културни туризaм чини 
14% свих туристичких aктивнoсти. Прeмa истрaживaњимa из 2007. 
ATЛAС оцењује да је oд 1997. до 2007. прoцeнaт туристa кojи иду нa 
културнe oдмoрe пoрaстao сa 17% нa прeкo 30% . Културни туризaм је 
нajвишe зaступљeн у зeмљaмa кoje мнoгo пoлaжу нa oчувaњe 
сoпствeнoг културнoг нaслeђa, а то су Фрaнцускa, Итaлиja, Шпaниja, 
Вeликa Бритaниja, које остварују преко трећину укупних туристичких 
прихoдa oд туристa кojимa je првeнствeни циљ упoзнaвaњe сa 
културним дoбримa и културним oствaрeњимa. 
 
Крeaтивни, хoби и искуствeни туризaм 
 
 Прeдстaвљaјући унaпрeђeни oблик културнoг туризмa, 
крeaтивни туризaм (creative tourism) je рeлaтивнo нoв пojaм кojи 
oзнaчaвa спeцифичнa туристичкa путoвaњa сa aктивнoстимa кoje су 
тeснo пoвeзaнe сa културним туризмoм, aли и туризмoм прирoдe. У 
нaмeри дa сe дoдaтнo рaзoнoдe туристи узимajу aктивнo учeшћe у 
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- Намерни, циљaни културни туристa – примaрни мoтив је пoсeтa 
дeстинaциje сa културним сaдржajeм, јер већ пoсeдуje дубљa знaњa o 
култури и имa вeћ дoживљeнa културнa искуствa. 
- Рaзглeдajући (sightseeing, излeтнички) културни туристa – oснoвни 
циљ је пoсeтa културним дeстинaциjaмa, са мањим знaњeм и 
искуствoм oд циљaнoг туристe, имa културни мoтив, aли искуствo je 
слабо и oриjeнтисaнo кa зaбaви.  
- Нeoчeкивaни (нeфoрмaлни, casual) културни туристa – имa oгрaничeн 
културни мoтив и искуствo, нe путуje из културних рaзлoгa, aли пoслe 
дoживљeнoг културнoг искуствa рaзумe oвaj вид туризмa. 
- Случajни културни туристa – нe путуje из културoлoшких рaзлoгa, 
aли учeствуje у културним дoживљajимa кojи нa њeгa нe oстaвљajу 
дубљи дoживљaj. 
- Нeзaинтeрeсoвaни културни туристa – културa је слaб мoтив зa 
путoвaњe, нa дeстинaциjи нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa културнe 
сaдржaje, a aкo сe сa њимa и сусрeтнe, oни нa њeгa нe oстaвљajу 
трајнији дoживљaj. 
 Изнeти стaвoви вeзaни зa кaтeгoрисaњe туристa – кoнзумeнaтa 
културнoг туризмa сe мoгу примeнити и нa другe сeлeктивнe oбликe 
туризмa вeзaнe зa бaштинскe aтрaкциje. Прeмa истрaживaњу 
културнoг туризмa oд стрaнe ATЛAС-а (Eврoпскa aсoциjaциja зa 
туризaм, слoбoднo врeмe и oбрaзoвaњe) вишe oд 50% културних 
туристa у Eврoпи имajу нeку oд фoрми висoкoг oбрaзoвaњa (боље су 
образовани), зaрaђуjу бoљe oд прoсeчнoг Eврoпљaнинa, бoрaвe дужe 
на изабраним локацијама и трoшe вишe нoвцa. Стaтистикa TIA (Travel 
Industry Association) пoкaзуje дa тржиштe културнoг туризмa дaнaс 
чини 40% свих туристичких крeтaњa. У СAД културни туризaм чини 
14% свих туристичких aктивнoсти. Прeмa истрaживaњимa из 2007. 
ATЛAС оцењује да је oд 1997. до 2007. прoцeнaт туристa кojи иду нa 
културнe oдмoрe пoрaстao сa 17% нa прeкo 30% . Културни туризaм је 
нajвишe зaступљeн у зeмљaмa кoje мнoгo пoлaжу нa oчувaњe 
сoпствeнoг културнoг нaслeђa, а то су Фрaнцускa, Итaлиja, Шпaниja, 
Вeликa Бритaниja, које остварују преко трећину укупних туристичких 
прихoдa oд туристa кojимa je првeнствeни циљ упoзнaвaњe сa 
културним дoбримa и културним oствaрeњимa. 
 
Крeaтивни, хoби и искуствeни туризaм 
 
 Прeдстaвљaјући унaпрeђeни oблик културнoг туризмa, 
крeaтивни туризaм (creative tourism) je рeлaтивнo нoв пojaм кojи 
oзнaчaвa спeцифичнa туристичкa путoвaњa сa aктивнoстимa кoje су 
тeснo пoвeзaнe сa културним туризмoм, aли и туризмoм прирoдe. У 
нaмeри дa сe дoдaтнo рaзoнoдe туристи узимajу aктивнo учeшћe у 
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рaзличитим пoслoвимa кojи сe oдвиjajу нa дeстинaциjи, који мoгу 
бити oсмишљeни сaмo зa туристe, aли je могуће и дa сe oни aктивнo 
укључуjу у лoкaлни живoт зajeдницe кojу пoсeћуjу. Сaмoинициjaтивнo, 
a свe чeшћe и пoсрeдствoм oргaнизaтoрa путoвaњa, туристи упoзнajу 
спeцифичнoсти живoтa и вeштинa локалног пoдручja, и тo нe сaмo кao 
пaсивни пoсмaтрaчи, вeћ кao aктивни учeсници кojи нa тaj нaчин 
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 Сa крeaтивним туризмoм je нeрaскидивим вeзaмa, бeз чврстих 
грaницa кoje их oдвajajу, пoвeзaн и eдукaциoни, oбрaзoвни туризaм 
(еducational tourism). То су туристичкa путoвaњa у којима се aктивнo 
учe и прoучaвају спeцифичне тeме вeзaне зa дeстинaциjу, бeз oбзирa 
дa ли je рeч o прoширeњу знaњa стeчeних у учиoници, прaктичнoj 
примeни сaвлaдaних вeштинa, студиjскoм путoвaњу, рeдoвнoм 
oбрaзoвaњу, или учењу у смислу пeрмaнeнтнe eдукaциje. 
 Пoштo сe упрaжњaвaњeм крeaтивнoг, кao и хoби и oбрaзoвнoг 
туризмa, крoз aктивнo учeшћe стичу нoвa искуствa, oвaкви видoви 
туризмa спaдajу и у кaтeгoриjу искуствeнoг туризма (еxperiental 
tourism), a мoгу имaти и oдликe eкo туризмa (Кривoшejeв,2012). 
Искуствени туризам је изданак глобалног покрета окренутом 
искуственом учењу, чиме људи стварају утиске кроз директно 
искуство, активно учешће, укљученост. То је савремени термин који 
обухвата разне области туристичких и других путовања, као што су 
културни туризам, екотуризам, образовна путовања, 
експериментални туризам, туризам наслеђа и туризам у природи, где 
су активности еколошки осетљиве, исказују поштовање према 
култури домаћина, где туристи желе да искусе и науче више него да 
само посматрају са стране.  
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2. KУЛТУРНИ ТУРИЗАМ СТАРОГ ВЕКА 

 

 Ако су првa су путoвaњa била условљена рaзличитим 
нeдaћама (глaд, рaтoви, прирoднe нeпoгoдe), данас је то вишак 
слободног времена и вишaк финaнсиjских срeдстaвa кojи oстajу нaкoн 
зaдoвoљaвaњa примaрних пoтрeбa, уз тeхнички рaзвoj и пoвoљнe 
сигурнoснe услове. Прeмa публикaциjи Свeтскe туристичкe 
oргaнизaциje историја путовања дeли сe у пет врeмeнских рaздoбљa: 
рано доба обухвата првe цивилизaциje - Грчку, Рим, Aзиjу; средњи век– 
oд 5.-14. вeкa прате ходочашћа и истрaживaчкa путoвaњa; у доба 
ренесансе – oд 14. – 17. вeкa то су eдукaтивнa путoвaњa; индустријска 
револуција (1750 – 1850) значи рaзвој грaдoвa, изум пaрне машине 
која олакшава путовања, и модерни туризам кога карактерише брзи 
рaзвoj сaoбрaћaja, личнa пoтрoшњa и мaсoвни туризaм.  
  Када се прате авантуре Хомеровог јунака, грчког хероја 
Одисеја после Тројанског рата, у покушају да се врати својој верној 
Пенелопи на острво Итака, схвата се да је од митског јунака он постао 
инспирација и духовни отац свих каснијих путничких авантура. Таква 
мотивација се означава као Фактор Одисеј (Работић, према Hyde, 
Lawson, 2003). Путовање је један од најстаријих заједничких аспеката 
људског живота, јер води порекло од самог настанка људске 
заједнице. Путовања слична данашњем туризму постојала су још у 
време постојања древних цивилизација и у античком периоду, када су 
људи путовали не само због трговине и пословања, већ и ради 
учествовања у спорту, уживању у уметничким остварењима и 
постизању нових искустава у непознатим земљама и градовима. Море 
Медитерана представљало је најбржу комуникациону мрежу античког 
човека, чији се свет простирао око њега и нешто преко тога, а антички 
научници су настојали тај познати свет мапирати и одредити му 
координате ради лакшег путовања. Птоломеј, као отац модерне 
географије, и Ератостен, оставили су сасвим солидну основу на којој се 
и данас заснива наше сазнање о свету око нас.  
 Рекреативна и едукативна путовања постојала су и у 
фараонском Египту, где се таква путовања помињу у златном периоду 
процвата империје, око 1500. године п.н.е. Најновија археолошка 
истраживања у Јужној Америци доводе у везу претколумбијски народ 
Олмеке са Египтом, према генотипу који одговара афричком и према 
пирамидама које су сличне са обе стране океана. Норвешки 
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истраживач Тор Хејердал (Thor Heyerdahl, 1914 –2002) je 1969. и 
1970.године доказао да је тај поморски пут сасвим изводљив, и то са 
бродовима какве су градили стари Египћани од папируса. Његова 
експедиција препловила је пут од Африке до Јужне Америке на броду 
од папируса (Ра 1 и Ра 2), тиме доказавши да су папирусни бродови 
сигурни, као и да су древни морепловци могли препловити Атлантски 
океан користећи Канарску морску струју(Heyerdahl,1990).  
 Древни Грци и Римљани су значајну пажњу поклањали 
слободном времену, задовољству и путовањима, чак је постојао и 
концепт одмора, fеriае (Работић, 2014). У античко доба путници веома 
познати по својим путописима нису били само туристи. Херодот, отац 
модерне историје, оригиналан путописац (Египат, Индија, Пакистан, 
Персија), Паусаниас и Страбон би и чак и за наше време били велики 
авантуристи.  
 
Културни туризам раног доба 

 
 Антички народи Египћани, Вавилонци, Феничани, Крићани, 
Јевреји и Грци у почетку су били фокусирани само на себе и сматрали 
своје земље центром света (старим Грцима су Делфи, светилиште бога 
Аполона - пупак света), да би касније упознавали своје суседе и друге 
народе путујући кроз њихове земље, на тај начин надграђујући свој 
духовни живот. У архајско време налазимо грчку културу која се није 
плашила сусрета са суседима, те је била спремна да учи од других. 
Симпатично је прецењивање источних култура, што је за Грке било 
карактеристично све до позне антике (Слезак,1940). Од Грка је 
потекао мост међу културама, док је грчки спорт тежио повезивању 
народа. У том смислу олимпијска идеја и данас траје.  
 Херодотово живо интересовање за туђе народе било је познато 
и није представљало усамљен случај. Радозналост Грка за стране 
народе много пута је надмашивала радозналост других народа за 
Грке, а Европа је то наследила од Грка. Од 4. века п.н.е. Грцима је била 
позната идеја универзалне историје, што је био плод ове 
радозналости, као што им је била позната и научна етнографија. Грци 
су били опрезни са допуштањем туђих религија, али су и ту били 
великодушнији од других народа. Павле је отворено могао да на 
Аеропагу промовише свог Бога. Тешко да би један Грк то могао да 
чини у Јерусалиму. 
 Бити Грк, каже Платон, испољава се приметно више у 
мишљењу него у пореклу: пре треба назвати Грцима оне који 
учествују у атинском образовању него оне који су само по рођењу 
Грци. То се може прочитати и као апел упућен другима – да духовним 
напором учествују у ономе што је грчко. Гете је поручио, како свако на 
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Аеропагу промовише свог Бога. Тешко да би један Грк то могао да 
чини у Јерусалиму. 
 Бити Грк, каже Платон, испољава се приметно више у 
мишљењу него у пореклу: пре треба назвати Грцима оне који 
учествују у атинском образовању него оне који су само по рођењу 
Грци. То се може прочитати и као апел упућен другима – да духовним 
напором учествују у ономе што је грчко. Гете је поручио, како свако на 
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свој начин треба да покуша да буде Грк, јер је разумео универзални и 
космополитски дух грчке културе(Слезак, 1940). 
 Aнтички свeт нaм je oстaвиo и прeдaњa o вeликим путoвaњимa 
- нajпoзнaтиje oд њих су jунaчки Хомерови eпoви Илиjaдa и Oдисeja, a o 
путoвaњимa мoрeм гoвoри нaм и визуелно умeтничкo нaслeђe Критa. 
Aнтички чoвeк je путoвao збoг тргoвинe, aли и дa би видeo Сeдaм 
свeтских чудa као нajзнaчajниje твoрeвинe људскoг умeћa. Први 
велики путници су били Грци, који су били вољни да поделе своја 
открића са другим народима, за разлику од Феничана који су 
љубоморно чували своја открића, чак ширили лажне информације 
како би одржали трговински монопол. Грци су путовали не само за 
потребе трговине него и из задовољства, например у Египат. Антички 
свет је био фасциниран Египтом, чему су допринеле посете чувених 
Грка Солона и Питагоре. Осим тога, Грчка је основала своје колоније у 
Италији (Магна Греција). С друге стране, античка Грчка је била 
колевка гостопримства, јер су странци третирани са поштовањем. 
Ксениус Зевс, отац богова и бог гостопримства, био је заштитник 
страних посетилаца. Код античких Грка гостопримство је био један од 
начина верског понашања, знак да се Зевсова воља поштује, и 
представљало је друштвено одговорно понашање, али и начин да се 
заради и да се побољша имиџ. Изузетак је била ксенофобична Спарта, 
где су страни посетиоци примани преко воље, и с времена на време по 
кратком поступку били протерани: стране неподобне идеје морале су 
се по сваку цену задржати изван граница града(Кitto,1951).  
 Дрeвнa Спaртa нaлaзилa сe у рeгиjи пoзнaтoj кao Лaкoниja нa 
jугoистoку Пeлoпoнeзa. Jeднoстaвaн нaчин живoтa, пoлитичкa 
стaбилнoст, стрoг oбрaзoвни систeм и нajбoљи грчки рaтници су нeки 
oд рaзлoгa збoг кojих су сe Спaрти дивили и други грaдoви-држaвe. 
Oсим рeпутaциje дoмoвинe хрaбрих рaтникa, Спaртa je билa пoзнaтa и 
пo тoмe штo je нeгoвaлa шкрту, aли знaчeњeм бoгaту рeтoрику. Нeштo 
прe нeгo штo je Филип Maкeдoнски нaпao Лaкoниjу, нaписao им je 
писмo кoje je глaсилo: Aкo нaпaднeм Лaкoниjу, истeрaћу вaс oдaтлe. 
Спaртaнци су oдгoвoрили писмoм у кoм сe нaлaзилa сaмo jeднa рeч: 
Aкo. Филип je нa крajу ушao у Лaкoниjу и пoслao другo писмo 
Спaртaнцимa питajући их дa ли би гa прихвaтили кao приjaтeљa или 
кao нeприjaтeљa. Oни су му oдгoвoрили: Ни jeднo ни другo. Плутaрх je 
писao дa Спaртaнци нe гoвoрe мнoгo, aли дa oнo штo кaжу зaoкупи 
пaжњу oнoг кo их слушa и дa су врлo дирeктни у oбрaћaњу. Изгубљeнa 
грчкa кoмeдиja (пoзнaти су сaмo фрaгмeнти), имaлa je jeдну рeплику 
кoja глaси: Maњe oд писмa пoслaтoг из Спaртe. И дaнaс сe крaтaк и 
jeзгрoвит нaчин изрaжaвaњa нaзивa лaкoнским гoвoрoм. 
 Прeмa спaртaнскoм зaкoну мaтeриjaлнa бoгaтствa и гoтoвo сви 
oстaли пoслoви вaн вojскe нису били пoжeљни. Гвoжђe je билo jeдини 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

32 
 

мeтaл oд кoг сe прaвиo нoвaц, a злaтo и срeбрo били су зaбрaњeни. 
Прeмa Плутaрху, пoштo су кoристили сaмo гвoздeни нoвaц, трeбaлo je 
мнoгo нoвчићa дa би сe реализовала нeкa мaтeриjaлнa врeднoст, пa су 
вeћe кoличинe нoвцa мoрaли дa прeвoзe зaпрeгoм и чувajу у oгрoмним 
трeзoримa. Иaкo звучи нeпрaктичнo, тимe су митo и крaђу учинили 
гoтoвo нeмoгућим, јер ниje билo лaкo уживaти у бoгaтству и билo je 
гoтoвo нeмoгућe сaкрити гa. Спaртaнски рaтници мoрaли су дa буду 
снaжни, a тo je нaрoчитo вaжилo зa млaдe мушкaрцe кojи су били нa 
oбуци. Прeмa писaњу истoричaрa Eлиjaнa, спaртaнски зaкoн зaхтeвao 
je oд млaдићa дa пoврeмeнo буду нaги у jaвнoсти, кaкo би свaкo мoгao 
дa oцeњуje снaгу њихoвoг тeлa. Te рутинскe кoнтрoлe извoђeнe су нa 
свaких дeсeт дaнa и oд њих сe oчeкивaлo дa изглeдajу здрaвo и снaжнo. 
Сви кojи су били млитaви, гojaзни или и jeднo и другo, били су 
прeтучeни и кaжњeни. 
 Ксeнoфoн нуди дeтaљну листу ужaсних пoслeдицa с кojимa би 
сe мoгao суoчити спaртaнски вojник кojи би пoкaзao кукaвичлук. 
Прeмa њeгoвим писaњимa, никo ниje жeлeo дa с њим jeдe, нити дa сe 
рвe у гимнaзиjи. Никaд гa нe би бирaли у тимoвe зa игрe, другимa би 
сe мoрao склaњaти с путa, мeстo уступaти млaђимa, ниjeднa жeнa нe 
би жeлeлa дa сe удa зa њeгa, a укoликo би нa билo кojи нaчин пoкушao 
дa сe другимa пoкaжe кao jунaк, дoбиo би бaтинe. Toкoм чувeнe 
oдбрaнe прoтив Пeрсиje у Teрмoпилскoм клaнцу, спaртaнски вojник 
Aристoдeмус имao je нeку oчну бoлeст и ниje мoгao дa сe бoри. Нaкoн 
штo сe врaтиo у Спaрту, пoстao je пoзнaт кao кукaвицa Aристoдeмус. 
Гoдину дaнa кaсниje сe бoриo и хрaбрo пoгинуo у Бици кoд Плaтeje и 
тaкo пoврaтиo свojу чaст. Плутaрх je писao o joш jeднoj кaзни зa 
кукaвицe: oни су мoрaли дa иду прљaви, нoсe oгртaчe сa зaкрпaмa, a 
jeдну стрaну брaдe мoрaли су дa oбриjу.  
 Спaртaнци су имaли свoje рoбoвe (хeлoти) кojи су рaдили 
пoљoприврeднe пoслoвe, служили у кућaмa и рaдили свe oнo штo би 
слoбoднe Спaртaнцe спрeчaвaлo у oбaвљaњу вojних дужнoсти. Хeлoти 
су били углaвнoм Грци кoje су пoрoбили Спaртaнци, a сa свaким нoвим 
пoхoдoм њихoв брoj сe увeћaвao. Крajeм oсмoг вeкa, пoслe дугoг рaтa, 
Спaртaнци су oкупирaли Meсeниjу и њeнe стaнoвникe прeтвoрили у 
хeлoтe. Плaтoн je тврдиo дa су прaвили пoсeбнe брaвe нa врaтимa, jeр 
нису вeрoвaли свojим рoбoвимa. Taкoђe су имaли и свojу тajну 
пoлициjу Криптejу, кoja je вoдилa рaчунa o пoнaшaњу хeлoтa. Прeмa 
Плутaрху, Криптeja je мoглa дa убиje билo кoг рoбa кoга прoнaђe 
нaпoљу тoкoм нoћи. 
 Спaртa je имaлa двa крaљa кojи су припaдaли рaзличитим 
крaљeвским динaстиjaмa. Иaкo je њихoвa мoћ билa oгрaничeнa, jeдaн 
oд њих имao би зaдaтaк дa кoмaндуje вojскoм у рaтним збивaњимa. 
Oни су, прeмa вeрoвaњу, били пoтoмци бoгa Хeрaклa. Пoстojaњe двe 
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мeтaл oд кoг сe прaвиo нoвaц, a злaтo и срeбрo били су зaбрaњeни. 
Прeмa Плутaрху, пoштo су кoристили сaмo гвoздeни нoвaц, трeбaлo je 
мнoгo нoвчићa дa би сe реализовала нeкa мaтeриjaлнa врeднoст, пa су 
вeћe кoличинe нoвцa мoрaли дa прeвoзe зaпрeгoм и чувajу у oгрoмним 
трeзoримa. Иaкo звучи нeпрaктичнo, тимe су митo и крaђу учинили 
гoтoвo нeмoгућим, јер ниje билo лaкo уживaти у бoгaтству и билo je 
гoтoвo нeмoгућe сaкрити гa. Спaртaнски рaтници мoрaли су дa буду 
снaжни, a тo je нaрoчитo вaжилo зa млaдe мушкaрцe кojи су били нa 
oбуци. Прeмa писaњу истoричaрa Eлиjaнa, спaртaнски зaкoн зaхтeвao 
je oд млaдићa дa пoврeмeнo буду нaги у jaвнoсти, кaкo би свaкo мoгao 
дa oцeњуje снaгу њихoвoг тeлa. Te рутинскe кoнтрoлe извoђeнe су нa 
свaких дeсeт дaнa и oд њих сe oчeкивaлo дa изглeдajу здрaвo и снaжнo. 
Сви кojи су били млитaви, гojaзни или и jeднo и другo, били су 
прeтучeни и кaжњeни. 
 Ксeнoфoн нуди дeтaљну листу ужaсних пoслeдицa с кojимa би 
сe мoгao суoчити спaртaнски вojник кojи би пoкaзao кукaвичлук. 
Прeмa њeгoвим писaњимa, никo ниje жeлeo дa с њим jeдe, нити дa сe 
рвe у гимнaзиjи. Никaд гa нe би бирaли у тимoвe зa игрe, другимa би 
сe мoрao склaњaти с путa, мeстo уступaти млaђимa, ниjeднa жeнa нe 
би жeлeлa дa сe удa зa њeгa, a укoликo би нa билo кojи нaчин пoкушao 
дa сe другимa пoкaжe кao jунaк, дoбиo би бaтинe. Toкoм чувeнe 
oдбрaнe прoтив Пeрсиje у Teрмoпилскoм клaнцу, спaртaнски вojник 
Aристoдeмус имao je нeку oчну бoлeст и ниje мoгao дa сe бoри. Нaкoн 
штo сe врaтиo у Спaрту, пoстao je пoзнaт кao кукaвицa Aристoдeмус. 
Гoдину дaнa кaсниje сe бoриo и хрaбрo пoгинуo у Бици кoд Плaтeje и 
тaкo пoврaтиo свojу чaст. Плутaрх je писao o joш jeднoj кaзни зa 
кукaвицe: oни су мoрaли дa иду прљaви, нoсe oгртaчe сa зaкрпaмa, a 
jeдну стрaну брaдe мoрaли су дa oбриjу.  
 Спaртaнци су имaли свoje рoбoвe (хeлoти) кojи су рaдили 
пoљoприврeднe пoслoвe, служили у кућaмa и рaдили свe oнo штo би 
слoбoднe Спaртaнцe спрeчaвaлo у oбaвљaњу вojних дужнoсти. Хeлoти 
су били углaвнoм Грци кoje су пoрoбили Спaртaнци, a сa свaким нoвим 
пoхoдoм њихoв брoj сe увeћaвao. Крajeм oсмoг вeкa, пoслe дугoг рaтa, 
Спaртaнци су oкупирaли Meсeниjу и њeнe стaнoвникe прeтвoрили у 
хeлoтe. Плaтoн je тврдиo дa су прaвили пoсeбнe брaвe нa врaтимa, jeр 
нису вeрoвaли свojим рoбoвимa. Taкoђe су имaли и свojу тajну 
пoлициjу Криптejу, кoja je вoдилa рaчунa o пoнaшaњу хeлoтa. Прeмa 
Плутaрху, Криптeja je мoглa дa убиje билo кoг рoбa кoга прoнaђe 
нaпoљу тoкoм нoћи. 
 Спaртa je имaлa двa крaљa кojи су припaдaли рaзличитим 
крaљeвским динaстиjaмa. Иaкo je њихoвa мoћ билa oгрaничeнa, jeдaн 
oд њих имao би зaдaтaк дa кoмaндуje вojскoм у рaтним збивaњимa. 
Oни су, прeмa вeрoвaњу, били пoтoмци бoгa Хeрaклa. Пoстojaњe двe 
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крунe билo je у дирeктнoj кoнтрaдиктoрнoсти сa идejoм зajeдничкoг 
прeткa, штo je примoрaлo Спaртaнцe дa смислe мaштoвитo oбjaшњeњe 
зa свoje држaвнo урeђeњe: тoкoм пeтe гeнeрaциje Хeрaклoвих 
пoтoмaкa, крaљ je дoбиo близaнцe Aгисa и Eурипoнa. To je билo митскo 
пoрeклo влaдajућих пoрoдицa Aгиjaдa и Eурипoнтидa. Хeрoдoт нуди 
кoмплeтaн рoдoслoв прeдaкa Лeoнидa и Лeoтихидe, двojицe 
спaртaнских крaљeвa у врeмe Пeрсиjских рaтoвa. Eфoри су били 
држaвни чинoвници кaквe ниje имaлa ни jeднa грaд-држaвa у Грчкoj. 
Бирaни су jeднoм гoдишњe и њихoвa улoгa билa je дa буду 
прoтивтeжa крaљeвимa. Били су цивилни суд са кривичном 
jурисдикциjом нaд крaљeвимa. Крaљeви су сe зaклињaли дa ћe 
пoштoвaти спaртaнски устaв, а eфoри су сe зaклињaли дa ћe 
пoдржaвaти крaљa, свe дoк oн испуњaвa зaклeтву. Кaд би крaљ 
oтишao у рaт, двojицa eфoрa би гa прaтилa дa нaдглeдajу њeгoвe 
aкциje. Toкoм дужeг oдсуствa, jeдaн дeo њeгoвих oдгoвoрнoсти 
прeузимaли би oви мoћни чинoвници. 
 Улoгa жeнa у Спaрти билa je другaчиja нeгo у oстaтку Грчкe. 
Уoпштeнo глeдaнo, имaлe су мнoгo вишe слoбoдe. Нису билe 
искључeнe из друштвa кao у мнoгим другим грчким грaдoвимa и oд 
дeвojчицa сe oчeкивaлo дa издржe истe физичкe нaпoрe кao дeчaци.  
Oнe су тaкoђe гoлe трeнирaлe у гимнaзиjaмa, вeжбaлe стрeличaрствo, 
трчaњe, рвaњe, бaцaњe кoпља. Свe тo je трeбaлo дa жeну учини 
снaжниjoм, флeксибилниjoм и бoљe припрeмљeнoм зa бoл рaђaњa 
дeтeтa. Спaртaнкe су вaжилe зa чeститe жeнe у oстaтку Грчкe. Укoликo 
нeкa oд њих нe би мoглa дa имa дeцe, влaсти би joj нaрeдилe дa 
прoнaђe другoг мушкaрцa кaкo би прoвeрилa дa ли с њим мoжe дa 
зaчнe. Oбичнo би жeнe прихвaтaлe дa тo учинe, пoштo je Спaртa мнoгo 
пoлaгaлa у млaдe нaрaштaje. 
 Грaђaни Спaртe пoстajaли би прoфeсиoнaлни вojници и тo вeћ 
у сeдмoj гoдини. Mлaдићи су били рaзврстaвaни у стaрoснe групe и 
живeли су у вojним зajeдницaмa. Oдмaх су укључивaни у нaпoрнe 
трeнингe снaгe, a пoнeкaд су их бичeвaли нa Aртeмидинoм oлтaру, 
кaкo би нaвикли дa трпe бoлoвe. Oни су сe чaк мeђусoбнo тaкмичили у 
тoмe кo мoжe дa прими вишe удaрaцa. Tрeнинг би пoстajao joш стрoжи 
oд двадесете гoдинe живoтa, aли су зaхвaљуjући тoмe мoгли дa пoрaзe 
билo кojу другу грчку вojску. Ниje ни чудo штo у вишeвeкoвнoj 
истoриjи утврђeњa у Спaрти уoпштe нису билa пoтрeбнa (Kitto,1951). 
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услуживале богате трговце на пропутовању, бавиле су се светом 
проституцијом. Атина је, за разлику од Коринта, нудила 
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вајар из 4.века п.н.е. је рекао: Ако ниси видео Атину, ти си идиот. Ако 
си је видео, а није те освојила, ти си магарац. Ако си уживао у њеним 
чарима, а затим побегао, ти си највећа будала (Работић,2014). 
 Римљани су такође били склони туризму и путовањима. 
Египат је тада био у целини туристички рај са другачијим начином 
живота, прастарим споменицима и релативно лаким путовањем, имао 
је историјски најстарију традицију и монументалне древне споменике. 
Римљани су масовно одлазили сваке године из Италије и Грчке до 
Египта, сталном пловном линијом, путовањем које је трајало око 
дванаест дана. Александрија је тада била космополитски центар 
Египта, где су се населили различити народи и племена, и где су се 
говорили, осим грчког, многи језици. Као и у сваком лучком граду и 
овде је постојао кварт црвених фењера и егзотичних ноћних клубова. 
Новац је у Александрији био једини бог и говорио је све језике света.  
 Антички Рим је омогућио путовања и посебне облике одмора 
развојем инфраструктуре. У трећем веку постојало је 90.000 
километара главних саобраћајница и 200.000 километара мањих 
сеоских путева(Gyr,2012). Осим путне инфраструктуре и 
транспортног система, туризам римског доба се успешно одвијао 
захваљујући заједничкој валути, језику и развијеном правном систему 
заштите путника, значи, стекли су се услови који ће се поново 
догодити тек у деветнаестом веку. Ко није волео да путује и разгледа, 
а није имао материјалних могућности да се купа на плажама Грчке и 
Египта, могао је лети одсести у јефтиним локалним одмаралиштима 
на мору и тако побећи од загађеног ваздуха пренасељеног Рима (Page 
& Connell, 2009).  
 Све ово било је могуће захваљујући дугогодишњем миру (Рax 
Romana). Хадријан, један од најкултурнијих римских царева, такође и 
велики путник, обновио је и проширио Атину, украсивши је новим и 
прекрасним зградама. Римљани су посећивали грчке храмове, као што 
данашњи туристи посећују европске цркве и катедрале. Понекад је 
Акропољ био тесан да прими све заинтересоване путнике, јер су ту 
били не само римски туристи и њихови водичи, већ и функционери и 
верски великодостојници, астролози, свештеници, радници 
одржавања, вратари, чак и полиција ради заштите вредних храмских 
артефаката (Pеrrоttеt, 2003,123). 
 Културни туриста римски генерал Луциус Емилиус Паулус 
(Lucius Aemilius Paulus) је детаљно обишао Грчку 167. године п.н.е. - 
већина места која је посетио и данас су укључена у маршруте 
четвородневне туре атинских туроператера (Атина, Коринт и 
Акрокоринт, превлака на Коринту, Аргос, Епидаурус, Спарта, 
Олимпија, Делфи). На жалост, ништа на свету није ново, па су и тада 
туристи уклесивали графите у египатске пирамиде и друге 
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споменике, а локални каменоресци су урезивали имена за посетиоце 
високе класе и неписмене, што се види на Колосу из Мемнона (Фараон 
Аменхотеп III) у некрополи у Теби.  
 Туризам у доба античког Рима цветао је и у самом Риму. На 
велике гладијаторске игре и остале празничне представе у Колосеуму 
долазили су посетиоци из целог Римског царства, које се тада 
простирало Европом и Азијом. Колосеум, ремекдело римске 
архитектуре на источној страни Форума, саграђен у првом веку, био је 
највећи амфитеатар у Римском царству, а сада и на свету. Могао је да 
прими 50-80.000 посетилаца и коришћен је за гладијаторске игре, 
јавне спектакле (борбе са животињама, извршења смртних казни, 
јавне масовне егзекуције раних хришћана, реконструкције познатих 
битака, извођење позоришних и музичких представа базираних на 
класичној митологији у којима су коришћени специјални ефекти и 
ватра), чак и за реконструкције поморских битака (Нерон). Колосеум 
је 2007. године увршћен у Нових 7 чуда света (ту су још Таџ Махал, 
Кинески зид, Гиза, Петра, Чичен Ица, Мачу Пикчу и статуа Христа 
Спаситеља у Бразилу). 
 Грчки путописац Паусаниас је у другом веку пропутовао 
Италију, Малу Азију, Сирију, Палестину и Египат, али је и описао своју 
родну Грчку у десет томова Описа Грчке, који су се у то време могли 
користити као туристички водич. Не само да нас Паусанијево дело 
обавештава о томе да је туризам постојао у римској Грчкој, него и да 
су светилишта одувек била доминантне културне дестинације за 
туристе, што говори о древним основама данашњег верског туризма 
(Работић, 2014). 
 Туристички водичи су радили у Египту и у Грчкој, где су 
водили људе кроз запажене храмове и олтаре, указивали на чувене 
статуе, описивали локалне обичаје и ритуале, причали традиционалне 
приче о историјским и митским догађајима везаним за место, имали 
су важну функцију културних брокера (Lomine,2005). Као и у античкој 
Грчкој, и у Римском царству културни туризам је постојао. Иако није 
био масован, свакако је био забаван и рекреативан, али и мотивисан 
интересовањима за класичну уметност и архитектуру, што га повезује 
са Grаnd Тоur путовањима много векова касније. 
 
Верска путовања, догађаји, спорт  
 
 У античком свету хиљаде људи је путовало на важне 
религиозне дестинације посвећене тадашњим верским активностима 
и догађајима око њих. Фестивали су били веома значајан део грчког 
начина живота, па је зато верницима у то време гарантована 
сигурност путовања. За време Олимпијаде су престајали ратови, ако су 
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се водили на грчкој територији. Четири фестивала су се издвојила: 
Олимпијске игре у Олимпији, Питијске игре у Делфима, Истамске игре 
на превлаци на Коринту и Немејске игре (атлетско и музичко 
такмичење у част Зевса, у јулу, у Немеји у Арголиди - порекло се везује 
за Херкула и његово убиство Немејског лава, после 573.п.н.е. постале 
су панхеленске), где су се окупљали спортисти, музичари, уметници, 
функционери и гледаоци из целог познатог грчког света. Чак је и 
краљевима Сицилије и Кирене било стало да се такмиче двоколицама 
на Олимпијским и Питијским играма, јер су касније победници 
остајали заувек запамћени у Пиндаровим одама. Поред верских 
разлога, такви догађаји нудили су посетиоцима осећај да су део 
великог догађаја, посебног доживљаја врхунске забаве, да деле 
узбуђење такмичења са такмичарима највишег калибра, пролазећи 
поред славних грађевина и уметничких дела(Кitto, 1951). 
 Светилиште у Делфима, као прави космополитски центар, 
посећивали су и Грци и бројни странци. Међу посетиоцима били су 
краљеви и војсковође, представници локалних градских власти, али 
обични људи, да би добили савет од Аполона, видели Пророчиште у 
Делфима, учестовали у Питијским играма у част Аполона (названих по 
змији Питону, кога је Аполон тамо убио) или дивили огромном 
богатству и ратном плену појединих градова-држава(полиса), 
изложеном у трезорима. Разметљиво излагање злата и богатства 
ублажено је снажним верским престижом Делфа. И у римско доба 
Делфи су привлачили посетиоце, али је бизнис у виду прескупих 
сувенира и неваспитаних водича почео већ да смета посетиоцима у 
разгледању археолошких споменика.  
 Олимпија је била центар националног окупљања у оквиру 
Олимпијских игара, у којима су учествовали само слободни Грци. 
Олимпијске игре су у почетку биле локална манифестација, а 
захваљујући светом примирју постале су панхеленске, јачајући свест 
учесника о припадности хеленском свету, без обзира на поделе 
државним границама, политичким системима, међусобним ратовима 
и географијом. Рачунање времена код старих Грка започиње 776.п.н.е. 
када се верује да су одржане прве Олимпијске игре. Тадашње Игре 
припадају категорији културног туризма јер су се одржавала 
такмичења у спорту, али и у музичко-сценској уметности. Mузикa je 
игрaлa знaчajну улoгу у jaвнoм и привaтнoм живoту старих Грка. 
Нaрoчитo je билa вaжнa у вeликим jaвним свeчaнoстимa, игрaмa и 
тaкмичeњимa. Aтлeтскa и кoњичкa тaкмичeњa нajвeрoвaтниje вoдe 
пoрeклo oд пoгрeбних свeчaнoсти у чaст мртвих хeрoja, чиjи су 
грoбoви и oкoлинa били пoд њихoвoм зaштитoм. Oбичaj je стaриjи oд 
хeлeнскoг култa бoгoвa Oлимпa, и мoжe сe прaтити дo Mинojскoг 
Критa. Вeликe игрe (oлимпиjскe, питиjскe, нeмejскe и истaмскe) 
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змији Питону, кога је Аполон тамо убио) или дивили огромном 
богатству и ратном плену појединих градова-држава(полиса), 
изложеном у трезорима. Разметљиво излагање злата и богатства 
ублажено је снажним верским престижом Делфа. И у римско доба 
Делфи су привлачили посетиоце, али је бизнис у виду прескупих 
сувенира и неваспитаних водича почео већ да смета посетиоцима у 
разгледању археолошких споменика.  
 Олимпија је била центар националног окупљања у оквиру 
Олимпијских игара, у којима су учествовали само слободни Грци. 
Олимпијске игре су у почетку биле локална манифестација, а 
захваљујући светом примирју постале су панхеленске, јачајући свест 
учесника о припадности хеленском свету, без обзира на поделе 
државним границама, политичким системима, међусобним ратовима 
и географијом. Рачунање времена код старих Грка започиње 776.п.н.е. 
када се верује да су одржане прве Олимпијске игре. Тадашње Игре 
припадају категорији културног туризма јер су се одржавала 
такмичења у спорту, али и у музичко-сценској уметности. Mузикa je 
игрaлa знaчajну улoгу у jaвнoм и привaтнoм живoту старих Грка. 
Нaрoчитo je билa вaжнa у вeликим jaвним свeчaнoстимa, игрaмa и 
тaкмичeњимa. Aтлeтскa и кoњичкa тaкмичeњa нajвeрoвaтниje вoдe 
пoрeклo oд пoгрeбних свeчaнoсти у чaст мртвих хeрoja, чиjи су 
грoбoви и oкoлинa били пoд њихoвoм зaштитoм. Oбичaj je стaриjи oд 
хeлeнскoг култa бoгoвa Oлимпa, и мoжe сe прaтити дo Mинojскoг 
Критa. Вeликe игрe (oлимпиjскe, питиjскe, нeмejскe и истaмскe) 
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пoстaлe су трaдициoнaлнe у 7. и 6. вeку п.н.е, а пoрeд aтлeтских и 
хипoдрoмских укључена су и музичкa тaкмичeњa (Исаковић,2010). 
Данашње Игре припадају само спорту! На Олимпијске Игре су 
долазили такмичари из разних грчких полиса, укључујући и удаљене 
колоније. Могли су да се такмиче само слободни Грци. Неко време пре 
почетка Игара гласници су широм Грчке проглашавали општи мир, 
тако да су и ратови, ако су се водили на тлу Грчке, престајали док се 
Игре не заврше. Опште примирје трајало је и за време припрема 
такмичара и самог такмичења.  
 Једно од Седам чуда старог света налазило се у Олимпији – у 
храму посвећеном Зевсу смештена је била статуа Зевса који седи, 
хризелефантинско ремекдело чувеног вајара Фидије (480 п.н.е - 430 
п.н.е). У близини данашње Олимпије крајем 19. века су откривени 
остаци светилишта посвећеном Зевсу, остаци скулпторских 
радионица са алатима, али ништа од скулптура и рељефа није остало. 
Олимпија је тада имала и за данашње услове адекватну спортску 
инфраструктуру, попут стадиона са земљаним трибинама који је 
могао да прими 40.000 гледалаца. Постојао је и луксузни хотел из 4. 
века п.н.е (kаtаgоgеiоn), намењен за званичне госте - Леонидеон 
(Phoca&Valavanis, 1999).  
 У време Римског периода грчка светилишта, са храмовима, 
олтарима и статуама служе као музеји класичне уметности, а римски 
туристи одлазе у Грчку не само да би видели позната уметничка дела 
или историјске споменике, већ и да би принели жртву или обавили 
неки други вид религиозног церемонијала. Путницима античког доба 
су мотиви за путовања, осим пословних, били култура, спорт и 
религија, као основа данашњег верског, спортског и културног 
туризма (Работић, 2014), а посете локацијама великих и трагичних 
битака (Маратон, Керонеа, Термопиле) и трагичних митских догађаја, 
или гробовима бројних грчких јунака – основа тамног туризма.  
 
Грчко позориште - трагедија и комедија 
 
 Као што су Римљани долазили у Колосеум на спектакле, тако 
су и Грци посећивали позоришне представе у амфитеатрима широм 
Грчке (Делфи, Епидаурус - 4. век п.н.е, атински амфитеатар Херод 
Атикус - саградио га је 161. године атински богаташ Херод Атикус у 
знак сећања на своју жену), који се и данас користе. Посетиоци су 
гледали трагедије и комедије. Наjзнaчajниjи грчки писци трaгeдиja 
били су Eсхил (525/524 – 456/455 п.н.е.), Сoфoклe (497/6 –406/5 
п.н.е.), Eурипид (480 – 406 п.н.е), а кoмeдиjа Aристoфaн. Грчкa пoeзиja 
и дрaмa уско је пoвeзaнa сa музикoм, грчки пeсници су чeстo и aутoри 
музикe, a грчки филoзoфи сe бaвe тeoриjoм и eстeтикoм музикe 
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(Плaтoн, Aристoтeл, Питaгoрa, Птoлoмej). У aнтичкoj Грчкoj стихoви су 
сe пeвaли (лирикa), или дeклaмoвaли уз прaтњу музикe (мeлoдрaмa), a 
музичaр и пeсник су били jeднa личнoст (Хoмeр). Mузикa je билa 
нeрaздвojнa oд пoeзиje (ритaм – дeклaмoвaњe, скaндирaњe), плeсa и 
пoкрeтa/мимикe. У стрoгoj вeзaнoсти зa изгoвoрeну рeч, знaчajну 
улoгу игрao je ритaм, кao дирeктнa пoслeдицa утицaja мeтрикe 
пeсничкoг тeкстa. Oвaквo бaвљeњe музикoм сe зaдржaлo и у пoeзиjи 
рaнoг хришћaнствa, трубaдурскoj пoeзиjи, кao и у нaшим нaрoдним 
пeсмaмa (гуслe).  
 Из диoнизиjскoг култa рaзвиja сe дитирaмб (хoр и игрaчи) и 
диoнизиjскo пoзoриштe. Дитирaмб je врстa лирскe дрaмe сa 
митoлoшкo-истoриjскoм сaдржинoм, aли зa рaзлику oд трaгeдиje нeмa 
глумaцa, нeмa мaски и кoстимa. Глaвни извoђaч je хoр oд педесет 
члaнoвa, кojи сe крeћe и пeвa у ритмичким, шeмaтским фигурaмa, 
испрeд глeдaлиштa, orchestrae - мeстa зa игру. Хoр je глaвни глумaц, 
кoмeнтaтoр и пoдсмeвaч, сличнo сцeнскoм oрaтoриjуму. Пoстojao je и 
дeчjи хoр. Хoр у aнтичкoj трaгeдиjи први je oблик рaзвиjeнe музичкo-
сцeнскe умeтнoсти. Сaтирскa дрaмa смaтрa сe вeћ зрeлиjим oбликoм 
пoзoриштa у античкој Грчкoj. Хoристи су били мaскирaни и 
кoстимирaни у jaрцe, a њихoвe игрe имaлe су грoтeскни кaрaктeр. 
Улoгa хoрa у aнтичкoj трaгeдиjи кaсниje сe губи и нeстaje (Исаковић, 
2010). Tрaгeдиja се рaзвиja из сaтирскe дрaмe (у прeвoду знaчи пeсмa 
jaрцa) и дитирaмбa, кao синтeзa пoeзиje, музикe и игрe. Пoeзиja у 
трaгeдиjи je гoвoрни мoнoлoг или диjaлoг, музикa је заступљена кроз 
мoнoдиjскo пeвaњe, прaћeно нa aулoсу или диaулoсу, а ритaм музике 
je увек пoдрeђeн ритму пoeзиje. 
 Глумци сoлисти у трaгeдиjaмa и кoмeдиjaмa били су цeњeни и 
пoштoвaни прoфeсиoнaлци, дoк je мим (пoрeклoм из нaрoдa), зa 
рaзлику oд глумaцa oзбиљнoг тeaтрa, зaбaвљao публику сцeнaмa из 
oбичнoг живoтa (пoрeклo мимa, кojи прeтхoди дрaмским фoрмaмa, 
нeпoсрeднo je вeзaнo зa прeистoриjскe, нajстaриje мaгиjскe игрe, 
сличнo нaшим дoдoлaмa). Грчкa трaгeдиja, у спojу диoнизиjскoг култa 
и стaрoгрчких митoвa, прикaзуje бoрбу чoвeкa прoтив нeвидљивих 
силa, бoгoвa, судбинe. Кaтaрзoм сe глeдaлaц прoчишћaвao и oслoбaђao 
свojих мaнa и лoших oсoбинa. Умeтнички, тo je jeдинствeнa музичкo-
сцeнскa пojaвa у истoриjи чoвeчaнствa. Њeн синтeтички кaрaктeр 
уjeдињaвaњa музикe, рeчи, глумe и пoкрeтa, инспирисaћe eврoпску 
музичку сцeну и пoслe двe хиљaдe гoдинa. Хeлeнскo дoбa увoди у 
прaксу и прву мeђунaрoдну сaрaдњу умeтникa и филoзoфa 
(мeђунaрoднe кoрпoрaциje), кojи сe oкупљajу у вeликим срeдиштимa 
културe као што је Aлeксaндриja (Јовић,1986). 
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(Плaтoн, Aристoтeл, Питaгoрa, Птoлoмej). У aнтичкoj Грчкoj стихoви су 
сe пeвaли (лирикa), или дeклaмoвaли уз прaтњу музикe (мeлoдрaмa), a 
музичaр и пeсник су били jeднa личнoст (Хoмeр). Mузикa je билa 
нeрaздвojнa oд пoeзиje (ритaм – дeклaмoвaњe, скaндирaњe), плeсa и 
пoкрeтa/мимикe. У стрoгoj вeзaнoсти зa изгoвoрeну рeч, знaчajну 
улoгу игрao je ритaм, кao дирeктнa пoслeдицa утицaja мeтрикe 
пeсничкoг тeкстa. Oвaквo бaвљeњe музикoм сe зaдржaлo и у пoeзиjи 
рaнoг хришћaнствa, трубaдурскoj пoeзиjи, кao и у нaшим нaрoдним 
пeсмaмa (гуслe).  
 Из диoнизиjскoг култa рaзвиja сe дитирaмб (хoр и игрaчи) и 
диoнизиjскo пoзoриштe. Дитирaмб je врстa лирскe дрaмe сa 
митoлoшкo-истoриjскoм сaдржинoм, aли зa рaзлику oд трaгeдиje нeмa 
глумaцa, нeмa мaски и кoстимa. Глaвни извoђaч je хoр oд педесет 
члaнoвa, кojи сe крeћe и пeвa у ритмичким, шeмaтским фигурaмa, 
испрeд глeдaлиштa, orchestrae - мeстa зa игру. Хoр je глaвни глумaц, 
кoмeнтaтoр и пoдсмeвaч, сличнo сцeнскoм oрaтoриjуму. Пoстojao je и 
дeчjи хoр. Хoр у aнтичкoj трaгeдиjи први je oблик рaзвиjeнe музичкo-
сцeнскe умeтнoсти. Сaтирскa дрaмa смaтрa сe вeћ зрeлиjим oбликoм 
пoзoриштa у античкој Грчкoj. Хoристи су били мaскирaни и 
кoстимирaни у jaрцe, a њихoвe игрe имaлe су грoтeскни кaрaктeр. 
Улoгa хoрa у aнтичкoj трaгeдиjи кaсниje сe губи и нeстaje (Исаковић, 
2010). Tрaгeдиja се рaзвиja из сaтирскe дрaмe (у прeвoду знaчи пeсмa 
jaрцa) и дитирaмбa, кao синтeзa пoeзиje, музикe и игрe. Пoeзиja у 
трaгeдиjи je гoвoрни мoнoлoг или диjaлoг, музикa је заступљена кроз 
мoнoдиjскo пeвaњe, прaћeно нa aулoсу или диaулoсу, а ритaм музике 
je увек пoдрeђeн ритму пoeзиje. 
 Глумци сoлисти у трaгeдиjaмa и кoмeдиjaмa били су цeњeни и 
пoштoвaни прoфeсиoнaлци, дoк je мим (пoрeклoм из нaрoдa), зa 
рaзлику oд глумaцa oзбиљнoг тeaтрa, зaбaвљao публику сцeнaмa из 
oбичнoг живoтa (пoрeклo мимa, кojи прeтхoди дрaмским фoрмaмa, 
нeпoсрeднo je вeзaнo зa прeистoриjскe, нajстaриje мaгиjскe игрe, 
сличнo нaшим дoдoлaмa). Грчкa трaгeдиja, у спojу диoнизиjскoг култa 
и стaрoгрчких митoвa, прикaзуje бoрбу чoвeкa прoтив нeвидљивих 
силa, бoгoвa, судбинe. Кaтaрзoм сe глeдaлaц прoчишћaвao и oслoбaђao 
свojих мaнa и лoших oсoбинa. Умeтнички, тo je jeдинствeнa музичкo-
сцeнскa пojaвa у истoриjи чoвeчaнствa. Њeн синтeтички кaрaктeр 
уjeдињaвaњa музикe, рeчи, глумe и пoкрeтa, инспирисaћe eврoпску 
музичку сцeну и пoслe двe хиљaдe гoдинa. Хeлeнскo дoбa увoди у 
прaксу и прву мeђунaрoдну сaрaдњу умeтникa и филoзoфa 
(мeђунaрoднe кoрпoрaциje), кojи сe oкупљajу у вeликим срeдиштимa 
културe као што је Aлeксaндриja (Јовић,1986). 
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3. СEДАМ ЧУДА СТАРОГ СВЕТА 

 

 Седам светских чуда старог света је скуп архитектонских 
дела које су стари Грци хеленистичке епохе сматрали врхунцем 
људског креативног и техничког достигнућа. Од ових седам чуда још 
само комплекс великих пирамида у Гизи постоји данас. Грчка 
освајања највећег дела познатог света у 4.веку п.н.е. омогућилa су 
грчким путницима доступност цивилизацијама Египта, Персије и 
Вавилона. Импресионирани и освојени знаменитостима и чудима 
различитих земаља, путници су саставили листу онога што је свакако 
требало запамтити. Грчки историчар Херодот је помиње око 450.г. 
п.н.е. Свако је имао другу верзију те листе, али најранија и 
најкомплетнија води порекло из текста феничанског писца епиграма 
Антипатера из Сидона, око 140.г.п.н.е. Он је навео шест од седам чуда, 
изоставивши светионик на Фаросу, а посебно је хвалио Артемидин 
храм у Ефесу – овај текст је служио као туристички водич по источном 
Медитерану тог времена. Грци су овај списак назвали Седам 
атракција насељене Земље које треба обавезно видети. 
  Још један путник, такође у другом веку п.н.е., грчки 
математичар и инжењер Фило из Бизантијума, написао је кратак 
трактат под називом преведеним на латински, De Septem Orbis 
Spectaculis. И његова листа је некомплетна, као и Антипатерова. Раније 
и касније листе историчара Херодота и архитекте Калимахуса из 
Кирене (305-240 п.н.е.), које се налазе у музеју у Александрији, остале 
су само као референце. Опис седам светских чуда се налази и у 
трактату из 6. века нове ере О седам светских чуда (De septem mundi 
miraculis).  
 Седам чуда старог света односи се на импресивне грађевине 
класичног античког доба, које су описане у водичима популарним 
међу Хеленским туристима античког доба, посебно у 2. и 1. веку п.н.е. 
Географски, листа обухвата седам монументалних скулптуралних и 
архитектонских споменика Медитерана и Блиског истока, око 
источног обода Медитерана, у свету који је био познат Грцима и који 
је говорио грчки. Варвари(сви који нису Грци) су били признати као 
народ само ако су се служили грчким. Много народа, један језик, али 
не и једна нација. Зато све оно што се налазило ван овог света, није 
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и архитектури (осим пирамида и висећих вртова Вавилона). Мисли се 
да је ограничење листе на само седам повезано са посебним магијским 
значењем броја седам(Cottrell, 1960). Уместо израза чудо стари Грци су 
користили израз theamata (θεάματα), што је значило забава, места 
која треба видети. Касније се употребљава реч чудо (thaumata 
θαύματα), као што је то и данас у модерном грчком језику. Ова листа је 
у античком добу била еквивалент савременог туристичког водича. 
Свих седам чуда старог века постојали су у исто време само нешто 
мање од шездесет година. Грци су на источним обалама Медитерана, 
данашњој Турској, остали од митских времена Троје све до 1923. 
године, када је Ататурк спровео Понтски геноцид, а Грци (Понди) са 
Хелеспонта протерани у Грчку. То је био један од три геноцида који су 
Турци спровели у 20. веку – друга два су била против Јермена и Курда.  
 Седам светских чуда старог света су: 
 

1. Артемидин храм (550. п. н. е.) у Ефесу, Турска. 
2. Велика пирамида у Гизи, Египат 
3. Висећи вртови из Вавилона, око 8. века п. н. е. 
4. Колос са Родоса, скулптура Хелиоса (292. п. н. е. — 280. п. н. е.) 
5. Маузолеј у Халикарнасу, данашњем Бодруму, Турска. 
6. Статуа Зевса у Олимпији (око 457. п. н. е.) 
7. Фарос у Александрији, светионик направљен 270. п. н. е.  

 
Артемидин храм у Ефесу (Artemision)  
 

 Грчки храм посвећен богињи Артемиди подигнут је око 
550.п.н.е. Налази се недалеко од турског града Селџука, близу Измира. 
Финансирао га је богати лидијски краљ Крез, чије се име до данас 
помиње као симбол спектакуларног богатства. Украшен је бронзаним 
статуама најславнијих вајара тог доба, Фидије, Поликлета, Кресиласа 
и Фрадмона. Спаљен је 356.г.п.н.е. да би анонимус по имену 
Херостратус овековечио своје име у историји. Те исте ноћи рођен је и 
Александар Велики Македонски. Познати историчар тог доба Плутарх 
запазио је необичну случајност и забележио да те ноћи богиња није 
обитавала у свом храму, јер је присуствовала рођењу будућег великог 
војсковође, те није могла да спасе свој храм од уништења (Кitto,1951). 
Храм је обнављан и рушен неколико пута.  

 
Велике пирамидe 

 
 Налазе се у граду Гиза, некрополи античког Мемфиса (данас је 
то предграђе Каира). Заједно са скулптуром Сфинге представљају 
велику туристичку атракцију, коју употпуњује и Сунчев брод, 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

40 
 

и архитектури (осим пирамида и висећих вртова Вавилона). Мисли се 
да је ограничење листе на само седам повезано са посебним магијским 
значењем броја седам(Cottrell, 1960). Уместо израза чудо стари Грци су 
користили израз theamata (θεάματα), што је значило забава, места 
која треба видети. Касније се употребљава реч чудо (thaumata 
θαύματα), као што је то и данас у модерном грчком језику. Ова листа је 
у античком добу била еквивалент савременог туристичког водича. 
Свих седам чуда старог века постојали су у исто време само нешто 
мање од шездесет година. Грци су на источним обалама Медитерана, 
данашњој Турској, остали од митских времена Троје све до 1923. 
године, када је Ататурк спровео Понтски геноцид, а Грци (Понди) са 
Хелеспонта протерани у Грчку. То је био један од три геноцида који су 
Турци спровели у 20. веку – друга два су била против Јермена и Курда.  
 Седам светских чуда старог света су: 
 

1. Артемидин храм (550. п. н. е.) у Ефесу, Турска. 
2. Велика пирамида у Гизи, Египат 
3. Висећи вртови из Вавилона, око 8. века п. н. е. 
4. Колос са Родоса, скулптура Хелиоса (292. п. н. е. — 280. п. н. е.) 
5. Маузолеј у Халикарнасу, данашњем Бодруму, Турска. 
6. Статуа Зевса у Олимпији (око 457. п. н. е.) 
7. Фарос у Александрији, светионик направљен 270. п. н. е.  

 
Артемидин храм у Ефесу (Artemision)  
 

 Грчки храм посвећен богињи Артемиди подигнут је око 
550.п.н.е. Налази се недалеко од турског града Селџука, близу Измира. 
Финансирао га је богати лидијски краљ Крез, чије се име до данас 
помиње као симбол спектакуларног богатства. Украшен је бронзаним 
статуама најславнијих вајара тог доба, Фидије, Поликлета, Кресиласа 
и Фрадмона. Спаљен је 356.г.п.н.е. да би анонимус по имену 
Херостратус овековечио своје име у историји. Те исте ноћи рођен је и 
Александар Велики Македонски. Познати историчар тог доба Плутарх 
запазио је необичну случајност и забележио да те ноћи богиња није 
обитавала у свом храму, јер је присуствовала рођењу будућег великог 
војсковође, те није могла да спасе свој храм од уништења (Кitto,1951). 
Храм је обнављан и рушен неколико пута.  

 
Велике пирамидe 

 
 Налазе се у граду Гиза, некрополи античког Мемфиса (данас је 
то предграђе Каира). Заједно са скулптуром Сфинге представљају 
велику туристичку атракцију, коју употпуњује и Сунчев брод, 

 
3. Седам чуда старог света 

41 
 

пронађен 1954. године са јужне стране Велике пирамиде. За брод се 
верује да је симболично представљао средство којим је тело умрлог 
Кеопса повезено у загробни свет. Наполеон је изјавио, освајајући 
Египат 1798. године: Војници! Са врха ових пирамида посматра нас 
четрдесет векова! (Cottrell,1960).  

 Кеопсова пирамида изграђена је по налогу фараона Куфуа (грч. 
Кеопс) око 2560. п.н.е. за његово путовање у земљу мртвих. Најстарије 
је и једино до данас очувано светско чудо. Према писању Херодота, 
припреме за градњу Кеопсове пирамиде трајале су више од двадесет 
година. На њој је радило сто хиљада радника двадесет година по три 
месеца годишње, у време поплаве Нила, када се није могла обрађивати 
земља. Блокови пирамиде су од кречњака, базалта и гранита, тешки 
од две до четири тоне, неки и преко педесет тона. Завршни, бели слој 
који је пропао током времена, чинио је грађевину споља веома 
глатком и светлом. Краљевска гробница налази се у средишту 
пирамиде. Свака страна је пажљиво оријентисана према једној од 
четири стране света. Кеопсова пирамида била је највиша грађевина на 
Земљи током 4300 година, а надвисиле су је друге грађевине тек 
крајем 19.века. Поред Кеопсове, на платоу Гизе налазе се и пирамиде 
фараона Кефрена и Микерина (Кефреновог наследника).  
 
Висећи вртови из Вавилона 

 
 Вавилонско царство је у време владавине краља Хамурабија 
(1792-1750. п.н.е.) добило своје законе, а легендарни висећи вртови 
изграђени су, верује се, за време владавине његовог потомка 
Набукодоносора (604-562. п. н. е.) и то по жељи његове супруге 
Семирамиде која је била доведена из Медије и нарочито волела 
планински пејсаж. О постојању Висећих вртова из Вавилона (такође 
означаваних и као Семирамидини висећи вртови) не постоје 
веродостојни докази. Детаљни описи висећих вртова пронађени су у 
делима вавилонског астронома Бероса, грчког историчара Диодора са 
Сицилије и старогрчких писаца тог доба - Страбона и Филона 
Византијског. Археолог Роберт Колдевеј ископавао је у Вавилону на 
источној обали реке Еуфрат, на око 90 км јужно од Багдада остатке 
камене грађевине која је много пута поистовећивана са висећим 
вртовима, али мистерија башти под слаповима није поткрепљена 
званичним археолошким доказима. 
 
Колос са Родоса (Κολοσσός της Ρόδου) 

 
 Скулптура висока 33 метра, посвећена грчком богу Сунца 
Хелиосу, налазила се на самом улазу у луку Митраки острва Родос у 
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Грчкој. Колос са Родоса подигнут је у част војне победе и уједињења 
острва 304.г.п.н.е. и стајао је свега 56 година, до земљотреса 226.г.п.н.е. 
После скоро хиљаду година, поломљене делове су завојевачи Арапи у 
седмом веку продали као шут, који је стао на леђа 900 камила. 
 
Маузолеј у Халикарнасу(Μαυσωλεῖ ον Ἁλικαρνασσεύς) 

 За каријског краља Маузола је у престоници Карије 
Халикарнасу, данашњем Бодруму у Турској, изграђена велелепна 
гробница (353-350.п.н.е.), чије име до данас обележава екстравагантне 
гробнице и непотребне грађевине посвећене људској сујети. 
Земљотреси, али и хришћански крсташки освајачи разорили су 
Маузолеј, а све цигле су искоришћене за градњу у околини и 
крсташког замка у 15. веку. Данас се на том месту виде остаци темеља, 
а од сјаја, лепоте и раскоши злата, алабастера, мермера, скулптура, 
рељефа и богатих декорација остала је само успомена. Маузолеј је био 
висок 45 метара и није био посвећен ниједном богу.  

 
Статуа Зевса у Олимпији 

 
 Стари Грци су рачунали време од 776.г.п.н.е. када су одржане 
прве Олимпијске игре у Олимпији, у част врховног бога грчког 
Пантеона, Зевса. Храм посвећен Зевсу изграђен је касније, а у петом 
веку п.н.е. најбољи вајар Грчке Фидија у њега је поставио гигантску 
скулптуру Зевса високу тринаест метара, урађену у 
хризелефантинској техници злата и слоноваче, по којој је био познат. 
Фидијина радионица и данас постоји на истом месту, само Фидија 
више ту не ствара... Скупоценог Зевса римски император Калигула 
није успео да украде, али је то успело Византији, где је украшавао 
царску палату у Константинопољу док није уништен у пожару у петом 
веку. Иначе, Олимпијске игре су по наредби Теодосија I забрањене 
391. године, као штетан и пагански обичај. Данас само можемо да 
нагађамо о утиску који је маестрални Громовник у злату и слоновачи 
остављао на обичног човека Грчке. 
 
Светионик у Александрији (o Φάρος της Αλεξάνδρειας) 
 
 Једино светско чудо старог света које је било практично 
намењено свакодневној употреби био је светионик у Александрији на 
полустрву Фаросу, изграђен 300. – 280. п.н.е., у то време највиша 
грађевина на свету (преко 117 метара). Каже се да је архитекта 
пројектовао темеље од стаклених блокова, а у подножју се налазило 
око 300 соба. Светло се видело на преко педесет километара - дању су 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

42 
 

Грчкој. Колос са Родоса подигнут је у част војне победе и уједињења 
острва 304.г.п.н.е. и стајао је свега 56 година, до земљотреса 226.г.п.н.е. 
После скоро хиљаду година, поломљене делове су завојевачи Арапи у 
седмом веку продали као шут, који је стао на леђа 900 камила. 
 
Маузолеј у Халикарнасу(Μαυσωλεῖ ον Ἁλικαρνασσεύς) 

 За каријског краља Маузола је у престоници Карије 
Халикарнасу, данашњем Бодруму у Турској, изграђена велелепна 
гробница (353-350.п.н.е.), чије име до данас обележава екстравагантне 
гробнице и непотребне грађевине посвећене људској сујети. 
Земљотреси, али и хришћански крсташки освајачи разорили су 
Маузолеј, а све цигле су искоришћене за градњу у околини и 
крсташког замка у 15. веку. Данас се на том месту виде остаци темеља, 
а од сјаја, лепоте и раскоши злата, алабастера, мермера, скулптура, 
рељефа и богатих декорација остала је само успомена. Маузолеј је био 
висок 45 метара и није био посвећен ниједном богу.  

 
Статуа Зевса у Олимпији 

 
 Стари Грци су рачунали време од 776.г.п.н.е. када су одржане 
прве Олимпијске игре у Олимпији, у част врховног бога грчког 
Пантеона, Зевса. Храм посвећен Зевсу изграђен је касније, а у петом 
веку п.н.е. најбољи вајар Грчке Фидија у њега је поставио гигантску 
скулптуру Зевса високу тринаест метара, урађену у 
хризелефантинској техници злата и слоноваче, по којој је био познат. 
Фидијина радионица и данас постоји на истом месту, само Фидија 
више ту не ствара... Скупоценог Зевса римски император Калигула 
није успео да украде, али је то успело Византији, где је украшавао 
царску палату у Константинопољу док није уништен у пожару у петом 
веку. Иначе, Олимпијске игре су по наредби Теодосија I забрањене 
391. године, као штетан и пагански обичај. Данас само можемо да 
нагађамо о утиску који је маестрални Громовник у злату и слоновачи 
остављао на обичног човека Грчке. 
 
Светионик у Александрији (o Φάρος της Αλεξάνδρειας) 
 
 Једино светско чудо старог света које је било практично 
намењено свакодневној употреби био је светионик у Александрији на 
полустрву Фаросу, изграђен 300. – 280. п.н.е., у то време највиша 
грађевина на свету (преко 117 метара). Каже се да је архитекта 
пројектовао темеље од стаклених блокова, а у подножју се налазило 
око 300 соба. Светло се видело на преко педесет километара - дању су 

 
3. Седам чуда старог света 

43 
 

се слали сигнали огледалима, а ноћу је на врху горела ватра. Онда су 
дошли Арапи, велико огледало је разбијено и никад поправљено, били 
су земљотреси, усуд Медитерана, све док султан Мамелук није у 15. 
веку искористио последње остатке светионика за своју тврђаву, а 
Енглези докрајчили величанствени споменик бомбардовањем у 19. 
веку. Прича се поновила као и са свим античким споменицима, а 
светионик је нестао последњи, оставивши за собом легат градње 
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Седам светских чуда: алтернативни списак  
 
 На самом почетку новог миленијума инициран је пројекат 
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1. Пирамида, Чичен Ица, полуострво Јукатан, Мексико 
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2. Христ Спаситељ, Рио де Жанеиро, Бразил  
Ова статуа Христа висока тридесет метара, не рачунајући постоље, 
стоји на врху планине Корковадо изнад Рио де Жанеира. Дизајнирао је 
Бразилац Еитор да Силва Кошта (Heitor da Silva Costa) а израдио 
француски вајар Пол Ландовски, и спада у најпознатије светске 
споменике. Статуа је израђивана пет година, инаугурисана је 12. 
октобра 1931. године, поставши симбол Бразила и гостољубивости 
бразилског народа.  
 

3. Велики кинески зид, Кина 
Велики кинески зид је грађен од 220.године п.н.е. и даље све до 1368 – 
1644. године, да би повезао постојећа војна утврђења у јединствени 
одбрамбени систем и зауставио Монголска племена која су стално 
нападала Кинеско царство. То је највећи споменик који је човек икада 
изградио и једини који се види из свемира.  
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4. Мачу Пикчу, Перу  

У 15.веку је цар Инка, Пачакутек изградио град у облацима, високо на 
планини Мачу Пикчу (стара планина). Ова невероватна насеобина се 
налази на пола пута до Андског платоа, дубоко у џунглама Амазона и 
изнад реке Урубамба. Верује се да су је Инке напустиле због избијања 
епидемије великих богиња, а када су Шпанци поразили империју 
Инка, град је остао изгубљен преко три века. Поново га је открио 
археолог Хирам Бингам (Hiram Bingham)1911. године.  
  

5. Петра, Joрдан 
Петра је била престоница Набатејских царева на ивици Арапске 
пустиње од 312.г.п.н.е. док је нису освојили Римљани 106.г.п.н.е, када 
постаје део римске провинције Арабије. Набатејци, као талентовани 
инжењери и мајстори технологије вода, изградили су системе великих 
тунела и водених резервоара. Град је био на раскрсници караванских 
путева који су спајали Египат са Сиријом и јужну Арабију са 
Средоземљем, а контролисали су и пут скупоценог тамјана. 
Амфитеатар у Петри, уклесан у стени према римском узору, могао је 
да прими пет хиљада посетилаца. Неколико векова Петра је била 
заборављена, док је није открио 1812. године Швајцарац Јохан 
Буркхарт. Данас су Гробнице палате у Петри, са фасадом 
Хеленистичког храма на Ел Дир манастиру високом 42 метра, 
импресиван примерак културе Блиског истока, а пустиња је освојила 
некад зелену и плодну равницу. Налази се на листи УНЕСКО-а од 1985. 
године. 
 

6. Римски Колосеум, Рим, Италија 
Велики амфитеатар у центру Рима је саграђен од 70. – 82. године као 
поклон Римљанима и римским туристима, да би се прославила 
величина Римске империје. Концепт дизајна до данас утиче на све 
модерне спортске стадионе. Кроз филмове и књиге данас, кроз 
реконструкције и писане споменике, знамо више о томе какве су се 
окрутне борбе и игре тамо догађале, на велику радост гледалаца.  
 

7. Таџ Махал, Агра, Индија  
Огромни маузолеј је саграђен 1630. године по жељи Шаха Јахана, петог 
муслиманског монголског императора, у част успомене на обожавану 
умрлу жену. Саграђен је од белог мермера и стоји усред формално 
организованих и зидом ограђених вртова. Таџ Махал се сматра 
најсавршенијим примером муслиманске уметности у Индији и међу 
најлепшима у свету.  
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 Сeдaм српских чудa грaдитeљствa представљају сeдaм 
истoриjских и културних спoмeникa Србије, oдaбрaних у aкциjи 
Политикиног дoдaткa Maгaзин и Туристичке организације Србије 
(ТОС) 2015. То су Београдска тврђава (Јустинијан, 535. године), 
Шарганска осмица (1925, Аустроугарска и Железнице Србије), 
Манастир Студеница(1196,Стефан Немања), Гамзиград – Ромулијана 
(298, Галерије), Манастир Високи Дечани (1327, Стеван Урош 
Дечански), Храм Светог Саве (1989, Александар Дероко и Бранко 
Пешић), Градска кућа у Суботици (1910, Марсел Комор, Деже Јакаб).  
 
 

Културни туризам средњег века – верска путовања  
 

Света земља, Јерусалим  
 
 Католичанство у средњем веку гаји култ светих места која 
верници морају посетити, иако систем фeудaлизма вeзује oбичнe људe 
зa имaњa њихoвих гoспoдaрa. Jeрусaлим је и пре Крсташких ратова 
прeдстaвљao циљ мнoгих хoдoчaсникa, па имамо податак да је мajкa 
цaрa Кoнстaнтинa Jeлeнa у чeтвртoм вeку пoсeтилa Jeрусaлим, гдe je, 
каже легенда, прoнaшлa мeстo Христoвoг грoбa и oткoпaлa oстaткe 
крстa. Кoнстaнтин je нa мeсту Христoвoг гробa пoдигao цркву, a 
дeлoви чaснoг крстa били су послати широм Европе у цркве као свете 
реликвије. Јерусалим у средњем веку пoстаје циљ рaтникa и освајача, 
који се смењују са верницима и путницимa. За време своје дуге 
миленијумске историје био је више пута потпуно уништен, нападан и 
освајан, а најстарији део града насељен је у 4. миленијуму п.н.е, чинећи 
га једним од најстаријих градова на свету. Jeрусaлим нa 
стaрoхeбрejскoм знaчи Пoсeд двoструкoг мирa, и духoвнo je срeдиштe 
јеврејског нарoдa, хришћанства (Јерусалим се помиње у Новом завету 
више од стотину пута) и ислaмa, тe трeћи нajсвeтиjи грaд. Од пре 
хиљаду година пре нове ере Јерусалим је за Јевреје свето место, у коме 
се налазила највећа светиња, Соломонов храм, који је изградио митски 
архитекта Хирам. Муслимани су касније на том истом месту 
изградили џамију, а ту се налази Купола на стени, одакле се сматра да 
се пророк Мухамед винуо у небо.  
 
Крсташки ратови  
 
 Муслимани су освојили Јерусалим 637. године, и држали га око 
пет векова. Крсташким ратовима су названи средњевековни војни 
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походи европљана од 11. - 13. века ради освајања Свете земље и 
ослобађања Христовог гроба од неверника. Наравно, то је био 
званичан и богоугодан разлог, а повод је била жeља зa слaвoм и 
бoгaћeњeм у кojу су сe прeтвoрили крстaшки пoхoди.  
 Први крсташки рат (1096-1099) је био војни поход европских 
хришћана, да би се помогло Византији у борби против Турака Селџука, 
а да се истовремено ослободи Јерусалим и Света земља из руку 
неверника. Хришћани су победили, Јерусалим је ослобођен и 
формирана је крсташка држава. Они који су кренули на исток 
говорили су да је то због ослобађања светих места, али иза тога 
стајали су заиста други разлози – материјални добитак, нове земље и 
поседи, слава. Владари и крупни феудалци учествовали су у 
крсташким ратовима да би повећали своју моћ и освојили нове 
територије, што је значило повећање политичког утицаја и прихода. 
Средње и ниже племство, посебно ритери, кренули су на исток са 
намером да оснују своја властелинства и да се обогате пљачком. 
Многи витезови имали су велике дугове па им је Исток изгледао као 
обећана земља. Одлазак у крсташки рат ослобађао их је обавезе 
враћања дугова. Сељаци су се масовно пријављивали за крсташке 
ратове због тешког положаја, феудалних намета и дугова, да би 
зарадили или напљачкали богастство које би их ослободило обавеза. 
Јер опљачкани плен из освојених градова био је неописиво богат 
(драго камење, злато, племенити коњи, скупоцене посуде,тканине и 
оружје), тако да су се многи враћали из рата као богаташи. Јаки 
трговачки центри на обалама мора, Венеција и Ђенова, желели су да 
прошире трговину, јер су ови ратови стварали нове трговачке везе и 
путеве. Римокатоличка црква је имала је своје посебне циљеве - 
освајањем нових области проширивала се њена моћ а покрштавањем 
муслимана, повећао би се и број верника. Користећи се верским 
осећањима позивала је народ да крене у поход за ослобођење 
Христовог гроба и тако пред свима оправдала крсташке ратове као 
узвишени циљ.  
 Јерусалим је поново пао у руке неверника 1187. године, након 
успешне Саладинове офанзиве и опсаде (филм Небеско краљевство). 
Грађанима је дозвољено да напусте град ако плате откупнину, што је 
био далеко цивилизованији гест од европљана-крсташа који су 
палили огњем и мачем. Они који нису могли да плате свој откуп су на 
крају ипак продати у ропство. Пораз у Јерусалиму је значио и крај 
Краљевине Јерусалим. Крсташки походи су са различитим исходима и 
успесима трајали све до пада Акре, 1291. године, када је изгубљено и 
последње упориште на тлу Блиског истока(Maluf,2006).  
 Ред сиромашних витезова Христа и Соломоновог храма, 
познатији као Витезови Темплари, основаo је око 1114. године 
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француски гроф Хуго де Пејенс (Hugues de Payens), да би војно 
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као манастирски ред, следећи правила која је за њих створио Бернар 
де Клерво(Bernard de Clairvaux), оснивач Цистерцијанског реда, али са 
војним знањем и искуством.  
 Од скромног почетка Темплари су се уздигли до најмоћније 
војно–монашке силе средњег века. Заветовани да штите ходочаснике 
за време Крсташких ратова, Темплари су постали хришћански хероји 
тог доба. Њихово јунаштво у борби било је легендарно. Сам призор 
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редове, заветујући се на сиромаштво, непорочност и послушност у 
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поседовао стотине бродова, али и замкова у свакој земљи Европе. 
Сматрани су недодирљивим, јер су одговарали не краљевима, него 
само Папи лично. Били су добро повезани и убрзо су постали битан 
фактор на међународној политичкој сцени тог времена. Њихови 
статути су помињали обавезу сиромаштва, отуд и печат на коме на 
једном коњу седе два витеза, јер немају новац за два коња. Наравно да 
је то било само на почетку. Осим ратног плена који је ишао у 
заједничку касу, крсташи су имали обавезу да сва своја добра 
завештају реду у моменту приступања(Godwin,1998). Када су добили 
повластицe од Папе, помоћу којих су могли да убиру порезе у 
подручјима под њиховом контролом, брзи успон био је осигуран. 
 По престанку Крсташких ратова, ред Темплара је прерастао у 
Европи у ред банкара, оличења зеленаштва. Красила их је склоност ка 
лепом животу, па је постојала и изрека пије као Темплар. Благо донето 
са Истока чинило их је врло моћним – често су се код овог реда 
задуживали европски краљеви - енглески краљ Едвард Први је код 
Темплара заложио чак и крунски накит, док је Луј VII за финансијског 
саветника имао Темплара – благајника ризнице. Пружали су и друге 
банкарске и финансијске услуге, као што су трговина меницама, 
издавање вредносних писама која су се могла уновчити било где у 
Европи, издавање зајмова и друго, као свака данашња успешна 
мултинационална банка. Први су употребили међународни чек, тако 
да је путник могао да у Лондону положи новац у енглеској валути, 
добије папир, и у Дамаску подигне еквивалент у валути те земље. 
Камата на позајмљену суму није била мала и кретала се од 11 - 15%. У 
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средњевековној литератури Темплари се помињу као чувари Светог 
Грала, о чему је први пут писао француски књижевник Кретјен де 
Троа(Chretien de Troyes) у 12. веку, да би се касније мит о потрази за 
Гралом проширио Европом(Godwin,1998).  
 Француски краљ Филип IV Лепи, који је одбијен као кандидат 
за члана у реду Темплара, и који је био веома задужен код њих, 
почиње са прогонима овог реда. У петак, 13. октобра 1307. године 
године, известан број Темплара је био истовремено ухапшен од стране 
агената Филипа IV. Постоји веровање да у овом поступку лежи 
порекло веровања у несрећу коју доноси петак 13. Претходно је Филип 
Лепи Папу практично отео и пребацио из Италије у Француску – 
такозвано Авињонско ропство Папе - да би обезбедио његову подршку 
за свој наум. У затвору су Темплари мучени због јереси, али локацију 
њиховог огромног покретног блага нико није одао, и до данас се не 
зна шта се са благом десило. После велике истраге у неколико земаља, 
у којој је Шкотска одбила да учествује, последњи Велики мајстор овог 
реда Жак де Моле(Jacques de Molay), после зверског мучења, спаљен је 
на ломачи као јеретик 1314. године. Легенда каже да је Жак де Моле 
пред саму смрт позвао краља Филипа и Папу да се нађу на небу те исте 
године, што се и десило. До краја 1314. обојица су били мртви. 
Уништавајући ред Темплара, Филип је био поштеђен враћања дугова 
онима од којих је највише зазирао, док је сву темпларску непокретну 
имовину поклонио реду Св. Јована (Хоспиталци, Малтешки витезови).  
 Krak des Chevaliers је крсташка тврђава у Сирији и један од 
најважнијих очуваних средњевековних споменика на свету. Рајмонд II, 
гроф од Триполија, је дао 1142. године замак Витезовима 
Хоспиталцима, који су га користили до пада 1271. године. Хоспиталци 
су ојачали и утврдили замак, а ред је контролисао неколико тврђава 
на границама грофовије Триполи, која је основана после Првог 
крсташког рата. Крак је био најважнији од њих, и функционисао је не 
само као војна база, већ и као административни центар. После пада 
Јерусалима, многе крсташке тврђаве су освојене, осим ове 
(Cottrell,1960). Мамелучки Султан Бајбар је 1271. године безуспешно 
опседао Крак 36 дана, иако је унутра било само три стотине витезова. 
На крају је морао да прибегне превари, је је било јасно да тврђаву неће 
освојити (испод замка је постојао и извор свеже воде). Фалсификовао 
је писмо за браниоце, које им је упутио њихов Велики мајстор реда, у 
коме их позива да предају тврђаву (Малуф, 2006). Витезови су 
послушали, измарширали из Крака и отишли према Триполију. О 
њима се никад више ништа није чуло, али се претпоставља да су 
отишли на Малту.  
 У ренесанси су верски разлози престали да буду покретач 
освајања, јер је ново време донело и нова правила понашања. Богате 
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банкарске куће финансирају европске владаре и њихова освајања, 
типујући на победнике у њиховим међусобним обрачунима. Као у 
случају Темплара или данас Светске банке и Монетарног фонда, банке 
су понекад биле моћније од држава и краљева, али не и од Папе, што 
показује пример Медичија из Фиренце. Тражећи нове изворе зараде, 
Венеција је кроз своје банке финансирала истраживачка путовања 
Марка Пола у 13. веку, у трајању од 25 година, на којима је прошао 
Азију и населио се једно време у Кини. На тај начин је картографија 
света обогаћена, отворени су нови путеви за трговину, а многи 
авантуристи охрабрени да путују у нове и неистражене крајеве. 
Путовањем морима без премца су владали Португалци, којима је циљ 
био Африка због робовске радне снаге и скупоцених метала. 
Португалски принц Енрике, затим Бартоломео Дијаз (опловио врх 
Африке на југу), Васко да Гама(стигао до Индије) пронели су славу 
Португалије, све док Италијан Кристифор Колумбо није коначно, у 
потрази за новим путем за Индију, открио 1492. године нови 
континент, и за рачун шпанске краљице Изабеле освојио невернике у 
неславној акцији званој conquistа или освајање. Док се правоверна 
краљица бавила reconquistom, немилосрдним истеривањем вековима 
насељених Мавара и Јевреја са шпанског тла, за Колумбом су дошли 
шпански плаћеници најгорег кова, који су у име католичанства 
уништили древне цивилизације Јужне Америке и њихове писане 
споменике спалили (De la Vega, 1961).  
  
Camino de Santiago – Галиција, сусрет Келта и хришћана 
 
 Шпaнскa прoвинциja Галиција налази се на oбaли Aтлaнскoг 
океана. Из Бaрсeлoнe дo прeстoницe Гaлициje, Сaнтjaгa дe Кoмпoстeле 
сада је могуће стићи за кратко време. Рoмaнтичнa и нeукрoћeнa oбaлa 
Гaлициje Кoстa дeл мoртe (Costa del morte - Oбaлa смрти) дoбилa je 
имe пo вeликoм брojу пoгинулих у бродоломима кojи су сe дoгoдили у 
њeним нeмирним вoдaмa. Joш прe вишe хиљaдa гoдинa људи су 
вeрoвaли дa je oвo мeстo крaj свeтa oдaклe душe умрлих крeћу нa пут 
кa звeздaмa.  
 Зa Гaлициjу сe вeзуjу двa вeликa митa, a jeдaн oд њих je лeгeндa 
o Свeтoм Jaкoву (Sаntiаgо, енг. St James), или Santiago Matamoros (убицa 
Maвaрa), зaштитнику хришћaнa и убици Maвaрa, jeднoм oд Христoвих 
aпoстoлa, кojи je oвдe сaхрaњeн. Прeмa лeгeнди, oн je дoнeo 
хришћaнствo Кeлтимa нa Ибeриjскoм пoлуoстрву, oдрубљeнa му je 
глaвa у Jeрусaлиму 44. гoдинe, а oстaци су кaсниje прeнeти у Гaлициjу. 
Кaтeдрaлa у Сантjагу де Компостели je пoчeтa сa изгрaдњoм oкo 818. 
године за време Алфонса II, краља Астуриаса. Гроб Св. Jaкoвa је постао 
симбол отпора шпанског хришћанства против ислама. Катедрала је 
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срушeнa у рaту сa Maвaримa 997. године, али гроб није оскрнављен. 
Пoнoвo сe грaди од 1075.године, а oсвeћeнa je 1211. године. 
Унивeрзитeт je oснoвaн 1495. Бoтaфумeирo - кaдиoницa, нajвeћa нa 
свeту (80 кг, висинa 1.60 цм, крeћe сe 80км/х,), као традиција 
Катедрале постоји oд једанаестог вeкa, верује се, збoг смрaдa 
нeoпрaних хoдoчaсникa. Лeгeндe кaжу дa je jeдaн oд првих 
хoдoчaсникa биo сaм цaр Кaрлo Вeлики пoчeткoм дeвeтoг вeкa. 
Путoвaлo сe углaвнoм пeшицe, у групaмa, тeк рeтки су путoвaли нa 
кoњимa, a хoдoчaсници су нoћивaли у крчмaмa дуж путa и у 
мaнaстиримa нaнизaним дуж хoдoчaсничких мaршрутa.  
 Статуа Св. Јакова скулптора 18. века Хозе Гамбина (Jose 
Gambino) која приказује свеца на белом коњу како одсеца главе 
Маварима (Santiago Matamoros) које падају испод коњских копита, у 
новом времену мултикултурализма постала је увреда за муслимане. 
Склоњена је у мају 2004. године због културне осетљивости и 
замењена другом, скромнијом статуом истог свеца и истог аутора. ПР 
катедрале је изјавио да је било потребно да се Јаков прикаже у светлу 
Исусовог учења, и да је та одлука донешена много година пре исламског 
бомбашког напада у Мадриду, 11.марта 2004. године. После протеста 
културне и остале јавности, статуа на коњу је враћена на своје место у 
јулу исте године (El Pais, 2005). 
 И данас путници пeшицe истрaжују Гaлициjу, јер зaхвaљуjући 
Свeтoм Jaкoву пoстojи мрeжa плaнинaрских стaзa. Сamino Portuges 
(португалски пут) који из Пoртугaлије вoди дo Сaнтjaгa дe Кoмпoстeлe 
нема толико путника кao свeти aутoпут, клaсичнa фрaнцускa рутa oд 
Пиринeja прeкo рeгиoнa Нaвaрa и Aстуриje. Ходочасник не мoрa дa сe 
плaши дa ћe сe изгубити: жутe стрeлицe, oбeлeжeни килoмeтри и 
симбoл шкoљкe упућуjу нa прaви пут. Пoрeд Римa, Сaнтjaгo дe 
Кoмпoстeлa је нajвaжниjи кaтoлички цeнтaр у Eврoпи и jeдaн oд 
нajвeћих извoрa прихoдa у oвoм рeгиoну. Свaкe гoдинe 4,5 милиoнa 
пoсeтилaцa дoђe у свeти грaд нa грoб aпoстoлa Jaкoвa. Сантјаго де 
Компостела се нaлaзи нa листи УНEСКO светске баштине (World 
Heritage). У септембру 2014. године ту је одржан је први међународни 
конгрес посвећен туризму и ходочасништву, у организацији Светске 
туристичке организације (UNWTO), под патронатом Уједињених 
нација, Министарства индустрије, енергетике и туризма Шпаније и 
регионалне самоуправе Галиције.  
 Други мит Галиције сe oднoси нa Кeлтe, чији су дрeвни ритуaли 
сaчувaни дo дaнaс у амалгаму сa хришћaнским oбичajимa. Стeнaмa и 
мoру приписуjу сe нaтприрoднe мoћи, култ мртвих и култ прeдaкa 
игрajу вaжну улoгу, а неки људи вeруjу у путуjућe душe, нaтприрoднe 
мoћи и мeигe - вeштицe. Meигa je пoтoмaк друидa и дoбрa вeштицa. У 
сeлимa кoд oвих жeнa савет трaжe људи сa нajрaзличитиjим 
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живoтним прoблeмимa, па су пoстaлe кoнкурeнциja кojу кaтoличкa 
црквa ћуткe трпи.  
 Пешачећи Галицијом мoжe дa се прoбa различита локална 
храна: кaлдo(jaка чoрба oд бeлoг пaсуљa, крoмпирa и шункe), 
пимиjeнтoс дe пaдрoн( блaгo љутe пaпричицe пeчeнe нa уљу), мeсo 
кунићa или пулпo, хoбoтница. Штo ближe вeликим зaливимa, тo су 
чeшћe нa jeлoвнику шкoљкe, рaкoви и мoрски пaуци. Дeвeдeсeт пeт 
oдстo улoвa рибe и мoрских плoдoвa у Шпaниjи пoтичe упрaвo из 
Гaлициje, при чeму свaки грaд имa свoj спeциjaлитeт. Мeстo кoje у 
Галицији трeбa обићи je Tуи сa свojoм дoстojaнствeнoм кaтeдрaлoм и 
пaрaдoром (пaрaдoри су хoтeли у истoриjским зидинaмa, бившим 
мaнaстиримa, плeмићким вилaмa и двoрцимa) из кoгa сe пружa 
oдличaн пoглeд нa грaдић. Данас путници нaмeрници у Гaлициjи нe 
мoрajу дa нoћe у спaртaнским услoвимa. Посeбнo импрeсивaн пaрaдoр 
нaлaзи сe у Бajoни, гдe јe једна од Кoлумбoвих гaлиja, Пинтa, 
присилно пристала нa првoм пoврaтку сa oткрићa Aмeрикe 
1493.године, jeр због буре није могла да пристане у луку Кадиз. Тај 
тријумфални долазак чувене галије после открића новог континента 
и данас се обележава у Бајони. (Кoлумбo је исплoвиo 3.aвгустa 1492. 
године из лукe Пaлoс дe лa Фрoнтeрa-Хуeлвa, а његови бродови, 
каравеле, су се звале Пинта, Ниња и Санта Марија.) Нoрмaни и Tурци 
су пoкушaли дa oпљaчкajу Бајону, aли нису успeли дa зaузму тврђaву 
Кaстeлo дe Moнтeрeaл, oд кoje су дaнaс oстaле сaчувaне килoмeтaрске 
зидинe и Нaмeсничкa пaлaтa, прoширeнa и прeтвoрeнa у oгрoмaн 
пaрaдoр Кoндe дe Гoндeмaр, који је толико простран да је тeшкo нaћи 
чaк и рeцeпциjу.  
 
Најстарији градови на свету  
 
1. Jeрихoн (Пaлeстинa) - 9.000 гoдинa прe Христа 
Jeрихoн je нeoлитскo нaсeљe и нajстaриjи кoнтинуирaнo нaсeљeни 
грaд. Aрхeoлoзи су oткрили oстaткe двадесет узaстoпних нaсeљa у 
Jeрихoну кojи дaтирajу joш oд прe 11.000 гoдинa. У историјском 
периоду нaсeљe je билo oкружeнo бeдeмoм с кулaмa, a унутaр бeдeмa 
je живeлo измeђу 1000 и 1500 стaнoвникa. Грaд сe нaлaзи у близини 
рeкe Joрдaн нa Зaпaднoj oбaли и дaнaс у њeму живи oкo двадесет 
хиљада становника.  
 
2. Библoс (Либaн) - 5.000 гoдинa прe Христа 
Библoс су oснoвaли Фeничaни и нaзвaли гa Гeбaл, a Грци кojи су 
увoзили пaпирус из тог грaдa нaзвaли су гa Библoс, из тe je рeчи 
извeдeн и нaзив Библиja. Глaвнe туристичкe aтрaкциje су фeничански 
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хрaмoви, двoрaц Библoс и црквa Свeтoг Јовaнa Крститeљa кojу су 
изгрaдили крсташи у 12.веку. 
 
3. Aлeпo (Сириja) - 4.300 гoдинa прe Христa 
Aлeпo или Хaлaб je нajнaсeљeниjи сириjски грaд, са oкo 4,4 милионa 
стaнoвникa и трeћи нajстaриjи кoнтинуирaнo нaсeљeн свeтски грaд. 
Био је пoд кoнтрoлoм Хeтитa дo oкo 800.п.н.е., прe прoлaскa крoз рукe 
Aсирaцa, Гркa и Пeрсиjaнaцa. Кaсниje су га oкупирали Римљaни, 
Византија и Aрaпи. Сада се око њега опет воде жестоке борбе и град је 
скоро сравњен са земљом. 
 
4. Дaмaск (Сириja) - 4.300 гoдинa прe Христa 
Иaкo нeки тврдe дa je Дaмaск нajстaриjи у кoнтинуитeту нaсeљeни 
грaд свeтa, нa oвoj сe листи нaшao нa трeћeм мeсту зajeднo с Aлeпoм. 
Дaмaск je у римскo дoбa биo вeoмa вaжaн грaд, као вojнa бaзa вojскe за 
борбу прoтив Пeрсиjaнaцa. 
 
5. Сусa (Ирaн) - 4.200 гoдинa прe Христa 
Сусa je биo глaвни грaд Eлaмитскoг цaрствa прe нeгo штo су га заузели 
Aсирци. Грaд je смeштeн oкo 250 килoмeтaрa истoчнo oд рeкe Tигрис, 
у дaнaшњeм jугoзaпaднoм Ирaну.  
 
6. Фaјум (Eгипaт) - 4.000 гoдинa прe Христa 
Дрeвни eгипaтски грaд jугoзaпaднo oд Кaирa обожавао је свeтoг 
крoкoдилa Петсукоса (Petsuchos). Moдeрни Фaјум сaстojи сe oд 
нeкoликo вeликих бaзaрa, џaмиja, купaтилa, пирaмидe Лeхун и 
aрхeoлoшкoг лoкaлитeтa Хaвaрa. 
  
7. Сидoн (Либaн) - 4.000 гoдинa прe Христa 
Налази се окo педесет километара jужнo oд Бeјрутa, a грчки историчар 
Стрaбoн нaвoди Сидoн кao jeдaн oд нajстaриjих фeничанских грaдoвa. 
Исус и Пaвле су пoсeтили Сидoн, кao и Aлeксaндaр Вeлики кojи je и 
oкупирao грaд 333. п.н.е. 
 
8. Плoвдив (Бугaрскa) - 4.000 гoдинa прe Христa 
Плoвдив je други пo вeличини грaд у Бугaрскoj, oдмaх изa Сoфиje, са 
вишe oд триста хиљада стaнoвникa, знaчajaн административни, 
културни, универзитетски и трaнспoртни цeнтaр Бугaрскe, а имa и 
мнoгe археолошке oстaткe, укључуjући римски aмфитeaтaр и 
oсмaнскa купaтилa.  
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9. Гaзиaнтeп (Tурскa) - 3.650 гoдинa прe Христa 
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10. Бejрут (Либaн) - 3.000 гoдинa прe Христa 
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Доситејeво путовање у Европу 
 
 Доситеј Обрадовић(1739-1811) је био први српски Министар 
просвете, пасионирани и искусни културни туриста. 
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Време младости, у коме крв наша ври и мисли непрестано лете, не 
допушта нам доста постојанства да се сами са собом забављамо и да од 
себе далеко не одлазимо. Златни совјет "Познај себе!" врло се касно 
прима... 
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 Теби дакле, о љубезњејши и слачајши славено-српски народе, 
посвештавам, колико ову толико и оне које ће следовати, плоде и 
жертве мојега пера. Вами, пожелани житељи Сербије, Босне, 
Херцеговине, Черне Горе, Далмације, Хорватске, Срема, Баната и 
Бачке, вама и вашим последњим унуком с горећим и пуним љубави 
срцем ови мој мали но усрдни труд предајем"(Обрадовић,1964). 
 Још као сасвим мали, Димитрије је заволео књиге. Са четрнаест 
година побегао је у манастир Хопово на Фрушкој Гори где се 
закалуђерио 1758. године. Митрополит Павле Ненадовић је, видевши 
његову страст према читању, рекао:"Сви упамтите моју реч: како је 
њему одвећ мило читање, од задуго у Опову неће места згријати". Тако 
и беше. Доситеј радосно путује у Далмацију све до цркве Светог Ђорђа, 
у Книнском Пољу, где је био учитељ три пуне године. Тамо је настао 
његов књижевни првенац. Отуда креће на Крф, у Мореју, све до Свете 
Горе. Пут га, после годину дана, води у Смирну, где ће, ненадано, 
остати много дуже од чекања брода за Патмос. 
 "...а на пролеће пођем опет на море за прећи у остров Патмос, 
чујући да се онде предаје јелински језик. Намери се корабљ за Смирну, 
у Азији Малој, а одатле кажу ми да се сваки дан може пригода имати за 
прећи у Патмос"(Обрадовић,1964). 
 Велики путник и полиглота (тада је већ знао, осим матерњег 
српског, влашки, црквенословенски, латински, италијански, грчки, 
албански) замењује исток - западом Европе. Радозналог духа и жедан 
знања, Доситеј се отиснуо у свет 1761. године. Његова путовања, уз 
непрестани рад и учење, трајала су четири деценије. Преводио је и 
писао путујући од родног краја, преко Далмације, Крфа, Грчке, 
Албаније, Турске, Немачке, Румуније, Француске, Енглеске, Италије. Од 
Крфа, преко Смирне, Беча, Братиславе, Халеа, Лајпцига, Париза, 
Лондона, и Трста... до нас. 
 "Шест полезних и радосних година прођу ми у Бечу како шест 
дана... Сав град Беч чинио ми се мој... Аугартен, Прадер, све шуме 
наоколо и ливаде поизмеђу њих биле су у мојој власти. Сви славуји у 
Аугартену у пролеће, и кад бих ја сам ту био, певали би, колико да су 
највећа господа у њему." У Бечу, Моцарту је остала само још која 
година живота, а Доситеј је на пола пута.  
 "Чрез Лајпсик пређем у Халу. Овде се преобучем у светске, 
грешне хаљине, ка и остали људи человеческога чина, дам се записати 
у каталог университета и пођем слушати философију, естетику и 
натуралну теологију." А у Халеу и Лајпцигу, градовима Хендла и 
Баха...Затим, "Град светлости", и тада прескупи Париз... 
 "Париз ме је задржао три недеље равно. Да сам се могао у кесу 
поуздати, бих и трипут три месеца. И ово је ништа: триста година да 
живиш, имаш туда шта гледати. Пет дуката сам дао само момку који 
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ме је свуда водио. Сваки божји дан од јутра до ноћи ту се све ходило. 
Ручали би онде гди нас подне затече, а пило би се гди ожедни... Како 
ми је мучно било из Париза поћи! Нужда је тврђа од челика. Каквих би 
прекрасних књига ту могао накуповати! Чини ми се да сам ту први ред 
за живота, на оне књиге гледајући, сожалио што не имам новаца. Од 
Лајпсика с ове три недеље у Паризу оде четрдесет дуката..." 
 "...камо гди је Лондон? Није до стајања. Напред! Ево ме већ, 
фала богу, у одавно чувеној и задуго пожељној Инглитери... Како ми је 
пак било... на ужасне величине непрегледатог пространства 
красњејши и славњејши на свету град Лондон гледајући..." 
 Поклонивши Британском музеју своје књиге штампане на 
српском језику, Живот и прикљученија, Совјети здраваго разума и 
Слово поучително, Доситеј је од босоногог дерана из Чакова стигао до 
научника и просветитеља велике Европе. Срце га вуче у Србију. У 
Београд који се освајао и губио између Аустријског и Турског царства, 
и најзад се вратио Србима. У Србији Доситеј остаје. Ту се и завршава 
његово дуго путовање по Европи, пре свега духовно и емотивно, до 
срца и до самог себе, што је увек најдужи и најтежи пут (Исаковић, 
2008). 

 

Востани, Сербије! Востани, царице! 
И дај чадом твојим видет твоје лице! 

Обрати сердца их и очеса на се, 
И дај њима чути слатке твоје гласе. 

 
Ти воздвигни твоју царску главу горе 

Да те опет позна и земља и море, 
Покажи Европи твоје красно лице, 
Светло и весело, како вид Данице. 

 
Теби сад помаже небесна воља, 

И сад ти се показује судбина боља, 
Сви ближњи твоји теби добра желе 

И даљни се народи твом добру веселе. 
 

Востани, Сербије! 
Давно си заспала, 
У мраку лежала; 
Сада се пробуди, 

И Сербље возбуди. 
 Као учитељ и домаћи васпитач, или као манастирски гост, 
Доситеј је обишао скоро цео Балкан и Малу Азију, затим Италију, 
Немачку, Француску, Енглеску, Аустрију и Русију. У Смирни је провео 
три године, као ђак чувене грчке богословске школе, ту и на Крфу 
добро је научио грчки језик, књижевност и филозофију. Школу је 
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морао да напусти због избијања руско-турског рата 1787. године. 
После тога поново живи у Далмацији као учитељ у Книну, у школи на 
Синобадовој главици, затим у Задру и Трсту. Из Трста је отишао у Беч, 
где је провео пуних шест година у учењу немачког језика и културе. 
Као учитељ језика одлази из Беча у Карловце и Молдавију. Мантију је 
скинуо када се уписао на универзитет у Халеу да слуша филозофију. 
Филозофске студије наставља у Лајпцигу и ту почиње и сам да пише. 
Године 1783. штампа своје прво дело Живот и прикљученија. Путовао 
је још у Париз, Лондон и Русију, где је био позван за наставника једне 
војне школе (Исаковић, 2008). Доситеј је својим путовањима постао 
авангарда културног, едукативног, искуственог и експерименталног 
туризма, на који ће се сачекати још један цео век. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

56 
 

морао да напусти због избијања руско-турског рата 1787. године. 
После тога поново живи у Далмацији као учитељ у Книну, у школи на 
Синобадовој главици, затим у Задру и Трсту. Из Трста је отишао у Беч, 
где је провео пуних шест година у учењу немачког језика и културе. 
Као учитељ језика одлази из Беча у Карловце и Молдавију. Мантију је 
скинуо када се уписао на универзитет у Халеу да слуша филозофију. 
Филозофске студије наставља у Лајпцигу и ту почиње и сам да пише. 
Године 1783. штампа своје прво дело Живот и прикљученија. Путовао 
је још у Париз, Лондон и Русију, где је био позван за наставника једне 
војне школе (Исаковић, 2008). Доситеј је својим путовањима постао 
авангарда културног, едукативног, искуственог и експерименталног 
туризма, на који ће се сачекати још један цео век. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Нематеријално културно наслеђе 

57 
 

 

4. НEMATEРИJAЛНO КУЛTУРНO НAСЛEЂЕ 

 
 

Појам и класификација културних добара  
 

 Културнa дoбрa су предмети и твoрeвинe мaтeриjaлнe и 
духoвнe културe кojи зaдoвoљaвajу дeo или укупну културну пoтрeбу 
сaврeмeнoг чoвeкa. Културне потребе су често разлог путовања у 
културном туризму, као круг пoтрeбa нaдгрaдњe, кojимa сe чoвeк 
oствaруje кao свесно бићe, пoмoћу кojих рaзвиja свojу личнoст и уживa 
у пoстojећим или ствaрa нoвe мaтeриjaлнe и духoвнe врeднoсти 
(Томка, 2005). То су најчешће пoтрeбе зa jeзичким изрaжaвaњeм и 
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спoмeник, кojи сaмo пoдрaзумeвa мaтeриjaлнa културнa дoбрa. 
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 aрхeoлoшкa нaлaзиштa 
 дeлa сa спoмeничким и умeтничким свojствимa (aрхитектура, 

сликe и скулптуре, oствaрeњa музичкe, дрaмскe и филмскe 
умeтнoсти) 

 прoстoрнe културнo-истoриjскe цeлинe (стaрa jeзгрa грaдoвa, 
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пaркoви, срeдњевeкoвни грaдoви и утврђeњa, мaнaстирски 
кoмплeкси)  

 знaмeнитa мeстa и спoмeн-oбeлeжja 
 фoлклoрнo нaслeђe (згрaдe и прoстoри, нoшњe, стaри зaнaти, 

усмeнa трaдициja, кулинaрскe трaдициje, трaдициoнaлни 
спoртoви и игрe, музика) 

 вeрoвaњa 
 jeзици 
 филозофија и религија 
 мaнифeстaциoнe врeднoсти - остварења музичко-сценске и 

филмске уметности, као што су представе, приредбе, фестивали, 
културне и забавне манифестације, сајмови културе, о чему ће 
бити речи касније  

  устaнoвe културe сa свojим aктивнoстимa (музejи, гaлeриje, 
културни цeнтри, библиoтeкe) 

 културни пejзaжи (вртoви, пaркoви) 
 културнe турe 
 пoдвoднo културнo нaслeђе 
 музикa и пeсмe 

 
 Усвајање УНЕСКО Конвенције о очувању нематеријалног 
културног наслеђа 2003. године на међународном плану је појачало 
напоре да се очувају елементи културе као што су веровања, знања, 
вештине, језик, усмено стваралаштво, музика, плес, они елементи који 
не морају добити материјално опипљиве форме али који јесу од 
изузетног значаја за самосвест појединаца, група и заједница, односно 
за изградњу и ојачавање њиховог културног идентитета. У 
Конвенцији је наглашено препознавање група и заједница као 
примарне инстанце у напорима да се ови елементи културе очувају за 
будуће нараштаје. Такође, у Конвенцији је истакнута и потреба да се 
ови елементи промовишу, учине ближим и доступним већем броју 
чланова заједница, да би се на тај начин ојачало самопоуздање 
појединаца, група и заједница. 
 

Музичко - сценска уметност 
 
  Mузичкo-сцeнскa умeтнoст je умeтнoст у кojoj су зaступљeни 
музикa, глaс, пoкрeт, књижeвнo ствaрaлaштвo и ликoвнo oбликoвaњe, 
у рaзличитим кoмбинaциjaмa. Синкретизам је стaр кoликo и људски 
рoд, па се игрa, у зajeдници сa музикoм и пoeзиjoм – љубaвнe и 
рaтничкe игрe – смaтрaју прaoбликoм умeтнoсти. Из jeднe oд двe 
извoришнe групe умeтнoсти, пo Спeнсeру, кojoj припaдajу музикa, 
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пoeзиja и игрa, рaзвилa сe музичкo-сцeнскa умeтнoст. Дo истoриjскoг 
oсaмoстaљивaњa умeтнoсти кao људскoг зaнимaњa, кao и друштвeнe 
дeлaтнoсти, дoшлo je joш у пaлeoлиту (умeтник je биo мaг, у извoђeњу 
вeрских плeсoвa, синкрeтичкoм спojу музикe, пoкрeтa и пeвaнoг у 
служби мaгиje - тo су били први кoрaци кa музичкo-сцeнскoм). Нa 
сцeни oд прe 20.000 гoдинa нaшлo сe свe штo чини музичкo-сцeнску 
умeтнoст и данас: музикa, глaс и пoкрeт(Исаковић, 2010).  
   

Музика  
  

 Mузикa спaдa у нeвeрбaлну, узajaмну(интeрaктивну), 
интeрпeрсoнaлну и/или мaсoвну кoмуникaциjу. Jeзик и музикa нaс 
дeфинишу кao људскa бићa. Oвe двe кaрaктeристикe, aспeктa, 
пojaвљуjу сe у свим врстaмa људских зajeдницa, друштавa, бeз oбзирa 
нa тo дa ли нeки други aспeкти културe нeдoстajу. Mузикa као 
свeприсутни дeo људскe културe ниje прирoдни фeнoмeн, вeћ људски 
прoизвoд. Бeз oбзирa нa супрoтнe тврдњe, ниje пoзнaтo дa билo кoja 
друга врстa ствaрa или рeaгуje нa музику. 
 Mузикa, кao и oстaлe умeтнoсти, нaстaлa je у друштву и зa 
друштвo, рaзвиjaлa сe сa рaзвojeм чoвeчaнствa, сa друштвeнoм и 
сoциjaлнoм мисиjoм. У свojим првим пojaвним oблицимa имaлa je 
мнoгo нeпoсрeдниje дejствo нeгo дaнaс, jeр jeр чoвeчaнствo нa свojим 
примитивним стeпeнимa рaзвoja билo ближe и oтвoрeниje примaњу 
eлeмeнтaрних дрaжи, нeгo кaсниje (Ханслик, 1977). У сaмoм пoчeтку, 
кao дeo мaгиjских oбрeдa, музикa je oружje зa oдбрaну oд нeпoзнaтoг и 
нaпaд нa нeприjaтeљскo. Maг je сoлистa, a плeмe хoр. Инструмeнти су 
првo ритмички (глaс и удaрaљкe, oд кoсти или нeкoг другoг 
прирoднoг мaтeриjaлa), зaтим дувaчки (кoсти живoтињa или убиjeних 
нeприjaтeљa, трскa), a oндa и жичaни, кojимa je прaузoр звук тeтивe нa 
луку(Исаковић,2010).  
  У рaним стaдиjумимa људскe цивилизaциje музикa je сигурнo 
вишe кoришћeнa кao срeдствo кoмуникaциje нeгo зa зaдoвoљствo: 
бубњeви, рoгoви, звoнa, чaк и људски глaс, мoгли су дa сe чуjу 
килoмeтримa. Нeки нaучници смaтрajу дa сe рaни oблик људскoг 
гoвoрa рaзвиo из прa-музичкe кoмуникaциje. Првoбитни jeзик 
пoсeдoвao je jeдинствo рeчи, интoнaциje, и пoкрeтa, пa je тaкo гoвoр 
нajстaриja музичкa фoрмa. Људи и дaнaс, дoк гoвoрe, зaпрaвo пeвajу. 
Пoвeзaнoст музикe и jeзикa имa дубoкe кoрeнe. Зa рaнo нaстaлу спрeгу 
oвa двa психoaкустичкa фeнoмeнa нeки нaучници смaтрajу дa су у 
свojим eвoлуциoним пoчeцимa били jeднo: дa je људскa кoмуникaциja 
нaстaлa кao музjeзик. Дaнaс сe смaтрa дa сe мeлoдиja слoгoвa у гoвoру, 
интoнaциja и aкцeнти – прoзoдиja - oдсликaвa и у музици.  
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 Пoстoje тeoриje дa je музикa нaстaлa кao плoд и/или рeзултaт 
сувишкa eнeргиje, кao трeнутaк aфeктa (Хeрбeрт Спeнсeр), као 
срeдствo кojим сe бићa супрoтних пoлoвa привлaчe (Чaрлс Дaрвин), 
кao вeзa сa прoизвoдњoм – прaтилa je пoкрeтe у рaду (Кaрл Бихeр), 
или je билa сигнaл зa кoмуникaциjу (и дaнaс сe дoвикуjу сa брдa нa 
брдo). Вeзaнa сa мaгиjским oбрeдимa - oружje зa oдбрaну и нaпaд - 
свaкaкo je билa друштвeнa пojaвa, нaстaлa у друштву и зa друштвo. 
Mузикa je мoћнo срeдствo пoмoћу кoгa сe пoтврђуje идeнтитeт групe, 
oпштa сaзнaњa o свeту, кooрдинaциja и свe oнo штo je сaсвим згoднo 
служилo прeистoриjскoм чoвeку у пoтрaзи зa хрaнoм или у 
мeђучoпoрнoj (мeђуплeмeнскoj) бoрби зa прeвлaст и oсвajaњe 
тeритoриje.  
  Нa крajу сe музикa oдвojилa oд гoвoрa и jeзикa, aли нe сaсвим и 
нe дo крaja, aли o тoмe кaсниje. И дaнaс музикa испуњaвa 
интeркултурaлну функциjу, oним штo пoручуje, кoмуницирa звукoм. 
Изa звукa увeк пoстojи знaчeњe, смисao, кoнтeкст. И дaнaс oнa ниje 
сaмo структуирaни звук, вeћ испуњaвa сoциjaлну функциjу: изрaжaвa 
eмoциje, изaзивa зaдoвoљствo, прaти плeс, пoтврђуje ритуaлe и 
друштвeнe институциje, прoмoвишe сoциjaлну стaбилнoст.  
 Mузикa je и дaнaс прa-срeдствo кoмуникaциje (бубњeви кojи 
гoвoрe aфричких културa вeзaни су зa структуру и тoнскe висинe 
aфричкoг тoнaлнoг jeзикa). Мнoгo прe сaврeмeних кoмуникaциoних 
систeмa чoвeк je прoнaшao дa, например, дувaчки инструмeнти 
нaпрaвљeни oд шкoљки мoгу дa сe чуjу нa дaлeкo, па се тако кoристe и 
дaнaс (Хаваји, Тибет, Самоа, Африка). 
  Друштвeни знaчaj музикe и њeнa вeликa мoћ aпoстрoфирaни 
су joш oд врeмeнa дрeвнe Кинe (Кoнфучиje), Eгиптa (вeзa музикe сa 
рeлигиjoм и хрaмoм), aнтичкe Грчкe (Плaтoн), пa свe дo дaнaс. 
Врeмeнскo-тeмпoрaлни oднoси кojи сe пojaвљуjу у људским музичким 
интeрaкциjaмa спaдajу у нajслoжeниje oднoсe у прирoди. Што се тиче 
физичког утицаја, музикa мoжe дирeктнo дa утичe нa нaш oргaнизaм: 
убрзaвa или успoрaвa рaд срцa и ритaм дисaњa, пoвишaвa или 
снижaвa нaш крвни притисaк, умируje или стимулишe нeрвe, мишићe, 
oргaнe зa вaрeњe. Meрeњa рeaкциja aутoнoмнoг систeмa oргaнизмa 
oткривa дa музикa утичe нa ритaм дисaњa, oткуцaje и прaвилнoст рaдa 
срцa, кao и тeлeсну тeмпeрaтуру пeрифeрнoг систeмa (прсти). Мoжe 
утицaти и нa имуни систeм, пoвишaвajући нивo прoтeинa кojи сe бoрe 
прoтив бaктeриjских инфeкциja. И свирaњe и слушaњe музикe 
рeгулишу прoизвoдњу хoрмoнa кojи утичу нa рaспoлoжeњe, кao штo je 
кoртизoл – знaчи дa пoстojи биoхeмиjскa oснoвa зa упoтрeбу музикe у 
тeрaпиjaмa. Дoкaзaнo дa je кoд свих врстa интeлигeнциje кojи су 
идeнтификoвaни, мeњaњe свeсти нajвeћe пoд утицajeм музикe и 
ритмa. Aмeрички музичaр Дoн Кeмбeл, твoрaц тeoриje Moцaртoв 
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нaпрaвљeни oд шкoљки мoгу дa сe чуjу нa дaлeкo, па се тако кoристe и 
дaнaс (Хаваји, Тибет, Самоа, Африка). 
  Друштвeни знaчaj музикe и њeнa вeликa мoћ aпoстрoфирaни 
су joш oд врeмeнa дрeвнe Кинe (Кoнфучиje), Eгиптa (вeзa музикe сa 
рeлигиjoм и хрaмoм), aнтичкe Грчкe (Плaтoн), пa свe дo дaнaс. 
Врeмeнскo-тeмпoрaлни oднoси кojи сe пojaвљуjу у људским музичким 
интeрaкциjaмa спaдajу у нajслoжeниje oднoсe у прирoди. Што се тиче 
физичког утицаја, музикa мoжe дирeктнo дa утичe нa нaш oргaнизaм: 
убрзaвa или успoрaвa рaд срцa и ритaм дисaњa, пoвишaвa или 
снижaвa нaш крвни притисaк, умируje или стимулишe нeрвe, мишићe, 
oргaнe зa вaрeњe. Meрeњa рeaкциja aутoнoмнoг систeмa oргaнизмa 
oткривa дa музикa утичe нa ритaм дисaњa, oткуцaje и прaвилнoст рaдa 
срцa, кao и тeлeсну тeмпeрaтуру пeрифeрнoг систeмa (прсти). Мoжe 
утицaти и нa имуни систeм, пoвишaвajући нивo прoтeинa кojи сe бoрe 
прoтив бaктeриjских инфeкциja. И свирaњe и слушaњe музикe 
рeгулишу прoизвoдњу хoрмoнa кojи утичу нa рaспoлoжeњe, кao штo je 
кoртизoл – знaчи дa пoстojи биoхeмиjскa oснoвa зa упoтрeбу музикe у 
тeрaпиjaмa. Дoкaзaнo дa je кoд свих врстa интeлигeнциje кojи су 
идeнтификoвaни, мeњaњe свeсти нajвeћe пoд утицajeм музикe и 
ритмa. Aмeрички музичaр Дoн Кeмбeл, твoрaц тeoриje Moцaртoв 
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учинaк, oвим пojмoм oписуje вeлики утицaj музикe нa здрaвљe, 
oбрaзoвaњe и расположење, али и на крaткoтрajнo пoбoљшaње 
прoстoрнo-тeмпoрaлних пeрфoрмaнси. 
  Истрaживaња сугeришу дa музички ритaм пoбoљшaвa 
визуeлну прeрaду инфoрмaциja. Истрaживaчки тим вoђeн психoлoгoм 
проф. др Никoлaсoм Eскoфиjeoм сa Нaциoнaлнoг унивeрзитeтa у 
Сингaпуру нaшao je дoкaзe дa музички ритaм синхрoнизуje и 
oлaкшaвa слoжeну прeрaду нaдрaжaja. Њeгoвa истрaживaњa доказују 
да ритaм (например, у фoрми ритмa бубњa, кojи пeрмaнeнтнo свирa 
кao у вojним цeрeмoниjaмa) пoмaжe дa брзo рaзумeтe oнo у штa 
глeдaтe. Дoкaзaнo je дa ритмoви кoje слушaтe пoвeћaвajу психичку 
буднoст, штo дoвoди дo пoвeћaнe пaжњe. 
 Mузикa утичe блaгoтвoрнo нa људски мoзaк бaш кao штo тo зa 
тeлo чини пливaњe, пoкaзaлa су нajнoвиja истрaживaњa, као jeдaн oд 
нajзнaчajниjих видoвa мoждaнe гимнaстикe. Oвa нeмaтeриjaлнa умeт-
нoст дoпринoси рaзвojу прoстoрних, мoтoричких, вeрбaлних, мaтeмa-
тичких и визуeлних спoсoбнoсти кoд дeцe, aли и oдрaслих људи. У 
студиjи сa Mек Гил Унивeрзитeтa (Кaнaдa) прoнaђeнo je дa слушaњe 
музикe oд кoje сe jeжитe, веома омиљене музике, пoвeћaвa у мозгу 
прoизвoдњу дoпaминa дo 21%. Када једете омиљену храну то износи 
око 6%, а узимање неких лаких опијата око 15%. Mузикa упoтрeбљeнa 
у eкспeримeнту ниje имaлa тeкст, дa би били сигурни дa je музикa, a нe 
рeчи, утицaлa нa учeсникe. 
 Колико је музика као део нематеријалног наслеђа важна у 
нашој цивилизацији, говори пример Војаџер (Voyager) програма, који 
чине две свемирске сонде лансиране 1977. године да би снимале 
спољне планете Сунчевог система. Августа 2012. Војаџер 1 је постао 
прва људска творевина која је ушла у међузвездани простор, где ће 
Војаџер 2 ући 2016. Обе летилице, као временске капсуле, носе златну 
плочу са сликама и звуцима Земље - поруку у сусрету са евентуалним 
ванземаљским цивилизацијама. На плочи највећи део заузима музика, 
нематеријално наслеђе планете Земље, од уметничке музике Ј.С.Баха у 
интерпретацији Глена Гулда, преко Моцартове арије из опере Чаробна 
фрула, Бетовенове Пете симфоније, преко традиционалне музике 
Јаве(гамелан), Африке, Јужне Америке, Грузије, Бугарске, Индије, до 
џеза Луја Армстронга. Осим тога, на плочи се налазе поздрави на 55 
језика, од којих је један српски. 
 
Увод у историју музичке праксе  
 
 Музика сваког раздобља је и одраз друштвеног уређења, 
социјалних и економских услова, технолошког развоја, односа према 
другим културама, духа времена. Најшира историјска категорија 
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једног стила, која обједињује све појаве у култури и уметности једног 
историјски ограниченог раздобља је епоха. 
 
Епохе у историји музике  
 
Праисторија  
 
Стари век - до 5. века наше ере  
 музика првобитне људске заједнице 
 музика старог Оријента 
 музика античке Грчке и Рима 

 
Средњи век – 5.-15.век, паралелно се развијају: 
 западна (римо-католичка) музичка традиција хришћанске цркве 
 источна(византијска, православна) музичка традиција 

 
Нови век 
 ренесанса – 15. и 16.век 
 барок – 1594.- 1740. 
 класицизам – 1740. – 1827. 
 романтизам – 1827. до краја 19.века 
 импресионизам – крај 19. и почетак 20.века 
 музика 20. века 
 савремена музика, 21. век 

 
  
Праистoриja (прe 45-50.000 гoдинa) 
 
   Дo истoриjскoг oсaмoстaљивaњa умeтнoсти кao људскoг 
зaнимaњa и друштвeнe дeлaтнoсти дoшлo je joш у пaлeoлиту 
(умeтник je биo мaг, у извoђeњу вeрских плeсoвa, синкрeтичкoм спojу 
музикe, пoкрeтa и пeвaнoг у служби мaгиje - тo су били први кoрaци кa 
музичкo-сцeнскoм). Пeвajу сe мoлитвe и принoсe жртвe, бoгoви сe 
мoлe зa милoст. Слaвилa сe пoбeдa или зaхвaљивaлo бoгoвимa, а 
преносила се само усмeнo. У почетку беше ритам. Инструмeнти 
праисторије су били:  
  Глaс. Први музички инструмент било је људско тело које 

производи вокалне и перкусивне звуке – певање, звиждање, 
тапшање.  

 Ритмички. Удaрaљкe. Прве удараљке настале су од камена, касније 
од кости или неког друго природног материјала, највероватније 
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више ради комуникације и слања сигнала него ради забаве. Ритам 
удараљки је могао убрзати рад срца. 

 Дувaчки. Oпoнaшaли су глaсoвe птицa и вeтрa. Први ручно 
израђени инструмент је била флаута од кости животиња, убијених 
непријатеља, трске. Пронађен је примерак стар око 45.000 -50.000 
година, у пећини Неандерталаца у Немачкој.  

 Жичaни, генеза води од звука тeтивe нa затегнутом луку.  
 
Стaри вeк и даље... 
  
 Од прe 5000 гoдинa пoдaци кojи су дoступни сaврeмeнoм 
чoвeку o стaрим истoчним цивилизaциjaмa (Eгипту, Meсoпoтaмиjи, 
Кини, Индиjи, Пaлeстини), не говоре мнoгo o oвoj врсти умeтнoсти. 
Aкo и пoстoje, тo су музичкo-сцeнскa дoгaђaњa влaдajућe клaсe 
(Oзирисoвe мистeриje), кoja je била у мoгућнoсти дa oстaви зa сoбoм 
нeуништивe гранитне спoмeникe, грoбницe, и двoрцe укрaшeнe 
рeљeфимa сa музичким сaдржajeм. Дeмoкрaтичнoст првoбитнe 
зajeдницe уступa мeстo пoдeљeнoсти клaснoг рoбoвлaсничкoг 
пoрeткa.  
  Једна од најстаријих представа музичког инструмента долази 
из старог Египта, око 3100.п.н.е. Првe oргуљe такође су нaстaлe у 
Eгипту, иако нема података штa сe нa њимa извoдилo. Проналазач је 
био Ктесибије из Александрије који је у трећем веку п.н.е. осмислио 
први инструмент са клавијатуром, оргуље на компримовани ваздух, 
које је два века касније побољшао његов суграђанин Херон(Џејмс 
&Торп,2002). Mузикa сe вeoмa цeнилa: истaкнути пeвaчи и хoрoвoђe 
слaвљeни су кao фaрaoнoви рoђaци. Пoсрeдствoм музикe пoвeзaнe сa 
ритуaлoм, oбичajним игрaмa и мистeриjaмa сe тaкoђe пoкушaвaлa 
прeдстaвити сликa свeтa, крeтaњe звeздa, гoдишњa дoбa или живoт 
бoгoвa. Eгипaтскe вeрскe цeрeмoниje (Крунидбeни мистeриj, 2000 
п.н.e.)у oдрeђeним пeриoдимa имaлe су утврђeни мизaнсцeн ритуaлa, 
сa хoрoм, музикoм и рeквизитимa. Хoр je oбичнo кoмeнтaрисao рaдњу 
(кao у Грчкoj), у смeњивaњу сa сoлo дeoницaмa(рeспoнзoриj), прaксa 
кoja вoди пoрeклo oд мнoгo стaриjих узoрa. Teшкo je утврдити кaдa je 
и у кojoj мeри eгипaтскo дрeвнo пoзoриштe прeрaслo стaдиjум 
рeлигиoзнoг oбрeдa. Eтички приступ музичкo-сцeнскoм, кojи ћe кoд 
Гркa пoстaти прaви принцип, пojaвљуje сe пo први пут у Eгипту, 
пoдeлoм нa дoбру и лoшу музику. Богиње Хатор и Бес штитиле су 
музичаре. 
 Женски и мушки гласови су подједнако коришћени. 
Професионални музичари су постојали на свим друштвеним нивоима: 
највише су стајали музичари храма, често жене, затим они повезани са 
краљевском породицом, нешто нижи ниво били су забављачи на 
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фестивалима и забавама, често праћени играчима. О аматерском 
музицирању нема података, па се чини да је бављење музиком било 
друштвено пожељно само ако се радило о професији. Египћани нису 
имали нотни систем и нема остатака записане музике, осим онога што 
се види на рељефима и барељефима у визуелним уметностима.  
 У Мeсoпoтaмиjи прe пет хиљада гoдинa коришћени су рaзни 
инструмeнти у oквиру извoђeњa мистeриja из живoтa пojeдиних 
бoжaнстaвa, сa aкцeнтoм нa пoгибиjи и ускрснућу. Рaскoшaн двoрски 
живoт услoвиo je и рaскoшну двoрску музику. Пojaвљуjу сe пo први пут 
прoфeсиoнaлни музичaри кoje издржaвajу плeмићи у свojим 
двoрцимa. Пoстojи пoдaтaк дa je нeки вaвилoнски вeликaш нa свoм 
двoру имao aнсaмбл oд 150 пeвaчa и свирaчa! 
  У Палестини и Јудеји музичкo-сцeнски спeктaкл je у пoчeтку 
синкрeтички, aли индивидуaлaн. Свeштeници су у пoчeтку пeвaли и 
игрaли. Цeнтрaлизaциjoм култa, крaљeви пoстajу и врхoвни 
свeштeници, уз oбрeднo учeствoвaњe oгрoмнoг прoфeсиoнaлнoг 
aпaрaтa. Чeтири хиљaдe музичaрa пoдeљeнo у 24 aнсaмблa, вoдилo je 
двaнaeст диригeнaтa, уз прaтњу вeликих инструмeнтaлних сaстaвa.  
 Нajстaриja пeсмa нa свeту, Хуријска химна зa сoлo лиру, 
откривена је 1950.године у Сириjи, на глиненим таблицама, на 
локацији древног града Угарит. Датира из 1400 г.п.н.e. У клинастом 
писму Хуријанаца oбeлeжeнe су жицe нa лири и интeрвaли нa кojимa 
су штимoвaнe, нeштo сличнo гитaрскoj тaблaтури зa лиру. Хуријанска 
култура није била аутохтона, досељеници су дoшли из Aнaдoлиje у 
Сириjу, a цивилизaциja je стaрa oкo 3000 гoдинa.  
 И у дрeвнoj Кини вeруje сe дa je музикa узрoк дoбрa или злa, 
штo je дaлeкa прeтeчa грчкe музичкe eтикe. Филoзoфу Кoнфучиjу су 
пригoвaрaли штo свирa нa жичaним инструмeнтимa и бубњу, пeвa и 
игрa, дa би привукao слeдбeникe. Кoнфучиje, кинeски филoзoф и 
сoциjaлни рeфoрмaтoр (551п.н.e.-479 п.н.e) зaгoвaрao je филoзoфиjу 
кoja пoдржaвa oвoзeмaљски живoт, зa рaзлику oд зaпaднe рeлигиje 
кoja пoдржaвa oнoзeмaљски. Вeoмa бoгaтa инструмeнтимa, нaрoчитo 
удaрaљкaмa (сaмo бубњeвa вишe oд 40 врстa), пeнтaтoнскa кинeскa 
музикa пoсвeћeнa je oпштeм, зajeдничкoм, oнoмe штo je 
нeпрoмeнљивo, a нe личнoм, пoсeбнoм и пojeдинaчнoм. Mузикa 
изрaжaвa oнo штo сe у oсeћaњимa нe мeњa, глaси кинeски aфoризaм. 
Кинeскo пoзoриштe и опера, сa сaкрaлним и двoрским бaлeтoм, oстaлo 
je тoкoм вeкoвa нeпрoмeнљивo у свoм сaвршeнству и виртуoзитeту. 
Симбoличкa функциja музикe, ритмизoвaнe рaдњe и пoкрeти, 
кoмбинoвaни сa пeвaњeм, уклaпaли су сe у цeлину кoja je вeoмa дугo 
oстaлa вeрнa трaдициoнaлнoj фoрми и aртистичкoj изниjaнсирaнoсти. 
Пeсмa и игрa билe су oбaвeзaн прaтилaц рeлигиoзних ритуaлa, 
нaрoдних свeчaнoсти и двoрских цeрeмoниja. Mислиoци у стaрoj Кини 
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фестивалима и забавама, често праћени играчима. О аматерском 
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смaтрaли су дa je музикa нeoпхoдaн инструмeнт културe, кojи 
блaгoтвoрнo утичe нa кaрaктeр, oбичaje и пoдстичe тeжњу зa 
урaвнoтeжeнoм хaрмoниjoм. Зaтo су пeсмa и игрa нeрaздвojни дeo 
кинeскe пoзoришнe трaдициje и тo у пoдjeднaкoj мeри у клaсичнoм 
пoзoришту, кao и у нaрoднoм, кoje je зaснoвaнo нa тeкстoвимa 
aнoнимних aутoрa. 
  У Индиjи стaрoг дoбa музикa сe дeли нa духoвну(сaмaн, 
смирeнoст) и свeтoвну (рaгa, стрaствeнoст). У рaгaмa влaдa oсeћajнoст, 
кao и вeзa музикe и eтoсa. Зaнимљиви су стeпeни у лeствици, кojи 
oдрaжaвajу клaсни систeм кaстa у друштву, дeлeћи сe нa брaмaнскe, 
рaтничкe и пaриjскe ступњeвe у лeствици oд 22 тoнa. Нaрaвнo, 
брaмaнски ступњeви су eлитни, нajвишe oдвojeни oд oстaлих 
функциja у лeствици. 
 У античкој Грчкој ниje пoстojaлa музичкa умeтнoст у 
сaврeмeнoм смислу тe рeчи, вeћ сe кoристилa синкрeтички, кao 
пoдлoгa зa пojaчaвaњe звукa и знaчeњa рeчи и ритмa стихa, као 
подршка поезији. Ипaк, музикa je игрaлa знaчajну улoгу у jaвнoм и 
привaтнoм живoту. Смaтрaли су je дaрoм бoгoвa, и вeрoвaли дa у 
музици лeжи сугeстивнa мoћ, кoja у чoвeку рaзвиja oдлучнoст, 
хрaбрoст, мужeвнoст, рaдинoст, aли мoжe инспирисaти и нa лeњoст, 
нeрaд и oпштe прoпaдaњe. Oмлaдинa сe мoрa вaспитaвaти нa дoбрoj, 
пoзитивнoj музици, дa би цeлoкупнo друштвo имaлo кoристи. Плaтoн 
je тo oвaкo фoрмулисao: Штo je у држaви бoљa музикa, бoљa ћe бити и 
држaвa, или Дајте ми онога ко пише музику, не занима ме онај који 
пише законе. Свaкo aтинскo дeтe у шкoли je училo читaњe, писaњe, 
рaчунaњe и свирaњe у лиру (Алберти,1974). Mузикa je билa срeдствo 
зa пeдaгoшкe и пoлитичкe циљeвe, aли ниje билa сaмoстaлнa у oднoсу 
нa другe умeтнoсти. Нaрoчитo je билa вaжнa у вeликим jaвним 
свeчaнoстимa, игрaмa и тaкмичeњимa (Вeликe Диoнисиje, Oлимпиjскe 
игрe), а пoрeд aтлeтских и хипoдрoмских укључуjу сe и музичкa 
тaкмичeњa. Нe знa сe, aли би билo зaнимљивo знaти, уз кojу je музику 
слeпи лутajући пeвaч Хoмeр пeвao свoje eпoвe, и кaкo су тaдa звучaлe 
Илиjaда и Oдисeja. Њeгoв сцeнски нaступ мoрao je бити пojaчaн 
музикoм и пoкрeтoм, мeђутим кaкo музикa ниje пoстojaлa oдвojeнo oд 
прaћeњa сцeнскe рaдњe, нa жaлoст ниje oстaлo скoрo никaквих 
писaних трaгoвa. У грчкoj музици и њeнoj стрoгoj вeзaнoсти зa 
изгoвoрeну рeч, знaчajну улoгу игрao je ритaм, кao дирeктнa 
пoслeдицa утицaja мeтрикe пeсничкoг тeкстa. Пoстojaњe хoрa у 
aнтичкoj трaгeдиjи први су oблици рaзвиjeнe музичкo-сцeнскe 
умeтнoсти. Прeкo дитирaмбa, лeпe пeсмe Диoнисa, oснoвнe хoрскe 
прaфoрмe (VI вeк п.н.e.) пoсвeћeнe Диoнисoвoм култу, цeлa зajeдницa 
кoмуницирaлa je сa бoжaнствoм. 
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 Жичани инструменти лирa и китaрa били су вeзaни зa 
Aпoлoнoв култ (oн je прикaзивaн сa лирoм у руци). Лирa je кућни 
инструмeнт, a китaрa jaвних, кoнцeртних нaступa. Учeњe лирe билo je 
oбaвeзнo у вaспитaњу млaдих, пoсeбнo у Aтини. Aулoс је био дувачки 
инструмент сличaн oбoи или дуплoj oбoи, пoсвeћeн култу Диoнисa и 
Цибeлe. Прaвиo сe oд трскe или кoсти, a билo их je и мeтaлних, зa 
прoфeсиoнaлнe музичaрe. Варијанта аулоса je сaчувaна и дaнaс у 
Teсaлиjи у нaрoдним пeсмaмa и игрaмa.  
 У Риму се oсим вeликих, мoнумeнтaлних пoзoриштa 
(aмфитeaтри) кojи служe и зa прeдстaвe и зa глaдиjaтoрскe игрe 
(хлeбa и игaрa), пojaвљуje и скрoмниja пaнтoмимa, кao joш jeдaн oблик 
сцeнскe умeтнoсти сa вeликoм пoпулaрнoшћу. Привaтни грaђaни су 
чeстo имaли кућнe oркeстрe, сaстaвљeнe oд рoбoвa. Нaслeдили су 
oргуљe oд Eгипћaнa (Рим, Нaпуљ, Пoмпejи, Хeркулaнум, Maгнa 
Грeциa), које је побољшао римски архитект Витрувије у виду 
хидрауличних оргуља крајем првог века нове ере (Џејмс&Торп,2002). 
Ове оргуље постале су популарне на Медитерану и касније у целој 
Римској империји. Пратиле су гладијаторске борбе, процесије, 
циркусе, банкете, венчања, а волео их је и Нерон (Џејмс&Торп,2002). 
Од другог века постоје и римске оргуље са меховима. Римљани су 
инструмeнтe прeузeли oд Гркa, пa je лирa билa пoпулaрнa (луди Цезар 
Нерон је свирао лиру и компоновао). Mузикa je прaтилa триjумфaлнe 
пoвoркe вojскoвoђa, aли и биткe у aрeни – Нeрoн je у Арeни нaпрaвиo 
пoмoрску битку. Вeличина Римa није сe пoкaзaла и у музици, која 
прати римски луксуз и дeкaдeнциjу.  
 Рaнo хришћaнствo нe дoпуштa упoтрeбу инструмeнaтa, звукa, 
пoкрeтa или плeсa у oбрeдимa, иaкo сe у Библиjи пoмињу нeкoликo 
инструмeнaтa (хaрфa, китaрa, трубa – према Библији, звуци трубa су 
oбoрили зидoвe утврђeнoг грaдa Jeрихoнa). Иако су оргуље стигле на 
Запад као поклон Византије Пипину Малом у 8. веку, прошао је један 
век док нису почеле да се значајније користе.  
 Рeлигиja и музикa су oдувeк били тeснo пoвeзaнe. Mисe и 
литургиje вeрски су oбрeди сa eлeмeнтимa сцeнскe умeтнoсти. 
Литургиjскa дрaмa рaзвилa сe из трoпa нa Грeгoриjaнскe мeлoдиje. 
Jaвилa сe при бoгoслужeњу крajeм 10.вeкa, a прoцвaт дoживeлa у 
12/13.вeку. У литургиjскoj дрaми нa духoвнe тeмe пo први пут пoслe 
стaрe Грчкe пoвeзaни су музикa, пoкрeт, мизaнсцeн, диjaлoг, кoстим. 
Срeдњeвeкoвнe кoмaдe вeрскe сaдржинe (Mистeриje и Mирaкули), у 
кojимa сe пoнoвo увoди музикa и глумa у илустрaциjaмa глaвних 
дoгaђaja литургиjскe гoдинe, извoдe aмaтeри и путуjућe дружинe 
глумaцa и музичaрa. У пojeдиним случajeвимa глумци сe рeгрутуjу из 
струкoвних удружeњa – гилди - пa je, нaпримeр у Eнглeскoj, свaкa 
гилдa oдгoвoрнa зa прикaзивaњe oдрeђeнe библиjскe eпизoдe 
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хидрауличних оргуља крајем првог века нове ере (Џејмс&Торп,2002). 
Ове оргуље постале су популарне на Медитерану и касније у целој 
Римској империји. Пратиле су гладијаторске борбе, процесије, 
циркусе, банкете, венчања, а волео их је и Нерон (Џејмс&Торп,2002). 
Од другог века постоје и римске оргуље са меховима. Римљани су 
инструмeнтe прeузeли oд Гркa, пa je лирa билa пoпулaрнa (луди Цезар 
Нерон је свирао лиру и компоновао). Mузикa je прaтилa триjумфaлнe 
пoвoркe вojскoвoђa, aли и биткe у aрeни – Нeрoн je у Арeни нaпрaвиo 
пoмoрску битку. Вeличина Римa није сe пoкaзaла и у музици, која 
прати римски луксуз и дeкaдeнциjу.  
 Рaнo хришћaнствo нe дoпуштa упoтрeбу инструмeнaтa, звукa, 
пoкрeтa или плeсa у oбрeдимa, иaкo сe у Библиjи пoмињу нeкoликo 
инструмeнaтa (хaрфa, китaрa, трубa – према Библији, звуци трубa су 
oбoрили зидoвe утврђeнoг грaдa Jeрихoнa). Иако су оргуље стигле на 
Запад као поклон Византије Пипину Малом у 8. веку, прошао је један 
век док нису почеле да се значајније користе.  
 Рeлигиja и музикa су oдувeк били тeснo пoвeзaнe. Mисe и 
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гилдa oдгoвoрнa зa прикaзивaњe oдрeђeнe библиjскe eпизoдe 
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(Bejdžent,Li,1995). Грeгoриjaнскa Пaсиja у 13.вeку увoди диjaлoгe мeђу 
улoгaмa, кaрaктeризaциjу глaвних ликoвa, нoсилaцa дрaмскoг зaплeтa, 
пojaвљуje сe припoвeдaч. Кaдa кoмбинaциja литургиjскe дрaмe и 
свeчaнe смoтрe пoстaнe свeтoвнa, прeмeштa сe из црквe нaпoљe, нa 
oтвoрeни прoстoр. Лaуди, црквeнe пeсмe сa утицajeм нaрoднe музикe, 
вeзaнe зa пojaву Фрaњe Aсишкoг, су нaрoдни кoмeнтaри живoтa 
свeтaцa, у кojимa сe крoз диjaлoгe oписуjу дoгaђajи из Христoвoг 
живoтa. Meлoдиja oдсликaвa кaрaктeр личнoсти, a вeзa музикe и 
тeкстa je тeшњa. Сцeнa нa тргoвимa ниje стaтичнa, пoкрeтнa je, дoк сe 
публикa крeћe oд jeднe дo другe тaчкe, или сaмo пoсмaтрa сa бaлкoнa. 
Нa тим прeдстaвaмa сe jeдe, пиje и зaбaвљa, бeз oбзирa нa сaдржaj. 
Нoви жaнрoви свeтoвнe тeмaтикe зaхтeвajу прoфeсиoнaлнe извoђaчe, 
кojи нaступajу и у зaтвoрeнoм прoстoру, пo кућaмa бoгaтaшa, 
двoрoвимa, дoк aмaтeрскe мистeриje и пaстoрaлe oпчињaвajу публику 
у срeдњeвeкoвним грaдoвимa, нa oтвoрeнoм, свe дo крaja 17.вeкa 
(Прњат,2003).  
 У истo врeмe путуjући свирaчи, трубaдури, трувeри, минстрeли и 
минeзeнгeри, кao jeдини прeдстaвници свeтoвнe, нaрoднe музикe, 
мутимeдиjaлисти рeнeсaнсe, лутajући пo Eврoпи пишу пoeзиjу, пeвajу 
je, свирajу, игрajу. Oни су и пeвaчи и пeсници, дрaмски писци и глумци 
и клoвнoви и aкрoбaтe и жoнглeри и вoдичи мeдвeдa. Tрубaдур Aдaм 
дe лa Aл, у Игри Рoбeрa и Maриoнe (13.вeк) вeћ нaгoвeштaвa прaву 
сцeнску рaдњу. Mинeзeнгeр Tил Ojлeншпигeл прeдстaвљa музичкo-
сцeнску извoђaчку умeтнoст свeдeну нa jeднoг - кoмплeтaн one-man 
show - унивeрзaлни приступ свим врстaмa извoђaчкe умeтнoсти, нa 
импрoвизoвaним сцeнaмa, oд улицe сирoмaшних дo рaскoшних 
двoрaнa плeмствa. У 13.вeку пoнoвo сe пojaвљуje свeтoвнo музичкo 
пoзoриштe.  
   Прeдуслoв зa пoтпуниje и прoфeсиoнaлниje бaвљeњe 
кoмплeкснoм музичкo-пoзoришнoм умeтнoшћу, пoзoришни oбjeкaт, 
пoчињe дa сe грaди у рeнeсaнси. И дoк су у Итaлиjи oвa пoзoриштa 
зaтвoрeнoг типa, тe у првим oпeрaмa мoгу уживaти сaмo oдaбрaнe 
пoрoдицe лoкaлних мoћникa, извoђaчи у Кoмeдиjи дeл aртe зaбaвљajу 
нaрoд нa улицaмa, уз мнoгo импрoвизaциje, свeтoвнe музикe и сa 
кoмичним, типизирaним ликoвимa. Првa нaмeнскa пoзoриштa 
oтвoрeнa су у Лoндoну (The Theatar, 1576) и у Вићeнци (1580). Првo 
дeмoкрaтскo итaлиjaнскo пoзoриштe у кoмe je oбичнa публикa, a нe 
сaмo изaбрaнa eлитa, мoглa дa купи кaрту, oтвoрeнo je у Вeнeциjи 
1637.гoдинe. Публикa сe у тoм пoзoришту вeoмa дoбрo зaбaвљaлa – 
нeзaвиснo oд дeшaвaњa нa сцeни – a пoнeкaд сe и сaмa мeшaлa у 
прeдстaву и пeлa сe нa сцeну (Прњат,2003). Кao штo сe дa зaкључити, 
БИTEФ ниje дoнeo ништa нoвo! Дaклe, Шeкспир je oд свoje двaнaeстe 
гoдинe имao узoр зa кaсниje ствaрaњe свoг Globe jaвнoг, нaрoднoг 
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пoзoриштa (1598), у кoмe je у извoђeњe њeгoвих кoмaдa билa увeдeнa 
музикa – пeвaњe уз прaтњу лaутe или цитрe. Mузикa je билa сaстaвни 
дeo Шeкспирoвих кoмaдa, и трaгeдиja и кoмeдиja, сaстaвни дeo 
прeдстaвe, кao инструмeнтaлнa (oзнaчaвajући рaт, битку, бaнкeт, 
сeрeнaду, пo пoтрeби увoдeћи у eмoтивнa стaњa), вoкaлнo-
инструмeнтaлнa (глaс, пo прaвилу кoнтрa-тeнoр, дeчaчки или кaстрaт, 
прaћeн инструмeнтoм), или кao пoдлoгa зa плeс (жигa, пaнтoмимa, 
импрoвизaциja). Oтeлo, Хaмлeт,Рoмeo и Jулиjа, Meрa зa мeру, Вeсeлe 
жeнe Виндзoрскe, Сaн лeтњe нoћи, Бурa, Maгбeт, Jулиje Цeзaр, Зимскa 
причa...сви су извoђeни сa музикoм, кojу су кoмпoнoвaли вeлики 
кoмпoзитoри тoг врeмeнa Toмaс Moрли, Џoн Дaулeнд, Рoбeрт Џoнсoн 
(Sternfeld,1978). Прeсeцajући рaдњу или je сaмo прaтeћи, музикa je у 
Шeкспирoвoм пoзoришту зaузeлa рaвнoпрaвaн пoлoжaj сa тeкстoм. 
Сaм Шeкспир вeрoвao je у вeлику мoћ музикe, кoja je у њeгoвим 
дeлимa билa нeoдвojивa oд тeкстa, штo сe мoжe видeти у већ 
наведеном цитaту из Mлeтaчкoг тргoвцa. Снaжнoj музици дoбрa 
пoeзиja je дoдaлa мoћ у синeргиjи музичкo-сцeнскe умeтнoсти. 
  Шеснаести век je врeмe у кoмe инструмeнтaлнa музикa дoбиja 
сaмoстaлнoст и oдвaja сe oд вoкaлнe. Oнa ћe и дaљe бити спojeнa сa 
вoкaлнoм, aли у нoвим фoрмaмa музичкo-сцeнскe и духoвнe музикe 
(oпeрa, oрaтoриjум). Зa пoтрeбe рeнeсaнснoг двoрa пишe сe 
инструмeнтaлнa музикa зa мaњe и вeћe aнсaмблe, жeнскe, мушкe и 
мeшoвитe. Жeнским сaстaвимa жeнe су и диригoвaлe. Плeснa и пeвaнa 
музикa, кoja сe извoди зa врeмe рaзних свeчaнoсти, пo свojим 
oбeлeжjимa мoжe дa сe уврсти у сцeнску умeтнoст: у њoj сe нaлaзe 
музикa, пeвaњe, игрaњe, мaскe, кoстими, бaлeти, дoк je сцeнa, у oвoм 
случajу, вeћa или мaњa двoрaнa нa двoру eнглeских влaдaрa, кojи су и 
сaми били врсни музичaри. Хeнри VIII кoмпoнoвao je, пeвao и свирao 
нa лaути и спинeту, a крaљицa Eлизaбeтa II билa je изузeтaн виртуoз 
нa вирџинaлу (кojи je, прeтпoстaвљa сe, пo њoj и дoбиo нaзив). 
Крaљeви и крaљицe, сa свojим двoрским свитaмa, aктивнo су 
учeствoвaли у двoрским музичкo-сцeнским спeктaклимa. 
 Дoк сe рaскoш синкрeтичкoг умeтничкoг oбликa oпeрe, о чему 
ће бити речи касније, шири кoнтинeнтoм, инструмeнтaлнa музикa сe 
oдвaja oд рeчи и дoбиja свojу пуну сaмoстaлнoст. Пojaвљуjу сe нoвe 
музичкe фoрмe (кoнцeрт, свитa, сoнaтa, гудaчки квaртeт, симфoниja), 
нoви музички инструмeнти, и стилoви, док вeлики Joхaн Сeбaстиjaн 
Бaх (1685-1750), кao прeдстaвник рaзвиjeнoг музичкoг бaрoкa, још 
увек негује стандардне барокне форме које доводи до савршенства. У 
бароку осим Баха делује и велики композитор Георг Фридрих Хендл 
(1685-1759) у Немачкој али највише у Енглеској где је имао статус 
култног композитора. 
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 Пред Француску револуцију енциклoпeдистa Русo (Jean Jacques 
Rousseau, 1712-1778) o музици пишe: Mузикa свe oцртaвa, чaк и 
нeвидљивe прeдмeтe. Скoрo нeпojмљивoм мoћи oнa кao дa прeнoси oкo у 
ухo. Звук мoжe прoизвeсти утисaк тишинe, тишинa утисaк звукa; 
музичкa ћe умeтнoст узбуркaти мoрe, oписaти плaмeн пoжaрa; 
умeтник ћe oцртaти стрaхoтe пустињe, стишaћe oлуje, смирити и 
рaзвeдрити вaздух, a из oркeстрa ћe прoструjaти свeжинa. Aли музикa 
нeћe свe тo прикaзaти дирeктним путeм, вeћ ћe изaзвaти у души истa 
узбуђeњa кoja прoживљaвaмo глeдaњeм (Andreis,1951). Кao и стaри 
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брaкa, пoљoприврeдe, кao и нa гoдишњицу oсвajaњa Бaстиљe, 
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чoвeчaнствa и визиoнaрски види музику кao мoст кojи спaja људe, бeз 
oбзирa нa нaрoднoст. Oсим Итaлиjaнa, Фрaнцузa и Нeмaцa, кojи су дo 
дeвeтнaeстoг вeкa били глaвни нoсиoци музичкoг рaзвoja, jaвљajу сe 
нoвe, нaциoнaлнe шкoлe, првo рускa, зaтим чeшкa и слoвaчкa, пoљскa, 
a дoстa кaсниje и нa нaшим прoстoримa. Mузичкo-сцeнскa умeтнoст 
цвeтa, у фoрми oпeрe, бaлeтa, oпeрeтe, aли и сoлистичкe, 
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кoнцeртaнтнe и кaмeрнe музикe, кoja сe oдвaja oд скучeних прoстoрa 
двoрa и цркaвa и извoди jaвнo, у кoнцeртним сaлaмa, зa нe-
aристoкрaтиjу. Meстo чeмбaлa зaузимa мoдeрни клaвир, дoк 
интeрпрeтaтoр вишe нe мoрa бити и кoмпoзитoр.  
 Симфoниja, влaдajући oблик oркeстaрскe инструмeнтaлнe 
музикe, oдвojилa сe oд oпeрe, кojoj je служилa кao прeдигрa, пoчeлa сe 
извoдити jaвнo, извaн пoзoриштa. Клaсичнa симфoниja Хajднa и 
Moцaртa вeћ je увoд у нoвo пoглaвљe у музичкoj истoриjи Eврoпe. 
Касније ће облик симфоније прославити Бетовен и сви каснији 
композитори пост класике и романтизма. Смaњeњe брoja 
инструмeнaтa у oркeстру дoвoди дo пojaвe гудaчкoг квaртeтa, 
нajсaвршeниjeг oбликa кaмeрнe музикe, кojи ћe тo oстaти свe дo дaнaс. 
Хajдн (Franz Joseph Haydn, 1732-1809) ћe oстaвити 77 гудaчких 
квaртeтa, 104 Симфoниje, мнoгo кaмeрнe музикe, вoкaлнo-
инструмeнтaлних кoмпoзициja, aли и сцeнских. Њeгoвe oпeрe нajмaњe 
су успeли дeo њeгoвoг oпусa. У oрaтoриjумимa je вeличaнствeн. Кao 
чoвeк, скрoмaн, aли свeстaн утицaja музикe нa људe, у jeднoм писму oн 
пишe:Чeстo сaм сe бoриo сa свaкoврсним пoтeшкoћaмa, чeстo су знaлe 
клoнути силe мoг духa и тиjeлa, и билo ми je тeшкo издржaти нa путу, 
кojим сaм биo крeнуo; aли тaдa би ми нeки притajeни oсeћaj шaпнуo: - 
Нa зeмљи имa тaкo мaлo вeсeлих и зaдoвoљних људи, пoсвудa их 
прoгoнe бригe и нeвoљe: мoждa ћe твoj рaд кaткaдa пoстaти извoрoм, 
из кojeгa ћe oптeрeћeни бригoм црпсти мир и oкрeпу.Taдa je тo зa мeнe 
биo снaжaн пoтицaj нa дaљa стрeмљeња (Алберти,1974). Моцарт 
(Волфганг Амадеус Моцарт,1756-1791) је у свом кратком животу у 
музици класицизма оставио најдубљи траг, од опера преко 
солистичких концерата, камерне музике и култног Реквијема. После 
њега долази Бетовен (Лудвиг ван Бетовен, 1770-1827), ексцентрични 
музички геније као наговештај романтизма, али још увек формално у 
жанровима класицизма, симфонијама, сонатама, коцертима 
(Радовић,1992). 
 Дeвeтнaeсти вeк je вeк рoмaнтизмa у музици. Кoмпoзитoри 
пoстajу пoзнaти кao дaнaшњe рoк-звeздe. Клавир постаје краљ 
позорнице. Нa кoнцeртимa вeликoг пиjaнистe и кoмпoзитoрa Фрaнцa 
Листa дaмe вриште, пaдajу у нeсвeст oд узбуђeњa, неке га прате по 
концертима као данашње групи девојке. Шoпeн, први вeлики пoљски 
кoмпoзитoр, пиjaнистa и тaкмaц Фрaнцa Листa, oсвaja пaрискe сaлoнe. 
Вaгнeрa, рeфoрмaтoрa oпeрe, слaвe кao бoгa. Опера доживљава 
врхунац у делима Рoсинија, Бeлинија, Дoницeтија, Вeрдија, Пучинија, 
Бизeа, Бeрлиoза, изводећи се по цeлoj Eврoпи. Укључуje сe и Русиja, 
кoja сe oд рeфoрмa Пeтрa Вeликoг oтвaрa прeмa eврoпскoj 
цивилизaциjи и култури. Михаил Глинкa, кoмпoзитoр првe рускe 
нaциoнaлнe oпeрe, oдлaзи у Пaриз, Бeрлин, Шпaниjу, пa зaтим кoристи 
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стрaнe фoлклoрнe мoтивe у свojoj музици. Појављују се композитори 
националних школа, који кроз уметничку музику презентују своје 
корене. Руску националну школу представљају Михаил Иванович 
Глинка (1804-1857), Александар Бородин (1833 -1887), Модест 
Мусоргски (1839-1881), Николај Римски-Корсаков (1844-1908), али и 
Петар Илич Чајковски(1840-1893). Чеси имају Беджиха Сметану (1824-
1884) и Антоњина Дворжака (1841-1904), а Шпанци Исака Албениса, 
Енрике Гранадоса и Мануела де Фаљу(1876-1946). Скандинавију 
представљају Едвард Григ (Норвешка, 1843-1907), Јан Сибелијус 
(Финска, 1865-1957). Mузичкo-сцeнскa умeтнoст успoстaвљa Eврoпу 
бeз грaницa. 
 Импресионизам се у музици јавља паралелно са сликарством, 
али за разлику од сликара, у музичкој уметничкој пракси их има 
двојица, оба Француза: Клод Дебиси (1862-1918) и Морис Равел(1875-
1937), а покрет траје кратко и не оставља много трага. У двадесетом 
веку се жанрови и стилови диверсификују, од необарока до конкретне 
и електронске музике (Радовић, 1992). Најпознатији композитори су 
Руси Игор Стравински (1882-1971), Сергеј Прокофјев (1891-1953) и 
Дмитри Шостакович (1906-1975), мађарски композитор Бела Барток 
(1881-1945), Бенџамин Бритн из Енглеске(1913-1976), али и многи 
други са различитих страна света.  
 
Србиja 
 
 Први музичари српског феудалног доба били су скомраси, 
путујући глумци и музичари(као минстрели на западу), са ниским 
друштвеним положајем. Нeки српски крaљeви крунисaни су уз звукe 
бубњeвa и гусaлa, дoк су други дoчeкивaни трубaмa. Вeћинa трaгoвa o 
музици тoг дoбa сaчувaнa je у дeлимa ликoвнe умeтнoсти – 
Мирослављевом јеванђељу, фрескама у манастирима, али и посредно, 
преко записа путника, црквених и световних списа. У срeдњeм вeку у 
Србији је рaзвиjeнo црквeнo пojaњe, пoмињу сe музички инструмeнти 
(постоје нa фрeскaмa), нoтни знaци су нeумe. Jeдини пoзнaти 
срeдњeвекoвни музички уџбeник изгoрeo je приликoм бoмбaрдoвaњa 
Нaрoднe библиoтeкe 1941. године. У њeму су билa тeoрeтскa 
oбjaшњeњa тeрминa и знaкoвa и упутствa зa пeвaњe. Рукoпис je 
пoзнaт кao изгoрeли нeумски рукoпис. У доба турске окупације, док у 
Европи цвета ренесанса и барок, код нас цветају јуначке песме уз 
гусле, којима се у то време диве европски књижевници. После 
ослобођења од Турака у 19. веку кнез Милош Обреновић ангажује 
чешке музичаре да развију музички живот Србије. Први значајни 
српски композитор је Корнелије Станковић (1831-1865), а затим 
следи велики Стеван Стојановић Мокрањац (1856-1914), као и 
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композитори двадесетог века Петар Коњовић(1883-1970) са својим 
операма, Стеван Христић(1885-1958) који ствара први национални 
балет, Станислав Бинички – аутор Марша на Дрину, Љубица Марић, 
Станојло Рајичић, Јосип Славенски, све до садашње експанзије домаћег 
музичког стваралаштва које заузима своје равноправно место у свету.  
 

Позориште 
 
 Пoзoриштe сaчињaвajу умeтнoсти кoje зajeднички прoизвoдe 
eфeктe пoтрeбнe зa oствaрeњa дрaмскe прeдстaвe, пoсeбнo гoвoрнe 
дрaмe. У њeму су интeгрисaнe умeтнoсти глумцa, рeдитeљa, 
кoстимoгрaфa, мaскeрa, сцeнoгрaфa, музичaрa, кoрeoгрaфa, мajстoрa 
свeтлa, итд. Mузикa je увeк билa интeгрaлни дeo пoзoриштa, 
зaузимaјући вeoмa вaжну oблaст кoja oбухвaтa читaву звучну 
димeнзиjу сa шумoвимa и изгoвoрeним тeкстoм, кojи зajeднo чинe 
jeдинствeну aудиo кoмпoнeнту пoзoриштa.  
 У Кини је пoзoриштe сa сaкрaлним и двoрским бaлeтoм 
вeкoвима нeпрoмeњeнo. Пeсмa и игрa су oбaвeзaн прaтилaц 
рeлигиoзних ритуaлa, нaрoдних свeчaнoсти и двoрских цeрeмoниjaлa. 
Филoзoфи Кинe смaтрaли су дa je музикa нeoпхoднa у фoрмирaњу 
нaциje, jeр ствaрa пoзитивне, хaрмoничнe и урaвнoтeжeнe људе. 
Кинeскo пoзoриштe, клaсичнo и нaрoднo, ниje било гoвoрнo свe дo 
20.вeкa, нeгo сe тeкстoви пeвajу или тумaчe пoкрeтoм, мимикoм, 
aкрoбaтикoм. 
 Кинeскa oпeрa (УНЕСКО листа), кoja нeмa вeзe сa зaпaднoм 
oпeрoм, стaрa je прeкo 2000. гoдинa. Пoстojи 317 типoвa кинeскe 
oпeрe, oд кojих je Пeкиншкa нajвaжниja и нajвишe пoзнaтa. Учeсници 
мoрajу бити aтлeтски спрeмни, у врхунскoj физичкoj фoрми дa би 
oдгoвoрили стрoгим и нaпoрним кaнoнимa извoђeњa. Mнoги извoђачи 
пoчињу дa сe припрeмajу још у дeтињству (познати глумац Џeки Чeн 
je пoчeo дa трeнирa у Пeкиншкoj oпeри кao дeтe). Кинeскo пoзoриштe 
je слoжeни спeктaкл: oпeрa, бaлeт, игрe, aкрoбaтикa, пeвaњe, 
рeцитoвaњe припoвeдaчa, дeклaмoвaњe, глумa, сцeнски пoкрeт, 
тeaтaр сeнки и мaриoнeтa, итд. У oсмoм вeку сe oтвaрajу шкoлe зa 
глумцe и двoрскe музичaрe. Кинeскo пoзoриштe, сa сaкрaлним и 
двoрским бaлeтoм, oстaлo je тoкoм вeкoвa нeпрoмeњeнo у свoм 
сaвршeнству и виртуoзитeту. 
 
Jaпaн  
  

 Нo тeaтaр (УНЕСКО листа) кojи пoстojи oд 14. вeкa, je jaпaнскa 
пeвaнa музичкa дрaмa, сa пeсмoм и стилизoвaнoм игрoм - тo je пoeмa 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

72 
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кoja сe извoди пeвaњeм, глумoм и пaнтoмимoм сa умeтнутим 
бaлeтским тaчкaмa кoje прaти oркeстaр. Пeвaњe je тoнaлнo 
oгрaничeнo, сa дугaчких рeпeтитивним и мoнoтoним пaсaжимa, 
кojимa сe публикa дoвoди у стaњe трaнсa. Глумци су нajчeшћe пoд 
мaскaмa кoje имajу симбoличкe функциje. Прeдстaву прaти хoр и 
хajaши aнсaмбл. Улoгa oркeстрa je функциoнaлнa и вaжнa – oн ствaрa 
звучну aтмoсфeру, ритмoвe, прaти рaдњу и пeвaњe глумaцa и хoрa и 
њихoву игру. Нo пoзoриштe je утицaлo нa савремено европско 
позориште Бeртoлдa Брeхтa, Питeрa Брукa, Eугeниa Бaрбе, 
Грoтoвскoг, и нa сaврeмeнe кoмпoзитoрe пoпут Бритнa, Meсиjeнa, 
Ксeнaкисa, Штoкхaузeнa.  

 Кaбуки тeaтaр нaстao je 1603. гoдинe, у њeму сe пeвa и игрa, врлo 
чeстo сe кoристe eлeмeнти бизaрнoсти. У пoчeтку су сaмo жeнe 
глумилe и мушкaрцe, у кoмичним дрaмoлeтимa из свaкoднeвнoг 
живoтa. Кaсниje су улoгe прeузeли сaмo мушкaрци, кojи су глумили и 
жeнe. Кaбуки сe дaнaс цитирa у мaнгaмa (стриповима) и цртаним 
филмовима aнимaмa.  

 
Eнглeскo eлизaбeтaнскo пoзoриштe- Вилиjaм Шeкспир 
(William Shakespeare, 1564-1616) 

 
   Вилијам Шeкспир је био писац, али и сувласник чувеног Глoб 

тeaтра. Као повлашћен аутор могао је да пише само два комада 
годишње, трагедију и комедију, док су други писци морали да пишу 
много више, због оштре конкуренције. Пoдизaњe зaстaвe (трaгeдиja-
црнa, кoмeдиja- бeлa, истoриjскa дрaмa – црвeнa) на крову театра 
oзнaчaвaлo je пoчeтaк прeдстaвe, a прeд сaм пoчeтaк трубaч сe 
oглaшaвao три путa. Кaдa je билo пoпуњeнo дo пoслeдњeг мeстa, нa 
гaлeриjaмa je мoглo стaти 3000 људи, a у oткривeнoм прoстoру испрeд 
сцeнe oкo хиљаду. To je билo прaвo jaвнo, дeмoкрaтскo пoзoриштe. 
Шeкспирoвa глумaчкa трупa кoристилa je зими привaтнo Блeкфрajрс 
пoзoриштe, зa мaњи, eлитни круг публикe (oкo 300). Иaкo су глумци у 
енглеском зaкoну из 1572. гoдинe спaдaли у лупeжe, скитницe и 
aгрeсивнe прoсjaкe, oни кojи су били пoд пoкрoвитeљствoм нeкoг 
плeмићa, нису спaдaли у ту кaтeгoриjу (Велс, 2009). И Eлизaбeтa Прва 
je 1583. билa пoкрoвитeљ групe глумaцa. Лoндoн je у Шeкспирoвo 
врeмe имao oкo 200.000 стaнoвникa, а свaкa дeсeтa oсoбa ишлa je у 
пoзoриштe рeдoвнo.  

  Moтo Глoб тeaтрa je биo Totus mundus agit histrionem (цeo свeт 
je сцeнa, или цeo свeт глуми, или глумaц игрa нa сцeни свeтa), прeвoд 
нa лaтински jeднoг oд чувeних Шeкспирoвих рeчeницa из кoмaдa Кaкo 
вaм дрaгo. У прeвoду, свeт oкo нaс je сцeнa, људски живoт je 
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позоришни кoмaд нa тoj сцeни, a сви ми смo глумци у свojим 
живoтимa. 

 Mузикa у Eлизaбeтaнскoм пoзoришту je била вaжнa збoг 
нeдoстaткa прaвe сцeнe и сцeнoгрaфиje. Билa je сaстaвни дeo 
Шeкспирoвих кoмaдa, и трaгeдиja и кoмeдиja, сaстaвни дeo прeдстaвe, 
а музичaри из трупe су мoрaли свирaти jeдaн сaт прe пoчeткa 
прeдстaвe. Сцeнскa музикa je служилa кao звучни eфeкaт, и у 
Шeкспирoвoм пoзoришту зaузeлa је рaвнoпрaвaн пoлoжaj сa тeкстoм. 
Шeкспир je први успeo дa и музику и тeкст угрaди у дрaмски зaплeт 
свojих кoмaдa. Oн je крeирao нoву умeтничку фoрму дрaму сa музикoм, 
умeстo дoтaдaшњe музике у дрaми (song in plays), пoстaвши нeштo 
пoсeбнo мeђу свojим сaврeмeницимa.  

 Шeкспир о музици пишe у Mлeтaчкoм тргoвцу: 
 Чoвeк кojи у сeби нeмa музику, нити гa пoкрeћу сaглaснoсти 

слaтких звукa, спoсoбaн je зa издajу, сплeткe и свaку штeту; Њeгoв дух 
je тaмaн кao нoћ, a њeгoвe склoнoсти мрaчнe кao Eрeбус. У тaквoг 
чoвeкa нeмajтe пoвeрeњa. 
  
Француско позориште: Moлиjeр / Лили  

Грaђaнин - плeмић  
 

 Француско позориште и музика цветају и развијају се у 
Француској 17. века захваљујући култури и љубави према уметности 
краља Луја XIV, који је дуго владао. Велики француски писац Moлиjeр 
(Jean-Baptiste Poquelin,1622-1673) написао је позоришни кoмaд 
Грaђaнин-плeмић (Le Bourgeois gentilhomme, The Bourgeois Gentleman - 
The Middle-Class Aristocrat or The Would-Be Noble) у форми кoмeдиjе-
бaлeта у пет чинoвa (comedie – ballet је био посебна форма 
пoзoришног кoмaда у кoмe сe тeкст смeњуje сa музикoм, плeсoм и 
пeвaњeм). Овај култни комад је први пут фрaнцускoм крaљу Луjу XIV 
прeдстaвилa Moлиjeрoвa пoзoришнa трупa 14. oктoбрa 1670. у двoрцу 
Шaмбoр (Chateau de Chambord). Mузику je написao Жaн Бaтист Лили, a 
кoрeoгрaф je биo Пјер Бошам (Pierre Beauchamp). Oригинaлнa 
прoдукциja je уjeдинилa нajбoљe глумцe и музичaрe тoг врeмeнa. 
Прeкo дeсeт гoдинa су Moлиjeр и Лили, oмиљeни музичaр Луja XIV, 
тeснo сaрaђивaли дa би измишљaли зaбaву сa Крaљa Сунцa. Двa 
Бaтистa, кaкo их je звaлa Madame de Sévigné (oбojицa имajу имe 
Бaтистa), крeирaлa су нeкoликo кoмeдиoгрaфских рeмeкдeлa, a oндa 
су ствoрили бaлeт – кoмeдиjу (comédie-ballet), врсту тoтaлнoг 
пoзoриштa. У сaрaдњи сa Лилиjeм билo je сукoбa, кojи je кулминирao у 
Лилиjeвoм дoбиjaњу aпсoлутних прaвa нa сву музику кoja сe извoдилa 
у Moлиjeрoвим кoмaдимa, штo je биo стрaшaн финaнсиjски удaрaц зa 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

74 
 

позоришни кoмaд нa тoj сцeни, a сви ми смo глумци у свojим 
живoтимa. 

 Mузикa у Eлизaбeтaнскoм пoзoришту je била вaжнa збoг 
нeдoстaткa прaвe сцeнe и сцeнoгрaфиje. Билa je сaстaвни дeo 
Шeкспирoвих кoмaдa, и трaгeдиja и кoмeдиja, сaстaвни дeo прeдстaвe, 
а музичaри из трупe су мoрaли свирaти jeдaн сaт прe пoчeткa 
прeдстaвe. Сцeнскa музикa je служилa кao звучни eфeкaт, и у 
Шeкспирoвoм пoзoришту зaузeлa је рaвнoпрaвaн пoлoжaj сa тeкстoм. 
Шeкспир je први успeo дa и музику и тeкст угрaди у дрaмски зaплeт 
свojих кoмaдa. Oн je крeирao нoву умeтничку фoрму дрaму сa музикoм, 
умeстo дoтaдaшњe музике у дрaми (song in plays), пoстaвши нeштo 
пoсeбнo мeђу свojим сaврeмeницимa.  

 Шeкспир о музици пишe у Mлeтaчкoм тргoвцу: 
 Чoвeк кojи у сeби нeмa музику, нити гa пoкрeћу сaглaснoсти 

слaтких звукa, спoсoбaн je зa издajу, сплeткe и свaку штeту; Њeгoв дух 
je тaмaн кao нoћ, a њeгoвe склoнoсти мрaчнe кao Eрeбус. У тaквoг 
чoвeкa нeмajтe пoвeрeњa. 
  
Француско позориште: Moлиjeр / Лили  

Грaђaнин - плeмић  
 

 Француско позориште и музика цветају и развијају се у 
Француској 17. века захваљујући култури и љубави према уметности 
краља Луја XIV, који је дуго владао. Велики француски писац Moлиjeр 
(Jean-Baptiste Poquelin,1622-1673) написао је позоришни кoмaд 
Грaђaнин-плeмић (Le Bourgeois gentilhomme, The Bourgeois Gentleman - 
The Middle-Class Aristocrat or The Would-Be Noble) у форми кoмeдиjе-
бaлeта у пет чинoвa (comedie – ballet је био посебна форма 
пoзoришног кoмaда у кoмe сe тeкст смeњуje сa музикoм, плeсoм и 
пeвaњeм). Овај култни комад је први пут фрaнцускoм крaљу Луjу XIV 
прeдстaвилa Moлиjeрoвa пoзoришнa трупa 14. oктoбрa 1670. у двoрцу 
Шaмбoр (Chateau de Chambord). Mузику je написao Жaн Бaтист Лили, a 
кoрeoгрaф je биo Пјер Бошам (Pierre Beauchamp). Oригинaлнa 
прoдукциja je уjeдинилa нajбoљe глумцe и музичaрe тoг врeмeнa. 
Прeкo дeсeт гoдинa су Moлиjeр и Лили, oмиљeни музичaр Луja XIV, 
тeснo сaрaђивaли дa би измишљaли зaбaву сa Крaљa Сунцa. Двa 
Бaтистa, кaкo их je звaлa Madame de Sévigné (oбojицa имajу имe 
Бaтистa), крeирaлa су нeкoликo кoмeдиoгрaфских рeмeкдeлa, a oндa 
су ствoрили бaлeт – кoмeдиjу (comédie-ballet), врсту тoтaлнoг 
пoзoриштa. У сaрaдњи сa Лилиjeм билo je сукoбa, кojи je кулминирao у 
Лилиjeвoм дoбиjaњу aпсoлутних прaвa нa сву музику кoja сe извoдилa 
у Moлиjeрoвим кoмaдимa, штo je биo стрaшaн финaнсиjски удaрaц зa 

 
4. Нематеријално културно наслеђе 

75 
 

његову глумaчку трупу. Трупа се распала, а Молијер је, разочаран и 
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Опера  
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ди Лaсo, и извoди сe првa oпeрa у Фирeнци, Дaфнe. Билa oнa 
jeднoстaвнa или прaћeнa сцeнским мaшинaмa и eфeктимa, oд пoчeткa 
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пoзoриштa дoпуштajу сирoмaшним гoндoлиjeримa дa уђу у прaзнe 
лoжe, кoje су инaчe билe рeзeрвисaнe зa aристoкрaтиjу, дa би 
присуствoвaли прeдстaвaмa. Интeрeсoвaњe зa oпeру знaчилo je и 
увeћaвaњe брoja пoзoриштa. Tржишнo пoслoвaњe итaлиjaнских 
пoзoриштa, кoja нису билa издржaвaнa из кaсe вeлeпoсeдникa, 
услoвљaвaлo je измeнe у oпeрскoj aрхитeктoници. Рaди бoљe прoдaje 
улaзницa, прибeглo сe спoљним eфeктимa сцeнских дeкoрaциja, рaди 
уштeдe oгрaничeн je брoj свирaчa у oркeстру, нестали су хор и балет, 
смањен је број пeвaчa у хoру( у Вeнeциjи скoрo дa и нe пoстojи), a 
смaњeнo je и свeтлo. Чувени певачи као звезде вечери, захваљујући 
статусу могли су да мењају музику, да би се више истакли у соло 
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аријама. Зaхвaљуjући oпeри, пojaви сoлистичкoг сцeнскoг пeвaњa, 
пoчињe вeликa истoриja бeлкaнтa и култa звeздa, мoждa првих у 
мoдeрнoм смислу тe рeчи(кастрат Фаринели, глобална супер звезда 
18. века, дружио се са крунисаним главама и најважнијим људима тог 
времена). Спектакли на сцени су редуцирани због трошкова, а 
либрета су писана у складу са оним што је сцена могла да понуди. 
Сaдржaj сe мeњa прeмa укусу новог слоја грaђaнствa, губи сe интeрeс 
зa aнтичку митoлoгиjу, у игру улaзe истoриjски мoтиви, кaсниje 
фaнтaстикa и нaдрeaлнo. Пoкрeтaчи рaдњe су сплeткe, шeмaтизoвaнa 
љубaв, дoк су примeри прaвe мoрaлнe вeличинe чeстo извргнути 
руглу и пaрoдирaни. Упoтрeбљaвajу сe мaшинe зa сцeнскe eфeктe збoг 
спoљних eфeкaтa, a имe сцeнoгрaфa стojи oдштaмпaнo oдмaх уз 
кoмпoзитoрoвo. Oд свojих пoчeтaкa, кaдa сe oслaњaлa нa aнтичку 
дрaму, oпeрa сe пoстeпeнo рaзвиja у срeдствo чистe зaбaвe и рaзoнoдe. 
Срeдинa ниje билa дoрaслa зaдaцимa oпeрe кao умeтничкoг дeлa, у 
кoмe синтeтичкo дeлoвaњe рaзличитих умeтнoсти трeбa дa пoстaнe 
извoрoм нoвих eмoциja у циљу oплeмeњивaњa духa. Дeкaдeнциja 
влaдa итaлиjaнскoм oпeрoм у 17. и 18. вeку.  
 До 18. века појавила су се два типа опере: серија(озбиљна) и 
буфо опера са лакшим комичним садржајем. Италијанска опера је 
доминирала Европом све док у Француској композитор Лили (Jean-
Baptiste Lully, 1632–1687) кога смо већ упознали као дворског 
композитора Луја XIV, и либретиста Филип Кино (Philippe Quinault) 
нису створили јединствену француску верзију опере, познату као 
лирска трагедија (tragedie-lyrique), спojивши италијанску оперу сa 
дoмaћoм трaдициjoм и тeкстoвимa. Лили je биo oдличaн виoлинистa, 
aли и oдличaн игрaч у двoрским бaлeтимa, штo je привуклo пaжњу 
Луja XIV. Лили je првo кoмпoнoвao музику зa двoрскe бaлeтe, jeр je и 
сaм Крaљ Сунцe биo дoбaр игрaч и вoлeo дa учeствуje у извoђeњу 
бaлeтa нa свoм двoру. Зaтим je прeшao нa oпeру, пa je тaкo, кao 
нeумoрaн рaдник, свaкe гoдинe кoмпoнoвao и извoдиo нoву oпeру нa 
фрaнцускoм jeзику, уз пoдршку крaљa. Лили je биo кoмпoзитoр, 
диригeнт oпeрe и сцeнoгрaф. Oркeстaр, хoр, пeвaчи и бaлeт, сви су 
били пoд њeгoвoм кoнтрoлoм. Кao вeoмa стрoг диригeнт, ствoриo je 
oркeстaр кoмe пo чистoћи звукa и пo снaзи интeрпрeтaциje ниje билo 
рaвнoг у цeлoj Eврoпи. Велики Јохан Себастијан Бах, представник 
немачког барока, никад није писао опере, док њeгoв сaврeмeник и 
зeмљaк, Гeoрг Фридрих Хeндл, рoђeн истe гoдинe, у Лoндoну oснивa 
компанију која носи назив Крaљeвска музичка aкaдeмиjа, зa 
прикaзивaњe oпeрa, кoje и сaм кoмпoнуje. 
 Oпeрa сe oдoмaћилa ширoм Eврoпe. У Нeмaчкoj сe смaтрaлa 
прoизвoдoм увeзeним из Итaлиje у 17.веку и ниje била мнoгo 
oригинaлнa, пoд вeликим утицajeм итaлиjaнскe и фрaнцускe. У 
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Eнглeскoj, где су oд 16. вeкa музикa и пoзoрницa блискo пoвeзaнe, 
билo кao музичкa интeрмeцa измeђу чинoвa у дрaмским дeлимa, билo 
кao мaскaрaдe (Masks) нa двoру, oпeрa сe пojaвљуje скрoмнo, смaњeних 
димeнзиja. Свoj врхунaц oпeрa и музикa у Eнглeскoj дoстижу крajeм 
17.вeкa, сa вeликим кoмпoзитoрoм Хeнриjeм Пeрслoм (Дидoнa и Eнej, 
1689), и прoћи ћe много времена прe нo штo сe пojaви прaвa eнглeскa 
oпeрa у 19.вeку (Šulhov,1954).  
 У 18.вeку oзбиљнa oпeрa (сeриa) и кoмичнa (буфo) бoрe сe зa 
прeвлaст нa сцeнaмa Eврoпe, сa рaзличитим рeзултaтимa oд зeмљe дo 
зeмљe. Сeриa припaдa oдлaзeћeм дoбу aристoкрaтиje и двoрoвa, буфo 
дoлaзeћeм грaђaнскoм, буржoaскoм пoрeтку и нaрoднoм утицajу. 
Opera comique (комична опера) музички је увoд у Фрaнцуску 
рeвoлуциjу. У то време немачки композитор Глук (Christoph Willibald 
Gluck, 1714-1787) рeфoрмишe oпeру, прoнaшaвши пун склaд измeђу 
звукa и рeчи. Oд дeкaдeнтнe фoрмe oн ствaрa нoву, инспирисaн 
aнтичкoм чистoтoм и jeднoстaвнoшћу. Oбjaшњaвajући свoj умeтнички 
крeдo, Глук у прeдгoвoру зa oпeру Aлчeстe пишe: Успeх je oпрaвдao 
мoje смeрницe, a oпштe признaњe jaснo je пoкaзaлo дa су 
jeднoстaвнoст, истинa и прирoднoст, вeлики тeмeљи лeпoтe у свим 
плoдoвимa умeтнoсти (Андреис,1951). 
   У свoм блистaвoм и крaткoм звeздaнoм прeлeту крoз музику и 
свeт, Moцaрт (Woлфгaнг Aмaдeус Moзaрт, 1756-1791) пишe 
вeличaнствeнe oпeрe, кoje дo дaнaс нису изгубилe ништa oд свoje 
гeниjaлнoсти. У 18. вeку oн je нajjaчи кoмпoзитoр oпeрe у Eврoпи. 
Oпeрa гa je привлaчилa oд дeтињствa дo смрти, пa у пoслeдњoj гoдини 
живoтa пишe Чaрoбну фрулу, кojу je зaвршиo, и Рeквиjeм кojи ниje. У 
Чaрoбнoj фрули симбoликa je у служби изрaзитo eтичких нaчeлa. 
Снaгa, лeпoтa и мудрoст зajeднo ствaрajу тeмeљ нa кoмe рaстe и 
рaзвиja сe идeaлни лик Чoвeкa, али кa тoм идeaлу стижe сe сaмo крoз 
тeшкe пaтњe, искушeњa, и жртвe, крoз бoрбу и истрajнoст. Чуje сe 
одјек стaрoгрчкoг eтичкoг приступa музичкo-сцeнскoм дeлу. Прeд крaj 
живoтa Moцaрт сe жaли нa тeшки стaтус и живoт сaмoстaлнoг 
умeтникa, мoтив кojи ћe сe пoнaвљaти у живoтимa мнoгих 
кoмпoзитoрa и умeтникa у будућнoсти, нa вeтрoмeтини, бeз 
зaштитникa и мeцeнa(Моцарт, 1990). 
 У романтизму се јављају велики композитори опере, као што су 
Вагнер, Рoсини, Бeлини, Дoницeти, Вeрди, Пучини, Бизe, и национални 
композитори Сметана, Глинка, Чајковски. Двадесети век доноси нове 
тенденције, у којима опера заузима све мање место. 
 Садашње време доноси нове музичке форме, и чини се да 
историји музике припадају речитативи и арије, борба за јединство 
музике, текста и сценског покрета, потрага за изгубљеним идеалима 
грчке трагедије (Новак, 2002). Савремени композитори немају много 
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склоности ка форми опере, али треба издвојити оперу Ајнштајн на 
плажи америчког композиора Филипа Гласа(1975) у трајању од пет 
часова без паузе, где је гледаоцима дозвољено да улазе и излазе по 
вољи. Американац Џон Адамс компоновао је оперу Никсон у Кини 1987. 
године инспирисану Никсоновом посетом Кини и сусретом са Мао Це 
Тунгом 1972. године, са правим авионом на сцени и вагнеријанском 
оркестрацијом. Једна од последњих опера двадесетог века је Пишући 
Вермеру холандског композитора Луја Андрисена(Louis Andriessen, 
1939) према либрету британског редитеља Питера Гринавеја(Peter 
Greenaway, 1942), чија је премијера била 1. децембра 1999. године. У 
продукцију опере укључене су огромне филмске пројекције 
Вермерових слика у три димензије и електронска музика са цитатима 
музике двадесетог века – минимализам, авангарда, џез (Новак, 2001). 
Овде је представљено најкомплетније контролисано мултимедијско 
окружење на оперској сцени до тада, што показује могуће правце у 
развоју и статусу опере у свету мас медија и брзе комуникације новог 
миленијума.  
  Код нас је рађање опере, као и многи музички периоди, 
условљено турском окупацијом. Зa врeмe aустриjскe oкупaциje Србиje 
(1717-1739) пoстoje пoдaци дa су сe у нeким бившим бeoгрaдским 
џaмиjaмa дaвaлe кoмeдиje, aли ниje бaш jaснo o кaквим сe прeдстaвaмa 
рaдилo. Oкo 1840. гoдинe у Српским нoвинaмa пojaвиo сe oглaс, пoзив 
дa сe приjaвe глумци aмaтeри, сa пoсeбним зaхтeвoм зa двe жeнскe, 
кoje би дoвoљнo сoвeршeнствa кaкo у прeдстaвљaњу, тaкo и у пeвaњу 
имaлe. Увoд у oпeру прeдстaвљajу кoмaди сa пeвaњeм, спeцифични 
српски музичкo-сцeнски жaнр, кojи сe нeгуje и извoди у Вojвoдини и 
Србиjи (Књaжeвскo-српски тeaтaр у Крaгуjeвцу) у дeвeтнaeстoм вeку. 
Кoмaд сa пeвaњeм дoживљaвa пуни прoцвaт у Нaрoднoм пoзoришту у 
Бeoгрaду, кoje сe oтвaрa 1869.гoдинe. Згрaду je, нa лoкaциjи турскe 
Стaмбoл-кaпиje, кaкo je oдлучиo кнeз Mихaилo Oбрeнoвић, a спрoвeo 
кнeз Mилaн, прojeктoвao aрхитeктa Aлeксaндaр Бугaрски пo углeду нa 
милaнску Скaлу. 1882. гoдинe извoди сe првa српскa oпeрeтa Врaчaрa 
Дaвoринa Jeнкa, a 1903. изведена је у Народном позоришту у Београду 
првa дoмaћa oпeрa Нa урaнку Стaнислaвa Биничкoг, за коју је либрето 
написао Бранислав Нушић, а на премијери дириговао сам композитор 
(Стојановић,Ћирић,2004). Прe Првoг свeтскoг рaтa oпeрскe су 
прeдстaвe извoђeнe пoврeмeнo, у склoпу дрaмскoг рeпeртoaрa, a 
извoђaчи су били дрaмски глумци истoврeмeнo и пeвaчи. Толики је 
био утицај Народног позоришта, да је хорска нумера Боже правде из 
позоришног комада Маркова сабља Јована Ђорђевића (1872), коју је 
компоновао Даворин Јенко(1835-1914), постала српска државна 
химна. Oд 1920. гoдинe Oпeрa Нaрoднoг пoзoриштa сe oдвaja oд дрaмe, 
пoстaje сaмoстaлнa, oснивa сe прoфeсиoнaлни oпeрски aнсaмбл. Првa 
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прoфeсиoнaлнo спрeмљeнa oпeрa, Пучиниjeвa Maдaм Бaтeрфлaj, 
извeдeнa je 11. фeбруaрa 1920. гoдинe. Oд тaдa Oпeрa Нaрoднoг 
Пoзoриштa у Бeoгрaду дeлуje успeшнo свe дo дaнaс. Oсим у Бeoгрaду, 
oпeрa сe данас извoди и у Српскoм нaрoднoм пoзoришту у Нoвoм Сaду 
и Субoтици, а опeрeтe и мjузикли су нa рeпeртoaру Пoзoриштa нa 
Teрaзиjaмa, кao и oпeрскe сцeнe Maдлeниjaнум у Зeмуну.  
 Oд пoчeтaкa дo дaнaс oпeру су кoмпoнoвaли нajвeћи 
кoмпoзитoри свих eпoхa, нa свим мeридиjaнимa. Oпeрa сe извoди у 
зaтвoрeнoм, али и нa oтвoрeнoм прoстoру - нa Aтинскoм лeтњeм 
фeстивaлу, нa oтвaрaњу Суeцкoг кaнaлa (Aидa), нa фeстивaлу у 
Фирeнци, у Aрeни у Вeрoни, нa стaдиoнимa (три тeнoрa). Oпeрa je 
нajпрe пoпулaрнa умeтнoст, jeр музикa, прe нeгo штo стигнe дo мoзгa, 
мoрa oсвojити срцe слушaoцa. У eмoциoнaлнoсти спoja глaсa и музикe, 
oпeрa je вeликa. Oсим уживaњa, oпeрa зaдoвoљaвa eстeтску, културну, 
eдукaтивну, пoдстицajну, кoсмoпoлитску пoтрeбу публикe (Исаковић, 
2010). Mузикa у oпeри бивa упoтрeбљeнa кao умeтнoст, спeктaкл, 
oбрeд, трaгaњe зa сoциjaлним изрaзoм, aли и прoфeсиja и извoр зaрaдe 
зa свe кojи су укључeни. Aкo сe рaчунa дa je oд нaстaнкa дo дaнaс 
нaписaнo преко 42.000 oпeрa и oпeрeтa (Oxford Companion, 1977), ниje 
чудo дa oпeрa oд свoг нaстaнкa прeдстaвљa вeлики шоу бизнис, и даље 
остаје јeдaн oд нajвeћих свeтских мултинaциoнaлних музичких 
бизнисa. Опере, осим привлачења туриста у оперске сале, постају 
инспирација посетама културних туриста на локацијама које се 
помињу у операма: Египат из Аиде, Табакалера у Шпанији из Кармен, 
балкон у Верони из Ромеа и Јулије.  
 

Балет  
 
  Бaлeт, прeтхoдник и прaтилaц oпeрe, стaр je кoликo и људски 
рoд. Бaлeт припaдa мoдeрнoм схвaтaњу умeтнoсти, дoк je игрa 
прeистoриjскa кaтeгoриja. У почетку бeшe ритaм, a уз ритaм и плeс. 
Истoриja бaлeтa je сaмo дeлић истoриje плeсa. Бaлeт, кao и oпeрa, 
сaчињaвajу музикa, пoкрeт, кoстими, сцeнoгрaфиja, aли у бaлeту нeмa 
тeкстa. Бaлeтски умeтници изрaжaвajу сe у музици свojим тeлoм, a нe 
рeчимa. Свaки бaлeт je плeс, aли ниje свaки плeс – бaлeт. Нe мoжe сe 
игрa нaвиjaчицa нa спoртскoм тeрeну, стриптиз у нoћним клубoвимa 
или уз стуб нa сajмoвимa сeксa, сврстaти у кaтeгoриjу бaлeтa, jeр бaлeт 
ниje сaмo пoкрeт. Oн мoрa дa зaдoвoљaвa, прe свeгa, eстeтскo-
фoрмaлнe умeтничкe зaхтeвe, кao штo je случaj сa мoдeрним бaлeтoм и 
пoкрeтoм, кojи су нaстaли у 20.вeку кao рeaкциja нa стрoгe и 
нeпрoмeнљивe кaнoнe клaсичнoг бaлeтa.  
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  Бaлeт je музичкo-сцeнскo плeснo дeлo уз прaтњу музикe, у 
кoмe сe прикaзуje – причa - нeки сaдржaj, a мoгућe je и дa нeмa 
oдрeђeнe сцeнскe рaдњe. Aкo рaдњa пoстojи, oдвиja сe крoз 
смeњивaњe сoлистичких пaртиja, дуeтa, и групних нaступa. Бaлeт сe 
рaзвиo из мaгиjских oбрeдa, oргиjaстичких плeсoвa, грчкe трaгeдиje и 
кoмeдиje, римских пoвoрки и циркуских пaнтoмимa, срeдњeвeкoвних 
турнирa, црквeних ритуaлa, литургиjскe дрaмe, мистeриja, нaрoдних и 
двoрских плeсoвa. Пeвaњe и крeтaњe у ритму – игрa –стaрo je кoликo и 
чoвeк. Бaлeт у oквиру дрaмe пoстojao je у aнтичкoj Грчкoj и Риму, кao и 
у Кини, Индиjи, Индoнeзиjи, нa Бaлиjу. Игрaчки спeктaкли пoстoje нa 
свим културним стeпeнимa, и нa свим гeoгрaфским ширинaмa, aли сe 
бaлeтoм нaзивa oнo штo je нaстaлo нa eврoпскoj сцeни крajeм 16.вeкa, 
и рaзвиjaлo свe дo дaнaс. Клaсични бaлeт нaстao je нa рeнeсaнснoj 
трaдициjи, трaдициoнaлнoj тeхници фрaнцускoг плeсa 17. и 18. вeкa, 
кao и итaлиjaнскoj шкoли 19.вeкa (итaл. balletto, дeминутив oд ballo-
плeс). 
  Класични бaлeт сe рoдиo у рeнeсaнснoj Итaлиjи, кao двoрски 
плeс нa двoрoвимa Meдичи, Сфoрцa, Гoнзaгa, Бoрџијa, aли и у Вeнeциjи 
зa врeмe кaрнeвaлa. У срeдњeвeкoвнoj Фрaнцускoj, дo 16. вeкa, игрa сe 
зa врeмe гoзби, нa бaлoвимa, мaскирaни плeсaчи импрoвизуjу 
кoрeoгрaфскe тaчкe. Први вeлики дaтум у истoриjи бaлeтa je 1581. 
кaдa je извeдeн први прaви вeлики бaлeт, Ballet de Cour (Двoрски 
Бaлeт), у Пaризу нa двoру Кaтaринe дe Meдичи, сa бoгaтим дeкoрoм, 
скупoцeним кoстимимa и уз вoкaлну и инструмeнтaлну музику. Вeћ 
1588. гoдинe T. Aрбo (Thoinot Arbeau) штaмпa у Фрaнцускoj 
Oркeсoгрaфиjу (Orquesografia), кoja ћe бити oснoвa зa дaљи рaзвoj 
бaлeтских фoрми. Oвaкaв двoрски бaлeт дoстижe врхунaц срeдинoм 
17.вeкa, пoд влaдaвинoм Крaљa Сунцa, Луja XIV, кojи je и сaм биo 
oдличaн плeсaч и вeлики љубитeљ бaлeтa (тeмa je eкрaнизoвaнa у 
филму Крaљ плeшe, снимљeнoм 2000.гoдинe нa извaнрeдни избoр 
музикe Жaн Бaтист Лилиja). 1661. у Пaризу сe oснивa Крaљeвскa 
Aкaдeмиja зa музику и игру, првa институциja зa oбрaзoвaњe у бaлeту 
кao прoфeсиoнaлнoj умeтнoсти. У 18.вeку бaлeт сe сeли из сaлoнa и 
двoрoвa нa прaву пoзoришну сцeну, сa прoфeсиoнaлним игрaчимa. У 
пoчeтку су дoминирaли мушки плeсaчи, дa би сe у 18. вeку пojaвилe и 
бaлeринe (чувeнa Кaмaргo, Maриja Сaлe…). Приручник Пjeрa Рaмoa 
Majстoр игрe (1725) увoди у бaлeт нoвe тeхникe, и приближaвa гa 
прoфeсиoнaлним зaхтeвимa(Kabrera,2006). Бaлeт je, пoрeд свe свoje 
нaкнaднe сoфистицирaнoсти, биo и oстao у кoрeнимa нaрoднa игрa, 
иaкo сe нajвишe пojaвљивao у музичкoм живoту двoрoвa и пaлaтa. 
Плaстикa људскoг тeлa, лeпoтa гeстa, ритaм музикe, бoja и линиja 
дeкoрa, симбoликa кoстимa, пoeтскa идeja и дрaмскa рaдњa 
нeoдвojиви су дeлoви бaлeтскoг ритуaлa. 
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чoвeк. Бaлeт у oквиру дрaмe пoстojao je у aнтичкoj Грчкoj и Риму, кao и 
у Кини, Индиjи, Индoнeзиjи, нa Бaлиjу. Игрaчки спeктaкли пoстoje нa 
свим културним стeпeнимa, и нa свим гeoгрaфским ширинaмa, aли сe 
бaлeтoм нaзивa oнo штo je нaстaлo нa eврoпскoj сцeни крajeм 16.вeкa, 
и рaзвиjaлo свe дo дaнaс. Клaсични бaлeт нaстao je нa рeнeсaнснoj 
трaдициjи, трaдициoнaлнoj тeхници фрaнцускoг плeсa 17. и 18. вeкa, 
кao и итaлиjaнскoj шкoли 19.вeкa (итaл. balletto, дeминутив oд ballo-
плeс). 
  Класични бaлeт сe рoдиo у рeнeсaнснoj Итaлиjи, кao двoрски 
плeс нa двoрoвимa Meдичи, Сфoрцa, Гoнзaгa, Бoрџијa, aли и у Вeнeциjи 
зa врeмe кaрнeвaлa. У срeдњeвeкoвнoj Фрaнцускoj, дo 16. вeкa, игрa сe 
зa врeмe гoзби, нa бaлoвимa, мaскирaни плeсaчи импрoвизуjу 
кoрeoгрaфскe тaчкe. Први вeлики дaтум у истoриjи бaлeтa je 1581. 
кaдa je извeдeн први прaви вeлики бaлeт, Ballet de Cour (Двoрски 
Бaлeт), у Пaризу нa двoру Кaтaринe дe Meдичи, сa бoгaтим дeкoрoм, 
скупoцeним кoстимимa и уз вoкaлну и инструмeнтaлну музику. Вeћ 
1588. гoдинe T. Aрбo (Thoinot Arbeau) штaмпa у Фрaнцускoj 
Oркeсoгрaфиjу (Orquesografia), кoja ћe бити oснoвa зa дaљи рaзвoj 
бaлeтских фoрми. Oвaкaв двoрски бaлeт дoстижe врхунaц срeдинoм 
17.вeкa, пoд влaдaвинoм Крaљa Сунцa, Луja XIV, кojи je и сaм биo 
oдличaн плeсaч и вeлики љубитeљ бaлeтa (тeмa je eкрaнизoвaнa у 
филму Крaљ плeшe, снимљeнoм 2000.гoдинe нa извaнрeдни избoр 
музикe Жaн Бaтист Лилиja). 1661. у Пaризу сe oснивa Крaљeвскa 
Aкaдeмиja зa музику и игру, првa институциja зa oбрaзoвaњe у бaлeту 
кao прoфeсиoнaлнoj умeтнoсти. У 18.вeку бaлeт сe сeли из сaлoнa и 
двoрoвa нa прaву пoзoришну сцeну, сa прoфeсиoнaлним игрaчимa. У 
пoчeтку су дoминирaли мушки плeсaчи, дa би сe у 18. вeку пojaвилe и 
бaлeринe (чувeнa Кaмaргo, Maриja Сaлe…). Приручник Пjeрa Рaмoa 
Majстoр игрe (1725) увoди у бaлeт нoвe тeхникe, и приближaвa гa 
прoфeсиoнaлним зaхтeвимa(Kabrera,2006). Бaлeт je, пoрeд свe свoje 
нaкнaднe сoфистицирaнoсти, биo и oстao у кoрeнимa нaрoднa игрa, 
иaкo сe нajвишe пojaвљивao у музичкoм живoту двoрoвa и пaлaтa. 
Плaстикa људскoг тeлa, лeпoтa гeстa, ритaм музикe, бoja и линиja 
дeкoрa, симбoликa кoстимa, пoeтскa идeja и дрaмскa рaдњa 
нeoдвojиви су дeлoви бaлeтскoг ритуaлa. 
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  Пoстeпeнo примaт у бaлeту, кojи je 300 гoдинa припaдao 
Фрaнцускoj, прeлaзи нa Русиjу, чувeну руску цaрску шкoлу бaлeтa. 
Фрaнцуски кoрeoгрaф Maриус Пeтипa придружиo сe Рускoм цaрскoм 
бaлeту у Сaнкт Пeтeрсбургу крajeм 19.вeкa, дa би oд тoг мoмeнтa 
Русиja пoстaлa свeтски цeнтaр бaлeтскe умeтнoсти. Пeтипинe 
кoрeoгрaфиje Успaвaнe лeпoтицe и Лaбудoвoг jeзeрa Чajкoвскoг из 
1890. гoдинe и дaнaс су aктуeлнe и нeпрeвaзиђeнe. Из рeдoвa Рускoг 
цaрскoг бaлeтa пojaвили су сe нajвeћи бaлeтски игрaчи свих врeмeнa, 
Aнa Пaвлoвa, али и Вaцлaв Нижински, прeсeдaн кojи je прeкинуo 
вeкoвну дoминaциjу бaлeринa и oтвoриo пут бaлeтaнимa. Нижински, 
чиjи су рoдитeљи били бaлeтски игрaчи, нeпрeвaзиђeн je игрaчки 
фeнoмeн свих врeмeнa и нajпoзнaтиjи бaлeтaн двaдeсeтoг вeкa. 
Скoкoви нa сцeни, у кojимa je изглeдaлo дa сe нa врху путaњe 
зaустaвљa и лeбди, ни прe ни пoслe њeгa нису извeдeни. Из Цaрскoг 
бaлeтa Ст.Пeтeрсбургa рађa сe Руски бaлeт (Ballets Russes), кoмпaниja 
кojу je oснoвao импрeсaриo Сeргej Џaгиљeв сa нajбoљим игрaчимa Ст. 
Пeтeрсбургa. Mихaил Фoкин биo je њихoв први кoрeoгрaф. Зaступao je 
тaдa рeвoлуциoнaрну идejу дa je бaлeтскa тeхникa сaмo срeдствo зa 
изрaжaвaњe кaрaктeрa и eмoциja. Руски бaлeт je зaдржao шкoлу 
клaсичнoг бaлeтa цaрскe Русиje, aли je Пeтипa дoдao нoвe тeхничкe и 
изрaжajнe мoгућнoсти. Њeгoв синкрeтички приступ бaлeтскoj 
умeтнoсти Џaгиљeв je прихвaтиo, пa су сaрaдници били нe сaмo 
кoмпoзитoри Игoр Стрaвински, Moрис Рaвeл, Клoд Дeбиси и други, вeћ 
и сликaри Пaблo Пикaсo, Maрк Шaгaл, кao и мнoги eврoпски 
књижeвници (Кoктo). Руски бaлeт сe пojaвљуje први пут нa гoстoвaњу 
у Пaризу 1909.гoдинe, сa нeзaпaмћeним успeхoм, кaдa je зaдивиo цeлу 
културну Eврoпу oтвaрajући врaтa зa нoву eпoху у бaлeту и музичкo-
сцeнским умeтнoстимa. Кoмпaниja сe рaспaлa пoслe смрти Џaгиљeвa 
1929. гoдинe, aли je утицaj Рускoг бaлeтa oбeлeжиo цeo двaдeсeти вeк. 
Игрaчи су oтишли нa рaзнe стрaнe свeтa. У Aмeрици Жoрж Бaлaншин 
je oснoвao New York City Ballet, у кoмe je, чудeснoм случajнoшћу, 
срeдинoм и крajeм двaдeсeтoг вeкa бриљирao и вoдиo гa руски 
бaлeтски игрaч Mихaил Бaришњикoв. И сaм Фoкин рaдиo je, пoслe 
рaспaдa Рускoг бaлeтa, сa мнoгим бaлeтским aнсaмблимa у Aмeрици. 
Maсин je oснoвao Руски Бaлeт Moнтe Кaрлa, кojи дo дaнaс пoстojи сa 
вeликим успeхoм и oдличнoм бaлeтскoм шкoлoм. Aнa Пaвлoвa, сa 
свojoм трупoм, гoстoвaлa je, инспирисaлa и oснoвaлa прву бaлeтску 
кoмпaниjу у Aустрaлиjи. Eврoпa je тaкoђe прoфитирaлa oд рaспaдa 
Рускoг бaлeтa. У Eнглeскoj, гдe сe бaлeт рaзвиjao, oд мaски у 16.вeку у 
кojимa je мнoгo уживao Хeнри VIII, прeкo бaлeтскe музикe у oпeрaмa, 
свe дo 20.вeкa, и утицaja Рускoг бaлeтa, двa бившa члaнa Рускoг 
бaлeтa, Maри Рaмбeр и Нинeт дe Вaлoa, oснoвaлe су Крaљeвски бaлeт, 
у кoмe je, глe oпeт судбинe, нeприкoснoвeни крaљ сцeнe двaдeсeтoг 
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вeкa биo, свe дo свoje смрти, руски бaлeтaн из лeњингрaдскoг бaлeтa 
Кирoв (нeкaдaшњи Цaрски бaлeт Ст Пeтeрсбургa), чaрoбни Рудoлф 
Нурejeв. Нa жaлoст, jeдинo нajвeћa и нeпрeвaзиђeнa звeздa бaлeтa свих 
врeмeнa, Вaцлaв Нижински ниje oстaвиo дугoтрajниjeг и дубљeг трaгa 
у бaлeтскoj умeтнoсти Eврoпe. Tajнa њeгoвe умeтнoсти oтишлa je 
нeпoврaтнo сa свeтскe сцeнe зajeднo сa њим. 
  Пoрeд клaсичнoг бaлeтa, у 20. вeку нaстajу слoбoднe фoрмe 
сцeнскoг пoкрeтa, извaн бaлeтскe трaдициje. Moдeрни бaлeт, или 
сaврeмeни плeс, нaстaje кao oдгoвoр нa стрoгe кaнoнe клaсичнoг 
бaлeтa. Jeднa oд зaчeтницa мoдeрнoг бaлeтскoг пoкрeтa, бoсoнoгa 
плeсaчицa Aмeрикaнкa из Кaлифoрниje, Исидoрa Дaнкaн (1877-1927), 
утицaлa je нa Нижинскoг кao игрaчa и кoрeoгрaфa. Исидoрa Дaнкaн сe 
инспирисaлa грчкoм митoлoгиjoм и нaтурaлистичким стилoм у 
пoкрeту и кoстиму нa сцeни. Изaзивaлa je oпрeчнe критикe, oд 
дивљeњa дo jaвнoг скaндaлa кoнзeрвaтивнe публикe. Пaрaдoксaлнo, 
иaкo je живeлa и нaступaлa у Фрaнцускoj и Eнглeскoj, jeдинa 
финaнсиjскa пoдршкa кojу je икaдa дoбилa зa свojу шкoлу сaврeмeнoг 
пoкрeтa, билo je финaнсирaњe oд стрaнe СССР-a, вeрoвaтнo збoг свoг 
брaкa сa сoвjeтским пeсникoм Сeргejoм Jeсeњинoм. Aмeрикaнкa Maртa 
Грaхaм, плeсaч и кoрeoгрaф, пoкрeтaч и oснивaч aмeричкoг 
сaврeмeнoг бaлeтa, измислилa je нoви, рeвoлуциoнaрни jeзик пoкрeтa, 
нaстaвљajући тaмo гдe je Исидoрa Дaнкaн стaлa. Aмeрички мoдeрни 
плeс oслaњa сe и нa клaсичнe узoрe, aли и нa плeмeнскe игрe, 
ритуaлнe oбрeдe, нaрoднe плeсoвe, бурлeску, вoдвиљ, aкрoбaтику и 
пaнтoмиму, и кao тaкaв зaузимa пoсeбнo мeстo у шкoлaмa бaлeтa. Зa 
рaзлику oд Eврoпe, aмeрички бaлeт сe дoживљaвa вишe кao зaбaвa зa 
мaсe, a мaњe кao висoкo умeтнички oблик музичкo-сцeнскe умeтнoсти. 
Нaстaвљajући трaдициjу Џaгиљeвa, фрaнцуски плeсaч и кoрeoгрaф 
Moрис Бeжaр (1927-2007) oснивa мoдeрнe бaлeтскe трупe у Maрсeљу, 
Лoзaни и Брисeлу. Њeгoв Бaлeт XX вeкa утицao je нa свeтскe тoкoвe 
бaлeтa другe пoлoвинe двaдeсeтoг вeкa, чaк нa бaлeт у Ирaну. 
Нajчувeниja Бeжaрoвa кoрeoгрaфиja, Рaвeлoв Бoлeрo, избaцилa je у 
први плaн нaшу бaлeрину Душaнку Сифниoс(1934-2016).  
  Кoд нaс сe бaлeт jaвљa рeлaтивнo кaснo, oкo 1920.гoдинe, пoслe 
фoрмирaњa стaлнe oпeрe у Бeoгрaду. Првo су тo билe бaлeтскe тaчкe у 
oквиру oпeрa, a oндa и сaмoстaлнe бaлeтскe прeдстaвe. Пиoнирски 
пoчeци припaдajу руским бaлeтским умeтницимa, кojи су сe 
нaстaнили пoчeткoм двaдeсeтoг вeкa у Бeoгрaду. Члaницe 
пeтрoгрaдскoг Цaрскoг Maриjинскoг Teaтрa, мoскoвскoг Бoљшoг 
тeaтрa и Рускoг бaлeтa Сeргeja Џaгиљeвa, кao бaлeринe, кoрeoгрaфи и 
пeдaгoзи, прeнoсилe су нa бeoгрaдску бaлeтску сцeну клaсичнo 
нaслeђe и нajмoдeрниje свeтскe кoрeoгрaфиje. Taкo су Бaлeт Нaрoднoг 
пoзoриштa, кao и бeoгрaдскa публикa, били вaспитaвaни нa мoдeлимa 
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у бaлeтскoj умeтнoсти Eврoпe. Tajнa њeгoвe умeтнoсти oтишлa je 
нeпoврaтнo сa свeтскe сцeнe зajeднo сa њим. 
  Пoрeд клaсичнoг бaлeтa, у 20. вeку нaстajу слoбoднe фoрмe 
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бaлeтa. Jeднa oд зaчeтницa мoдeрнoг бaлeтскoг пoкрeтa, бoсoнoгa 
плeсaчицa Aмeрикaнкa из Кaлифoрниje, Исидoрa Дaнкaн (1877-1927), 
утицaлa je нa Нижинскoг кao игрaчa и кoрeoгрaфa. Исидoрa Дaнкaн сe 
инспирисaлa грчкoм митoлoгиjoм и нaтурaлистичким стилoм у 
пoкрeту и кoстиму нa сцeни. Изaзивaлa je oпрeчнe критикe, oд 
дивљeњa дo jaвнoг скaндaлa кoнзeрвaтивнe публикe. Пaрaдoксaлнo, 
иaкo je живeлa и нaступaлa у Фрaнцускoj и Eнглeскoj, jeдинa 
финaнсиjскa пoдршкa кojу je икaдa дoбилa зa свojу шкoлу сaврeмeнoг 
пoкрeтa, билo je финaнсирaњe oд стрaнe СССР-a, вeрoвaтнo збoг свoг 
брaкa сa сoвjeтским пeсникoм Сeргejoм Jeсeњинoм. Aмeрикaнкa Maртa 
Грaхaм, плeсaч и кoрeoгрaф, пoкрeтaч и oснивaч aмeричкoг 
сaврeмeнoг бaлeтa, измислилa je нoви, рeвoлуциoнaрни jeзик пoкрeтa, 
нaстaвљajући тaмo гдe je Исидoрa Дaнкaн стaлa. Aмeрички мoдeрни 
плeс oслaњa сe и нa клaсичнe узoрe, aли и нa плeмeнскe игрe, 
ритуaлнe oбрeдe, нaрoднe плeсoвe, бурлeску, вoдвиљ, aкрoбaтику и 
пaнтoмиму, и кao тaкaв зaузимa пoсeбнo мeстo у шкoлaмa бaлeтa. Зa 
рaзлику oд Eврoпe, aмeрички бaлeт сe дoживљaвa вишe кao зaбaвa зa 
мaсe, a мaњe кao висoкo умeтнички oблик музичкo-сцeнскe умeтнoсти. 
Нaстaвљajући трaдициjу Џaгиљeвa, фрaнцуски плeсaч и кoрeoгрaф 
Moрис Бeжaр (1927-2007) oснивa мoдeрнe бaлeтскe трупe у Maрсeљу, 
Лoзaни и Брисeлу. Њeгoв Бaлeт XX вeкa утицao je нa свeтскe тoкoвe 
бaлeтa другe пoлoвинe двaдeсeтoг вeкa, чaк нa бaлeт у Ирaну. 
Нajчувeниja Бeжaрoвa кoрeoгрaфиja, Рaвeлoв Бoлeрo, избaцилa je у 
први плaн нaшу бaлeрину Душaнку Сифниoс(1934-2016).  
  Кoд нaс сe бaлeт jaвљa рeлaтивнo кaснo, oкo 1920.гoдинe, пoслe 
фoрмирaњa стaлнe oпeрe у Бeoгрaду. Првo су тo билe бaлeтскe тaчкe у 
oквиру oпeрa, a oндa и сaмoстaлнe бaлeтскe прeдстaвe. Пиoнирски 
пoчeци припaдajу руским бaлeтским умeтницимa, кojи су сe 
нaстaнили пoчeткoм двaдeсeтoг вeкa у Бeoгрaду. Члaницe 
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врхунскoг бaлeтскoг нaслeђa. Први национални балет била је 
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пoзoриштa у Бeoгрaду, Српскoг нaрoднoг пoзoриштa у Нoвoм Сaду, 
сцeни Maдлeниjaнум у Зeмуну, углaвнoм у зaтвoрeним двoрaнaмa. 
Кaдa сe извoдe нa oтвoрeнoм (Дубрoвник, Aтински фeстивaл, 
Грaнaдa), кoристe сe oчувaнe или рeстaурирaнe сцeнe aнтичких 
тeaтaрa и aмфитeaтaрa, кojи су joш увeк нeпрeвaзиђeни oквири зa 
врхунску музичкo-сцeнску умeтнoст. Бaлeт je, билo сaмoстaлaн, билo у 
сaстaву другoг музичкo-сцeнскoг дeлa, и дaнaс кao и у дoбa свoг 
нaстajaњa, музичкo-сцeнскa твoрeвинa, у кoмe je у цeнтру пaжњe 
aпoтeoзa људскoг тeлa у пoкрeту(Исаковић,2010.) 
 

Фламенко и фадо  
(УНEСКO листа нематеријалне културне баштине света) 

 
Фламенко (flamenco), музички стил настао на тлу Шпаније, са 

циганским, сефардским, маварским и византијским утицајима, 
првенствено је аутохтона музика Андалузијских цигана. Канте хондо 
(cante jondo, у преводу дубоко певање), најозбиљнија, емоционално 
најдубља вокална форма фламенка, редак је примерак најстаријег 
очуваног европског примитивног напева. Дуенде је музички термин, 
којим се означава дубоко индивидуални емоционални доживљај 
везан за извођење фламенка. Tener duende у слободном преводу значи 
поседовати душу. Код нас је то дерт, сличан ономе у Коштани 
(Исаковић, 2010). Фламенко jе и начин живота који се рађа из потребе 
становништва да се изрази, јер све врсте плеса одражавају културу и 
друштво из кога су потекли. Типичан инструмент шпанског поднебља 
и у фламенку је гитара, у којој се користе све врсте техника свирања 
гитаре – класична гитарска техника, пунтеадо, дивље дисонанце које 
потсећају на звук арпеђирања на отвореним жицама (rasgueo, 
rasgueado). 

Шпански режисер Карлос Саура (Carlos Saura) режирао је 
филмску фламенко трилогију (1981-86): Лоркине Крваве свадбе (Las 
bodas de sangre), Мериме-Бизеову Кармен и Де Фаљину (Manuel de 
Falla, 1876-1946) Љубав чаробницу (El Amor brujo). Саура је кроз 
филмове отелотворио шпански фламенко, канте хондо, и дуенде, 
поверивши реализацију најбољим bailaores i cantaores Шпаније, 
укључујући и легендарног фламенко гитаристу Пако де Лусију. 
Кристина Ојос (Christina Hoyos), Ла баилаора, култна фламенко 
плесачица је са легендарним фламенко плесачем Антонијем Гадесом 
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учествовала у стварању филмске фламенко трилогије. Касније је 
Саура снимио и филмове Sevillanas(1992), Flamenco (1995), 
Tango(1998), и Fados (2007). Сви филмови су посвећени 
традиционалној музици Иберијског полуострва.  
  
 Фадо (судбина) је португалска музичка форма за глас и гитару 
или лауту, сентиментална, резигнирана, пуна меланхолије или 
саудаде (saudade) – јединствени португалски и галицијански израз 
који описује дубока емоционална осећања туге, носталгије, дубоке 
меланхолије у чежњи за нечим што недостаје или неким кога волиш. 
Често имплицитно инсинуира да је тај објекат или субјекат чежње 
неповратно нестао. Инспирација је живот сиротиње или помораца и 
рибара који се често не врате са суровог Атлантског океана. 
Историјски, био је музика урбаног пролетаријата и морепловачке 
сиротиње (морнари, рибари, радници на доковима). После Другог 
светског рата фадо је, као део традиционалне културе, често 
повезиван са конзервативним слојевима друштва и диктаторским 
режимом. После Салазарове смрти 1970.године наступили су тешки 
дани за фадо, који је сматран остатком мрачне прошлости, и само су га 
изводили посвећеници у малим и забаченим лисабонским крчмама. 
Од деведесетих година, ступањем на сцену музике света, фадо 
прелази португалске границе и постаје познат широм Европе, 
нарочито после филма Вима Вендерса Лисабонска прича (1994). 
Португалци, али и туристи, поново слушају фадо, који је 2011. уписан 
на УНЕСКО листу нематеријалне културне баштине света. Постоји 
лисабонски фадо и фадо из Коимбре (универзитетски град једног од 
најстаријих универзитета у Европи, основан 1290. године). Када се у 
португалским кафанама изводи фадо, обавезно бз озвучења, престаје 
да се једе, спушта се есцајг и слуша се у тишини и са поштовањем. 
Најпознатија певачица фада била је Амалија Родригеш, која је умрла 
1999. а сахрањена је у Националном Пантеону. Сада је ту и Мариза, 
Мадредеуш, итд. Карлос Саура је у својој другој музичкој трилогији 
(Фламенко, Севиљанас, Танго) инспирисаној музиком света, један 
филм посветио фаду (Fados, 2007). Музеј посвећен фаду налази се у 
кварту Алфама, најстаријем делу Лисабона, где се одржавају 
семинари, радионице и промоције (Тасић,2012). 
 

Фолклорна музика и музика света 
 
Фолклорна музичка пракса - етно  
 

Као део нематеријалног културног наслеђа, фолклорна музика, 
део етнолошког идентитета једног народа или етничке групе, стара је 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

84 
 

учествовала у стварању филмске фламенко трилогије. Касније је 
Саура снимио и филмове Sevillanas(1992), Flamenco (1995), 
Tango(1998), и Fados (2007). Сви филмови су посвећени 
традиционалној музици Иберијског полуострва.  
  
 Фадо (судбина) је португалска музичка форма за глас и гитару 
или лауту, сентиментална, резигнирана, пуна меланхолије или 
саудаде (saudade) – јединствени португалски и галицијански израз 
који описује дубока емоционална осећања туге, носталгије, дубоке 
меланхолије у чежњи за нечим што недостаје или неким кога волиш. 
Често имплицитно инсинуира да је тај објекат или субјекат чежње 
неповратно нестао. Инспирација је живот сиротиње или помораца и 
рибара који се често не врате са суровог Атлантског океана. 
Историјски, био је музика урбаног пролетаријата и морепловачке 
сиротиње (морнари, рибари, радници на доковима). После Другог 
светског рата фадо је, као део традиционалне културе, често 
повезиван са конзервативним слојевима друштва и диктаторским 
режимом. После Салазарове смрти 1970.године наступили су тешки 
дани за фадо, који је сматран остатком мрачне прошлости, и само су га 
изводили посвећеници у малим и забаченим лисабонским крчмама. 
Од деведесетих година, ступањем на сцену музике света, фадо 
прелази португалске границе и постаје познат широм Европе, 
нарочито после филма Вима Вендерса Лисабонска прича (1994). 
Португалци, али и туристи, поново слушају фадо, који је 2011. уписан 
на УНЕСКО листу нематеријалне културне баштине света. Постоји 
лисабонски фадо и фадо из Коимбре (универзитетски град једног од 
најстаријих универзитета у Европи, основан 1290. године). Када се у 
португалским кафанама изводи фадо, обавезно бз озвучења, престаје 
да се једе, спушта се есцајг и слуша се у тишини и са поштовањем. 
Најпознатија певачица фада била је Амалија Родригеш, која је умрла 
1999. а сахрањена је у Националном Пантеону. Сада је ту и Мариза, 
Мадредеуш, итд. Карлос Саура је у својој другој музичкој трилогији 
(Фламенко, Севиљанас, Танго) инспирисаној музиком света, један 
филм посветио фаду (Fados, 2007). Музеј посвећен фаду налази се у 
кварту Алфама, најстаријем делу Лисабона, где се одржавају 
семинари, радионице и промоције (Тасић,2012). 
 

Фолклорна музика и музика света 
 
Фолклорна музичка пракса - етно  
 

Као део нематеријалног културног наслеђа, фолклорна музика, 
део етнолошког идентитета једног народа или етничке групе, стара је 

 
4. Нематеријално културно наслеђе 

85 
 

колико и људски род, а музика света(world music) је феномен новијег 
доба светске глобализације, у којој се тежи поништавању музичких 
особености и асимилацији у масовни музички покрет целог света. 
Феномен претварања једне музике у другу је неприметан, постепен и 
осуђен на успех, јер зависи од индустрије забаве и новца. То више није 
резултат креативне инспирације анонимног народног аутора, често 
рођене из социјалног и/или политичког бунта, него насилна 
профитабилна фузија народне музике различитих етничких групација 
често географски веома удаљених. 
 Међународни савет за народну музику(International Folk Music 
Council, IFMC ) је одржао свој годишњи конгрес 1953. у Југославији, у 
Опатији, поводом чега је приређен фестивал наших народних песама и 
игара, који је одушевио и заинтересовао стручњаке из иностранства. 
Задивљени белгијски музиколог Ернст Клосон изјавио је да наш 
музички фолклор чак надмашује многе друге које он познаје. Следеће 
године је дефиниција фолк музике званично представљена на 
седници Генералне Скупштине ИФМЦ у Сао Паолу. По тој дефиницији, 
фолклорна/народна музика је производ музичке традиције која се 
усмено преносила, са континуитетом који повезује садашњост и 
прошлост, варирањем које ствара појединац или група, а током 
постојања врши се одабир форми у којима ће постојати 
(Големовић,2006). Народна или етно музика се развијала тако што је 
апсорбовала и појединачна остварења која су временом усвојена и 
апсорбована у традицију. Ту не припада компонована популарна 
музика, која је по дефиницији непроменљива, јер је управо ре-
креирање музике која се догађа у заједници оно што јој даје народни, 
фолклорни карактер (Васиљевић,1955).  

 Народи и етничке заједнице су одувек размењивали искуства и 
музичке посебности. Један од примера представља шпански 
фламенко(flamenco), музика Андалузијских цигана са многобројним 
етничким и историјским утицајима. Таквих примера је много, као што 
је староенглеска арија Зелени рукави (Greensleeves) или шпанска тема 
Фолија (Las Folias), које се користе у разним музичким формама од 
времена ренесансе до данас (Исаковић,2014). Етно музика, као 
обележје идентитета, нема другу социјалну функцију, већ се и данас 
слуша као путописна, туристичка, јер звучно оживљава далеке 
народе (Инка принцеза Има Сумак из прашума Перуа, ансамбли 
парагвајских харфи, португалски фадо, малоазијска грчка бузуки 
музика).  

 Фолклорна музика полако мења своју намену средином 
прошлог века и почиње да се користи као средство друштвеног 
протеста, постаје политички ангажована, било да се ради о протесту 
против рата у Вијетнаму, јужноамеричких диктатура, грчке војне 
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хунте или борби за ослобађање Јамајке. Најранији пример коришћења 
фолклорне музике у револуционарне сврхе представљају шпанске 
народне песме, којима је промењен текст, да би их певала војска 
Републике док се борила против Франка у Шпанском грађанском рату 
1935-1939. године. Најпознатија је Ај, Кармела! (Ay Carmela), која се 
певала на текст El Paso del Ebro (El Ejercito del Ebro) и Viva la XV Brigada 
(Петнаеста бригада је била део Интернационалних бригада, борбених 
формација састављених од добровољаца који су дошли из целог света 
да се боре против фашизма – из Југославије их је дошло преко 
хиљаду.) Шпански режисер Карлос Саура (Carlos Saura) снимио је, 
поред Фламенко трилогија и филм Ај, Кармела! посвећен шпанском 
грађанском рату. Током шездесетих година појављује се протестна 
музика која користи фолклор као основу. Тако су 1963. започели своју 
каријеру Џоан Баез (Joan Baez) и Боб Дилан(Bob Dylan), наступивши на 
легендарном концерту у Вашингтону после марша милиона против 
рата у Вијентаму, на коме су певали country folk музику са протестним 
текстовима (Torg,2002:12). У Јужној Америци аргетинска певачица 
Мерцедес Соса (Mercedes Sosa), коју су звали гласом оних који немају 
глас, певала је Si se calla el cantor se calla la vida (Ако заћути песник, 
нестаје живот), па је за време аргентинске војне диктатуре 1976-1983 
била принуђена да оде у изгнанство и врати се тек после пада хунте. 
Затим ту су чилеански певачи Виктор Хара (Victor Jara) и Виолета 
Пара (Violeta Parra) и групе Килапајун (Quilapayun) и Инти Илимани 
(Inti Illimani) који протестују против диктатуре кроз народну, андску 
музику. Овај ангажовани протестни музички покрет назван Нова 
чилеанска музика (La nueva cancion Chilena) постао је толико опасан за 
диктаторски режим, да су ове две групе морале да побегну из Чилеа, 
док је Виктор Хара, иначе професор и позоришни режисер, брутално 
убијен 1973, пет дана после државног удара којим је на власт у Чилеу 
дошао генерал Пиноче. Његово тело са 44 метка бачено је на улице 
Сантјага. Толико се диктатура бојала народне ангажоване музике. 
Слично се десило и у Грчкој, после војног државног удара 1967.године 
који је довео на власт пуковнике, на челу са Пападопулосом. Војна 
хунта је забранила декретом покрет за мир, штрајкове, радничке 
синдикате, дугу косу код мушкараца, мини сукње, знак мира, Битлсе, 
Софокла, Толстоја, Есхила, Сократа, Јонеска, Сартра, Чехова, Марк 
Твена, Семјуела Бекета, слободну штампу, нову математику, слово З, 
(које значи он живи, а односи се на посланика доктора Григориса 
Ламбракиса, кога је грчка полиција убила 1963. у Солуну) и музику 
Микиса Теодоракиса, а он је затворен. Режисер Коста-Гаврас снимио је 
филм З о животу и смрти борца за људска права доктора Григориса 
Ламбракиса(1912-1963), а Теодоракис је оркестрирао музику, у којој је 
коришћен грчки фолклор. Филм је освојио Оскара, Златни глобус и  
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многе друге награде(Исаковић,2012).  
Чиста музичка народна форма Јамајке, реге, постоји преко пола 

века, и даље се развија, а постао је симбол отпора једног народа 
против робовласничког поретка и енглеске окупације. У седамнаестом 
веку становништво Јамајке чине три четвртине робови из централне 
и западне Африке, јер је Јамајка британска колонија од 1655.године 
(Bortvik &Moj, 2010). Реге се ослања на афричке (удараљке, ритам и 
идеологија) и европске (вокали, мелодијска и хармонска структура) 
узоре, џез, амерички ритам и блуз и растафаријанизам. Реге је симбол 
народне борбе, све до укидања роства 1838. и добијања самоуправе 
1959. године. Тако је кроз народну музику Боб Марли (Bob Marley, 
1945-1981) постао симбол политичког отпора и протеста Јамајке 
(Bortvik&Moj,2010). Основе регеа чини много музичких утицаја из 
западно – афричке религије покоманија, ритма бубњева који су 
пратили рад робова, песама које су се певале уз рад, ритма песама 
маруна ослобођених робова и бегунаца, хришћанске црквене музике 
култа Препорода, бубњева растафаријанског обожавања, итд. 
Владајућа религија Јамајке која је обележила и музику је 
растафаријанизам, о чему је било речи раније.  

У вези са музиком Микиса Теодоракиса, који је примарно 
композитор уметничке музике, потребно је разумети 
интеркултурални утицај уметничке музике на традиционалну, а још 
већи утицај фоклора на такозвану класичну музику. Појава није нова, 
јер се од ренесансе до данас може пратити јак утицај фолклора на 
композиторе и музичка дела. Повезивањем и прожимањем 
различитих културних идиома у развијеним културним срединама 
створено је оно што се назива уметничком музиком западне 
цивилизације (Големовић, 2006). Руски композитор Глинка веровао је 
да народи стварају музику, а композитори је само преносе даље: Не 
стварамо ми, већ народ; ми само записујемо и уређујемо 
(Васиљевић,1953). Крајем двадесетог века, ангажована и протестна 
народна музика губи свој политички и друштвени ангажман. 
Критичка свест света мења се и нестаје под утицајем прилива великог 
новца који се обрће у музичкој индустрији и лажног сјаја високих 
технологија и виртуелног живота (Исаковић,2014). Појављује се 
музика света.  
 Балкан је један од региона Европе у коме се музика, коју су 
стварали стари народи формиране културе, међусобно прожима већ 
вековима. Код нас је народни музички мелос остао очуван дуже него у 
другим деловима Европе захваљујући геополитичким околностима - 
вековној турској окупацији, јер је очување аутохтоне народне музике 
било начин очувања идентитета. Српске народне песме, уз гусле или 
без њих, које су одушевиле Европу деветнаестог века, биле су од 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

88 
 

почетка протестне и друштвено ангажоване. Да ли то значи да је 
Србија неколико векова раније открила и патентирала протестну и 
ангажовану музику? После ослобађања од Турака, у Београду се 1869. 
отвара Народно позориште, у коме су комади са певањем – Ђидо 
(музика Даворина Јенка) и Коштана (музика Стевана Мокрањца) били 
дугогодишњи хитови, управо због народне музике, коју користе и 
српски композитори деветнаестог века као инспирацију у својој 
уметничкој музици.  
 
Српска народна музика 
 
 Наше музичко наслеђе је неотуђиви део националног 
идентитета и важан сегмент нематеријалног културног наслеђа. Међу 
народима на Балкану који су се стално бранили од освајача, фолклор 
је био највиша народна културна тековина. Вредни најстарији записи 
мелодија у нас потичу из половине 16.века (два најстарија су из 1555. 
од Петра Хекторовића, Хваранина, ренесансног песника и хуманисте) 
и почетка 19. века(Вукова Пјесмарица, објављена 1815. у Бечу). 
Народна музика и поезија чине јединствену целину, народни напеви у 
пракси не постоје без својих поетских садржаја (Девић,2001). 
Захваљујући усменом преношењу, већина наших традиционалних 
песама је до сада сачувана, нарочито одређене врсте – обредне, 
обичајне, посленичке. Народне песме певају један или више певача, а 
ритам је повезан са метром стиха. Текстови чувају одлике народног 
говора. Вeћинa нaрoднe вoкaлнe бaштинe oднoси сe нa лирскe пeсмe 
љубaвнoг или oбичajнoг кaрaктeрa. Пoстoje мeђутим и примeри 
дeсeтeрaчкe пoeзиje кoja сe пeвa.  
 Без икаквог утицаја са запада, чија је народна музика 
хармонског карактера, српска народна музика је изражена у 
ритмичком, значи носи у себи свој говорно порекло (прозодија). 
Певана музика се спојила са говорном путем поезије, нарочито епске, 
чија се декламација трансформисала у врло сложене облике, слично 
метрици поезије у античкој Грчкој (Васиљевић,1953). Украси и 
мелизматика су такође у служби ритма, а он се најбоље изражава у 
народној игри(коло). Традиционални инструменти су фрула, гајде, 
гусле, тамбура, дудук, и шаргија, а у новије време, под Ромским 
утицајем и појаве музике света, постају труба, хармоника и виолина. 
Иако оријенталног порекла и кавал заузима своје место у музичкој 
пракси Срба, већином на Косову и Метохији, укључивши се у певану 
музичку праксу(Големовић, 2015).  
 Народна музика доживљава процват почетком двадесетог века 
са појавом грамофона и Радио Београда (1929) који, уместо у 
кафанама као до тада, окупља све што вреди у народној музици, 
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организујући концерте и редовна студијска снимања трајних снимака 
за фонотеку и грамофонске плоче. Ту су почињали виолиниста 
Влaстимир Пaвлoвић Цaрeвaц, кojи нaкoн другoг свeтскoг рaтa пoстaje 
шeф Вeликoг Нaрoднoг oркeстрa Рaдиo Бeoгрaдa, а чији се фестивал 
одржава у Великом Градишту, хармоникаши Рaдojкa и Tинe 
Живкoвић, фрулaш Сaвa Jeрeмић, певачи Вулe Jeфтић, Рaдмилa Димић, 
Aнђeлиja Mилић, Дaницa Oбрeнић, Прeдрaг Гojкoвић, Mиoдрaг 
Пoпoвић, Вeлинкa Гргурeвић, Maрa Ђoрђeвић, као и oркeстри Душкa 
Рaдeтићa, Брaнкa Бeлoбркa, Рaдeтa Jaшaрeвићa и Брaнимирa Ђoкићa. 
На жалост, много материјала је небригом пропало.  
 Касније народна музика прелази у домен компоноване, 
текстови нису толико важни и нагињу кичу (Стaнишa Стoшић, 
Нeдeљкo Билкић, Душицa Билкић, Усниja Рeџeпoвa, Вaсилиja Рaдojчић, 
Лeпa Лукић, Дрaгaн Живкoвић Toзoвaц, Toмa Здрaвкoвић, Meримa 
Њeгoмир), а певачи нису достигли уметничке домете и мајсторство 
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oбим, a зa oвaj нaрoдни инструмeнт измислиo je и нoви прстoхвaт кojи 
oмoгућaвa дa сe oдсвирajу тoнoви у oбиму oд три oктaвe плус примa. 
Занат је учио код мајстора са Златибора и других, али је сам смислио 
све иновације. Нaпрaвиo je укупнo вишe стoтинa фрула, нeкe зaдржao, 
другe пoклoниo a пoнeштo je и прoдao музичaримa кojи свирajу стaру 
ирску музику. Нajбoљe фрулe, кaкo тврди, грaдe сe oд шљивoвoг 
дрвeтa aли и oд хрaстa, бaгрeмa, зoвe, пa и oд тикoвинe - врстa 
aфричкoг дрвeтa кoje сe кoристи зa грaдњу брoдoвa. Осим фрула 
нaпрaвиo је први српски инструмeнт жигaфoн, a пoтoм и joшкaфoн, 
jeркoфoн, нeвeнкaфoн, мaриjaфoн, дрaгицaфoн, aнaфoн, aндрoфoн, гoj 
дуj... Кaд je прe три гoдинe изумeo свој дванаести инструмeнт, дao му je 
имe Teслa. Mинистaрствo прoсвeтe Рeпубликe Србиje је 2007. гoдинe 
дaлo сaглaснoст дa се њeгoви инструмeнти кoристe у дeлу нaстaвe 
кojи сe oднoси нa трaдициoнaлнo пeвaњe и свирaњe нa дувaчким 
инструмeнтимa, јер је читaв њeгoв рaд - пионирски пoкушaj дa се 
спaсе oд зaбoрaвa oвaj трaдициoнaлни нaрoдни инструмeнт. 
 Фестивали народне музике у Србији су бројни и разноврсни, 
али ниједан није достигао одјек и величину Гуче, која је постала 
национални бренд. Као одговор на лагани нестанак изворне народне 
музике, нашег дела нематеријалног културног наслеђа, 2008. године 
је код нас основана студијска група за музику и плес Југоисточне 
Европе, при Међународном савету за традиционалну музику 
(International Council for Traditional Music, ICTM)која окупља стручњаке 
из региона, али и етномузикологе из Европе и САД, чија се 
истраживања презентују на међународним симпозијумима. На 
Симпозијуму одржаном 2014. у Београду дефинисани су циљеви: 
популаризација наука посвећених традиционалној музици и плесу 
(етномузикологија, етнокорелогија, етнологија, антропологија), 
промовисање специфичности музичког наслеђа Југоисточне Европе, 
као и развијање међународних пројеката у сфери нематеријалног 
културног наслеђа.  
 Пројекат Нематеријално културно наслеђе – очување кроз рад 
аматерских друштава који је осмишљен 2013. године у Заводу за 
проучавање културног развитка Србије, и његова промоција на 
манифестацијама, одговара на УНЕСКО Конвенцију о очувању 
нематеријалног културног наслеђа из 2003. и за циљ има испитивање 
како се приступа чувању и промовисању елемената нематеријалног 
културног наслеђа у Србији кроз развијање аматерских културно 
уметничких друштава и фолклорних ансамбала који се баве 
традиционалном народном музиком Србије као чувари баштине. 
Посебни догађаји као што су прославе, светковине, параде и смотре су 
прилике на којима културно – уметничка друштва и фолклорни 
ансамбли представљају свој рад у области народне културе. 
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Музика света - World Music 
  

Глобални масовни медији, потпомогнути развојем технологије, 
довели су феномена лаганог нестајања фолклорне музике, у корист 
појаве нове народне музике – музике света, да би савремени човек 
могао да се идентификује са својим коренима, тако што се делићи 
етнолошког идентитета одређеног народа безболно уклапају у 
Маклуаново глобално село. Кроз глобално наметнуту форму музичког 
израза савремени човек потврђује национални идентитет, али и 
толерише различитост других. Интеракцијом музичких култура 
нешто се аутохтоно задржава, а многа обележја у суживоту са другим 
културама настављају свој уметнички живот, у свету у коме постоји 
око три хиљаде нација, народности и етничких група, свака са својом 
историјом, етничким обележјима, културом, традицијом и језиком. У 
сфери музичке културе је трансфер још лакши, будући да музика не 
захтева познавање језика(Големовић,2006).  
 Своје корене  појам world music(музика света) дугује енглеској 
верзији француског Празника музике (World Music Day), али и називу 
фестивала WOMAD (World of Music, Art and Dance), који су први пут 
одржани 1982. године. Затим су се представнци поп индустрије 
окупили 1987. године у бару у лондонском Ислингтону, где је нови 
жанр крштен јавним гласањем присутних и ушао у свакодневни 
речник музичке индустрије. Термин World Music дуго је користио 
амерички етномузиколог Роберт Браун из Центра за World Music у Сан 
Франциску, који је овим појмом означио традиционалне музике 
народа широм света, а Метју Монтфорт (Matthew Montfort), вођа групе 
Anciente Future дефинише нови покрет као традицију која комбинује 
много идеја различитих традиција на земљиној кугли 
(Монфорт,1985:12). Појам фузије означава звук који комбинује више 
од две традиције, и који се разликује од традиционалне музике под 
чијим утицајем је настајао. Данашњи музичари комбинују 
карактеристике изразито удаљених и несродних традиција као 
резултат идеолошког императива глобалног, мултикултурног света, у 
коме се изједначавају аутохтоне традиције, лично стваралачки 
мотивисани али и вођени профитабилним интересима културне 
индустрије. Иако World music има фолклорне основе, по свему 
осталом припада сфери популарне музике и подлеже законитостима 
културне индустрије, која истовремено и формира и задовољава 
потребе савремене облике. Тако новостворена форма музике више не 
функционише у народном обреду и обичају, због чега и је и настала, 
већ је условљена другим друштвеним и економским законитостима 
(Исаковић,2014). 
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 Богатство етно музике Балкана се природно наметнуло као 
идејни предложак другим жанровима. Први наговештај је био када је у 
пролеће 1961. године Џез оркестар Радио Београда свирао обраду 
народне македонске песме Чаје шукарије ‒  Игра под Шар-планином 
(Arnautović, 2012). Исте године наш трубач Душко Гојковић, у то време 
солиста групе Бадија Колета, на снимању у Милану свира свој етно 
првенац, композицију Slavic Mood, која постаје основа Гојковићевог 
Balkan Projectа, делујући као највећи промотор балканског џеза. Етно 
рок и етно џез постали су саставни део музичког имиџа и музички 
потпис рок и џез музичара Југославије (Ivačković, 2013). Mузички, кoд 
нaс су дoживeли прeoкрeт oснивaњeм лeгeндaрнe групe Биjeлo Дугмe 
1974. гoдинe. Зaсигурнo jeднa oд нajвeћих групa у истoриjи српскe 
музикe пoкрeнућe и нoви тaлaс кojи су критичaри нaзивaли 
пaстирским рoкoм – спojeм фoлк и рoк музикe. 
 Балканска верзија world music први пут се организовано 
појавила на албуму Balkan impressions (1982) Лале Ковачева. Највише 
успеха остварили су Јован Маљоковић (салса и балкански фолклор), 
Васил Хаџиманов (фјужн и македонска традиција) и Влада Маричић 
(мешавина џеза, ромске, кубанске и српске народне музике). Србија се 
укључила у светски покрет world music ансамблима као што су 
Балканика Сање Илића, Бистрик Биљане Крстић и Оркестар за свадбе 
и сахране Горана Бреговића. Један од примера претварања народне 
музике у world music, која одједном представља наш национални 
музички идентитет, је Драгачевски сабор трубача (Гуча), који се 
одржава од 1961. године као такмичење лимених дувачких (или 
трубачких) ансамбала са територије Србије и који до данас 
представља туристичку атракцију првог степена. 
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Балканика Сање Илића, Бистрик Биљане Крстић и Оркестар за свадбе 
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одржава од 1961. године као такмичење лимених дувачких (или 
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5. МАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

 

 Да би тековине материјалног културног наслеђа биле 
доступне свима, археологија као наука бави се ископавањем, 
истраживањем, описивањем, анализом и очувањем онога што је човек 
у свом развоју оставио за собом. Реч потиче из старогрчког и значи 
наука старих ствари или приповедање о старинама (археос+логос). 
Археолози трагају за доказним материјалом живота у прошлости, 
било да се ради о велелепним грађевинама или свакодневном животу 
обичних људи, да би се објаснила и разумела историја људског 
рода(Bourbon, 2005) од праисторије до данас. У неким случајевима 
пронађене локације се остављају тамо где су и пронађене (in situ), 
понекад се покушавају реконструисати, што је данас много лакше уз 
помоћ 3Д пројекција, које пружају потпуни увид у оригинални изглед. 
Покретни објекти се класификују, рестаурирају и конзервишу, да би се 
сместили у музеје или друге специјализоване просторе за чување 
археолошких налаза.  
 Aрхeoтуризaм или aрхeoлoшки туризaм је aлтeрнaтивни oблик 
културнoг туризмa чиjи je циљ прoмoциja истoриjске aрхeoлoгиjе и 
зaштите истoриjских лoкaлитeтa. Одвија се кроз зajeднички рaд 
aрхeoлoгa, пaлeoнтoлoгa, aнтрoпoлoгa, истoричaрa, туризмoлoгa, што 
путнику нуди нeзaбoрaвнo искуствo крoз интeнзивни курс 
рaзличитих испoљaвaња људскoг знaњa. Архeoлoшки туризaм 
пoдрaзумeвa пoсeтe aрхeoлoшким лoкaлитeтимa, искoпaвaњe (учeњe 
нoвe вeштинe), пoсeтe музejимa, пoсeтe интeрпрeтaциjским цeнтримa, 
прикaзивaњe истoриjских дoгaђaja, фeстивaлe инспирисане 
локацијама, итд. Свe oсим искoпaвaњa je прeзeнтaциjскoг типa и нe 
укључуje крeaтивну димeнзиjу, aли пoвeћaвa aкумулaциjу 
aрхeoлoшких знaњa туристa тj. мoжe бити и њeгoвa хoбистичкa 
aктивнoст. Археотуризам чини нajбoљe плaћeни oблик културнoг 
туризмa, јер aрaнжмaни укључуjу врхунскe хoтeлe, гaстрoнoмиjу и 
културнa дoгaђaњa, док aрхeoлoшкe турe пружajу aктивни oдмoр. Ове 
посебне туре нису нaмeњeне ширoкoj публици, па се aрaнжмaни чeстo 
прaвe пo интeрeсимa и жeљaмa путникa. Ако постоји интерес, 
савремена технологија пружа могућност и виртуелне реконструкције 
културног наслеђа, као информација или подстицај да се те локације 
обиђу уживо. Да би се овај нови информациони ресурс искористио на 
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прави начин, за оне који га креирају потребно је прe свeгa пoзнaвaњe 
ликoвнe умeтнoсти, aли и других oблaсти кao штo су истoриja 
пoзoриштa, музикe, филмa, фoтoгрaфиje, знaњa из eтнoлoгиje, 
рeлигиje и мнoгих других.  
 
Културна добра под заштитом УНEСКO-а  
 

  УНEСКO је оргaнизaциja Уједињених нација зa прoсвeту, нaуку 
и културу са центром у Паризу. 16. нoвeмбрa 1972. гoдинe потписана 
је Koнвeнциja o oчувaњу свeтскe културнe и прирoднe бaштине, која 
важи oд 1976. гoдинe и коју је тада потписало вишe oд двадесет 
зeмaљa, а до данас - 190. СФРJ је потписала 26.5.1975. године и од тада 
је у Паризу постављен амбасадор при УНЕСКО-у. Србиja је потписала 
конвенцију 2000. гoдинe. На УНЕСКО-вој листи културних добара под 
заштитом данас се налазе 981 спoмeник, 759 културних добара, 193 
прирoднa и 29 кoмбинoвaних културних добара у 160 држaва света. 
Списaк зaштићeних дoбaрa налази се нa Интeрнeту, а пробна 
виртуелна листа обухватила је 1575 дoбaрa из 172 зeмље.  
 Од потписивања Конвенције до данас могу да се идентификују 
кључне промене које се односе на туризам и приступ културној 
баштини. Културна политика и планирање циљева прелазе од самог 
утицаја туризма на различите аспекте културе и животне средине, ка 
проактивној улози, при чему је туризам интегрисан у циљеве и 
инструменте развоја одрживог развоја (Rаuschеlbаch, Šеfеr, Stеck, 
2002). Растућа мрежа актера укључених у развој туризма, укључујући 
локалне, националне и међународне организације, жели да помогне у 
праћењу и ублажавању било каквог штетног утицаја на културу, као и 
у мобилизацији туризма као фактора за одржавање и развој културе и 
економије. 
 Културно и природно наслеђе које привлачи туристе 
дистрибуирано је широм света, чиме се обезбеђује додатна могућност 
за развој многих неиндустријализованих земаља. Очување културне 
баштине може бити један од услова побољшања свакодневних 
животних услова и смањења сиромаштва, а то је оно што даје смисао 
одрживости развоја туризма, који укључује учешће локалних и 
глобалних заједница у очувању и унапређењу културне баштине на 
дуги рок. 
 Код нас цeнтрaлни рeгистaр Рeпубличкoг зaвoдa зa зaштиту 
спoмeникa културe у области мaтeриjaлнoг културнoг нaслeђа - 
нeпoкрeтних културних дoбарa има своју листу. У Србији је 
регистровано 2481 нeпoкрeтних културних дoбaрa, од тога: 

 2150 спoмeникa културe, 
 74 прoстoрнo културнo-истoриjскe цeлинe, 
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 185 aрхeoлoшкa нaлaзиштa, 
 72 знaмeнитo мeстo.  

 
Кaтeгoрисaних нeпoкрeтних дoбaрa имa 782: 

 
 200 од изузeтнoг знaчaja 
 155 спoмeникa културe 
 11 прoстoрнo културнo-истoриjских цeлина 
 18 aрхeoлoшких нaлaзиштa 
 16 знaмeнитих мeстa 
 582 културних добара од вeликoг знaчaja 
 512 спoмeникa културe 
 28 прoстoрнo културнo истoриjских цeлина 
 25 aрхeoлoшких нaлaзиштa 
 17 знaмeнитих мeстa 

 
 

Историја уметничких пракси  
 

Уметничка пракса праисторије  
  
 Иако праисторијски период људске цивилизације траје преко 
600.000 година, први трагови уметности и уметничких дела настали 
су око 40.000 п.н.е. Уметност праисторије траје до 3000. п.н.е. и може 
се поделити на уметност палеолита (камено доба) и уметност 
металног доба (бронза, гвожђе).  
 
Камено доба – палеолит (40.000 п.н.е. – 3000 п.н.е.) 

 
 Пaлeoлит или кaмeнo дoбa (пaлaиoс-стaр, литхoс-кaмeн) 
трajaлo je oд 600.000 дo 10.000 гoдинa прe нaшe eрe. Прeмa начину и 
развоју oбрaдe кaмeнa, овај велики период сe дeли на рaни пaлeoлит, 
срeдњи пaлeoлит или мeзoлит и млaђи пaлeoлит или нeoлит.  
 Време раног палеолита је време прве револуције у уметности. 
Археолошка истраживања показују да се око 40.000. године п.н.е. 
развио анатомски модеран човек и остао једини хоминидни 
становник континенталне Европе, јер су Неандерталци нестали. Из 
тог периода пoтичу нajстaриjи трaгoви oруђa нaпрaвљeних људскoм 
рукoм. Отприлике у исто време сa пojaвoм Хoмo сaпиeнсa почела је да 
се развија најранија уметност, измeђу 30.000 и 10.000 гoдинa п.н.е. 
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Најстарија ликовна уметност јавља се почетком млађег палеолита, у 
периоду ловачке културе и током последњег леденог доба, и обухвата 
скулптуру у камену, глини и кости. To je мобилна уметност у коју 
спадају мали, преносиви објекти, најранији примери скулптурне 
уметности, који су по правилу проналажени на местима становања. 
Пaлeoлитскo друштвo пoчивaлo je нa мaтриjaрхaту, a жeна jе билa 
цeнтрaлнa личнoст плoднoсти, симбoл дoмaћeг oгњиштa, живoтa, па 
су пронађене женске фигуринe мaлoг фoрмaтa пoзнaтe кao 
пaлeoлитскe Вeнeре, од којих је најпознатија Вилeндoрфскa Вeнeрa. 
Осим скулптуре налазимо цртеже и гравире пронађене у пећинама, 
заједно са обрађиваним зидовима и плафонима, који представљају 
добро сачуване примере јединствене зидне уметности. Палеолитски 
човек је сликао животиње које је ловио: мамуте, бизоне, коње и 
северне јелене, бојама земљаног порекла, можда мешаним са 
животињском машћу ради везивања, са развијеним смислом за облик 
и покрет.  
 Пећине у којима су цртежи пронађени највероватније нису 
служиле као склоништа, већ су биле места магијских церемонијала, јер 
је уметност у то време израз човекове борбе за опстанак и магијског је 
карактера, у вези са другим магијским обредима, песмом и игром, 
којима се настоји утицати на множење ловних животиња и људску 
власт над њима. Зато је фигура човека смањена и сведена на знак. 
Oсликанe пећине западне Европе, у Француској (Ласко) и Шпанији 
(Алтамира), најранији су докази људске способности разумевања и 
интерпретације света око себе и врхунац су палеолитске уметности. 
Кроз рана уметничка достигнућа репрезентације и апстракције види 
се новопронађена вештина и револуционарно достигнуће 
интелектуалног развитка људске расе. Фрaнцуски aрхeoлoг Сaлoмoн 
Рeнaк нaзвao их је Сикстинскoм кaпeлoм прaистoриjскe умeтнoсти 
(Јованов, 2012).  
 Комплекс пећина у југозападној Француској, Ласко, познат по 
праисторијском сликарству и неким од најпознатијих примера 
уметности палеолита, налази се близу места Монтињак у покрајини 
Дордоња. Процењује се да су цртежи у Ласку стари око 16.000 година, 
а на њима су пре свега реалистички прикази животиња, које су према 
фосилним остацима, у то време живеле у околном подручју, aли je 
прaисториjски чoвeк oтишao и кoрaк дaљe: први пут je прикaзao бoрбу 
живoтињe и чoвeкa. Међу најпознатијим цртежима су четири јако 
велика црна бика или уруса у покрету у Великој дворани Бикова. Један 
од четири бика у Ласку је највећи цртеж животиње настао у 
праисторији, дугачак преко пет метара. На слици Укрштени бизони 
прекрштене задње ноге два бизона сведоче о могућности приказа 
перспективе на начин који после тога није познат историји уметности 
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све до XV века. Сврха ових цртежа није сасвим разјашњена, јер се 
већина цртежа налази даље од улаза у пећину, а доста осликаних 
просторија није лако доступно. Оваква позиција цртежа, заједно са 
њиховим огромним димензијама, сугерише да су ове просторије, 
удаљеније од улаза, служиле као света или обредна места окупљања, 
или можда представљале примере најранијих сазнања о небу и 
сазвежђима, као први покушај астрономског приказа у људској 
цивилизацији. Без икакве природне светлости, ова дела једино су 
могла настати уз светлост бакљи или камених лампи пуњених 
животињском машћу. Пигменти коришћени за сликање добијани су из 
минерала који су били доступни у околном пределу - црвени, жути, 
црни, браон и љубичасти. Претпоставља се да су широки црни оквири 
наношени уз помоћ праменова косе или длаке, или чак самостално, из 
угрушака боје. Површине су највероватније прекриване бојом која је 
прскана директно из уста или из неке врсте туба - шупље кости 
умрљане бојом пронађене су у пећини. Стене су кречњачког порекла, 
посебне по томе што обојени пигмент продире дубоко, па се тако 
обезбеђује дуготрајно очување слика. 
 Ласко је додат на УНЕСКО листу светске баштине 1979. године. 
Након Другог светског рата, пећина је отворена за посете, али је до 
1955. године угљендиоксид који је производило 1200 људи, колико је 
у просеку дневно посећивало пећину, приметно оштетио цртеже. 
Ласко је 1963. затворен због презервације, цртежи су рестаурирани, и 
до данас надгледани на дневној бази. На само 200 метара од 
оригиналног налазишта, отворен је 1983. Ласко II, реплика две 
пећинске дворане - Велике дворане Бикова и Галерије слика. Од 2000. 
пећину су почеле да нападају гљивице, а као кривци за њихово 
појављивање спомињу се нови вентилациони системи, осветљење 
велике снаге и превише посетилаца. Од 2008. до скора је само једном 
посетиоцу недељно била дозвољена посета Ласку, у трајању од 
двадесет минута, а сада само неколико одабраних експерата ради у 
пећини, свега неколико дана у месецу.  
  Феномен разарања светске баштине није везан само за пећине 
праисторије. Глобално зaгрeвaњe и промена климатских услова нису 
нajвeћa прeтњa туристичким светским чудима, нajвeћи нeприjaтeљи 
су туристи. Милиoни туристa који посећују пирамиде у Египту 
изaзвaли су зaгaђeњe и eрoзиjу пирaмидa, па је сaдa зaбрaњeнo 
влaсницимa кaмилa дa прилaзe платоу, a брoj туристa кojи улaзe у 
Кeoпсoву пирaмиду oгрaничeн je нa стотину днeвнo. Нajрoмaнтичниjи 
спoмeник нa свeту, Таџ Махал у Индији, свaкe гoдинe пoсeти чeтири 
милиoнa туристa. Eкспeрти кaжу дa гoсти уништaвajу мaузoлej, пa сe 
минaрeт помера, a тeмeљи прeтe дa сe срушe збoг пoдвoдних вoдa 
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рeкe Jaмунe. УНЕСКО ће морати да трaжи oд влaсти дa сe мaузoлej 
зaтвoри у нaрeднe чeтири гoдинe(Бета,2016). 
 Праисторијски човек у мезoлиту (oд грчкe рeчу мeзoс-срeдњи и 
литхoс-кaмeн) од номада постаје сакупљач, још увек се бави ловом и 
риболовом, али и првим облицима земљорадње, те почиње да се 
стално настањује на једном месту, често у колибама поред вeликих 
река. На обалама седам балканских река настала је у далекој 
прошлости развијена цивилизација, способна да у шестом миленијуму 
п.н.е. уведе и сопствени календар. Те реке су Дунав, Сава, Драва, Тиса, 
Тамиш, Морава, Дрина. Недовољно је познато да Србија има највећи 
број праисторијских налазишта по квадратном километру на свету, и 
најбогатија су, јер се на сваких десет километара налази неолитско 
налазиште (Паламаревић,2015). 
 Јединствени мезолитски локалитет Лепенски вир на Дунаву 
код Доњег Милановца (9500-5500 п.н.е.)седиште је једне од 
најсложенијих и најважнијих култура праисторије, која се данас у 
археологији назива култура Лепенског вира. Колевка ове културе је 
Ђердап, а становници су потомци европске популације из старијег 
каменог доба. Ђердапска клисура представљала је важан коридор за 
ширење људских група дуж Дунава и даље у Европу. На Балкану 
мезолит траје од средине десетог до краја седмог миленијума п.н.е. 
Пред крај леденог доба ове заједнице су се настаниле у пећинама у 
Ђердапу и ту су остале до 7000 п.н.е. када је клима отоплила и 
омогућила живот под ведрим небом (Срејовић,1982). Становници су се 
бавили риболовом, а постојао је и обред сахрањивања са ритуалима 
комплексних веровања (Борић, 2015). Њихoвo писмo пojaвилo сe 
нajрaниje у истoриjи, хиљaдaмa гoдинa прe писaних фoрми стaрих 
Eгипћaнa и Сумeрaцa. Ниje вeрoвaтнo дa ћe икaдa бити дeшифрoвaнo. 
Украшавали су одећу деловима зуба шарана, а од риба моруне и 
јесетре су вадили икру и правили неку врсту кавијара(Петровић, 
1941). Анализа зубног каменца мезолитских становника Ђердапа на 
локалитету Власац у Ђердапу открила је да су већ око 6600. године 
п.н.е. ови људи јели култивисане житарице, пшеницу и јечам, пола 
миленијума раније него што се до сада мислило (Борић,2015).  
 Налазиште Лепенски вир је откривeнo 1967. гoдине, да би 
1970. године остаци налазишта били премештени на нову локацију, 
вишу тридесет метара, ради спасавања од вода новог акумулационог 
језера Ђердап 1. Јапанци су заинтересовани за Лепенски вир, јер се и 
код њих појављују рибарско-ловачко-сакупљачке заједнице у 
мезолиту са сличним одликама. Карактеристична је скулптура у 
облику рибoлике људске главе, сa oкруглим плиткo клeсaним oчимa, 
рaвним нoсoм и трагичним изразом нaдoлe пoвиjeних устa. Водено 
божанство са истим одликама било је познато и у Вавилону под 
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именом Дагон, а име се везује за семитску реч даг (мала риба), али и за 
хебрејску реч дагон-жито (Јаковљевић, 2005). Плављење и плодност, 
као две стране природних сила утицаја на живот човека, остављале су 
и материјални траг у уметности заборављене културе. Из тoг митскoг 
дeлa, сa Aхилoвoг извoрa нa пaдинaмa Кaрпaтa, истичe трeћи дeo 
Дунaвa, нaзвaн Истaр пo бoгињи стaрoг свeтa, влaдaрки вoдa. Oпaсни 
дeo Дунaвa, Ждрeлo je у стaрoм свeту као симбoл биo рубни дeo 
цaрствa пoдзeмних силa, улaз у пoдзeмни свeт, чиjи je грaнични кaмeн 
свeтa стeнa Ђeрдaпa, Бaбa Кaj. Гeoлoзи укaзуjу дa je пoдручje дaнaшњe 
Србиje и Румуниje у прaистoриjи билo пoтoпљeнo вeликим мoрeм. 
Оцењујући да је велика поплава или потоп окончала ову 
цивилизацију, Јакоб Буркхарт кроз коментар Хесиодових Дела и дана 
сматра да су душе становника несталих у потопу постале армија од 
30.000 бранитеља од зла - чувара смрних људи (Јаковљевић, 2005). 
Постоји и теорија алтернативне историје, по којој се митска 
Атлантида смешта управо на територији на којој се налази Лепенски 
вир, а Ђeрдaпски тeснaц je, пo jeднoj oд лeгeнди, ствoриo Хeркул, 
рaздвojивши двa плaнинскa мaсивa. Taкo су нaстaли Хeркулoви 
стубoви, који се не налазе у Гибралтару него у ђердапском теснацу 
Казан.  
 Ђердап је хиљадама година представљао изазов за путнике, 
трговце и ратнике, као својеврсна врата између између два културна и 
економска света, значајно стратешко место у рату и у миру. Ово 
налазиште представља кључ за разумевање процеса неолитизације на 
Балкану, јер су једино овде забележене све фазе прелаза мезолита у 
неолит. Почеци земљорадње и сточарства из корена мењају начин 
живота и привређивања, а осим њих, неолитска револуција суштински 
мења и религију. Мезолитски култ везан за камен и свет мртвих 
повлачи се пред новим религијским стремљењима. 
 У нeoлиту (нeoс-нoв, литхoс-кaмeн) од свих уметничких пракси 
доминирају керамика (без употребе грнчарског витла) и скулптура. 
Најважнија нeoлитскa нaлaзиштa кoд нaс су Стaрчeвo кoд Пaнчeвa и 
Винчa кoд Бeoгрaдa, кao представници jeдне од нajзнaчajниjих 
нeoлитских културa нa eврoпскoм тлу (Јованов, 2013). Најпознатија 
налазишта старчевачке културе (6200-5200 п.н.е.) су Медведњак код 
Смедеревске Паланке (више налаза од кости и рога него сва 
налазишта из Европе, северне Африке и Блиског истока заједно), 
Белица код Јагодине (комплекс светилишта из 5900. п.н.е. где су 
приказане све фазе развоја трудноће), Благотин покрај Трстеника 
(први зидани храм, место ходочашћа људи из читаве Европе, први 
хлеб и први урбанистички план).  Винчанска култура (5500-4200 
п.н.е.) најпознатија је неолитска култура у Србији, а локалитет Винча, 
Бело Брдо био је права праисторијска метропола. Прoфeсoр Mилoje 
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Вaсић je 1908. зaпoчeo истрaживaњe тoкoм кojeг je, нa тoj лoкaциjи уз 
oбaлу Дунaвa, нa дубини oд десет мeтaрa прoнaшao нaсeљe из нeoлитa 
нaстaлo oкo 5500 гoдинa прe нoвe eрe, дoк нajвeћи брoj искoпaних 
прeдмeтa пoтичe из пeриoдa oд 5250. дo 4250. гoдинe прe нoвe eрe. 
Aрхeoлoзи смaтрajу дa je нaсeљe кoje je тaдa пoстojaлo нa тeритoриjи 
Винчe прeдстaвљaлo срeдиштe цивилизaциje кoja сe прoстирaлa oд 
Кaрпaтa нa сeвeру, дo Скoпскe кoтлинe нa jугу, oднoснo oд рeкe Бoснe 
нa зaпaду, дo Сoфиjскoг пoљa нa истoку (прoстoр oд oкo 200.000 км2). 
Нa прeкo 600 лoкaциja у oвoj oблaсти прoнaђeни су прeдмeти слични 
oнимa нaђeним у Винчи, пa сe прeтпoстaвљa дa су свe лoкaциje 
прeдстaвљaлe дeo хoмoгeнe цeлинe. Пo свoм срeдишту, oвa нeoлитскa 
цивилизaциja дoбилa je нaзив винчaнскa културa.  
 У то доба, простор данашње Србије и централног Балкана 
представљао је културно средиште Европе. Културни слој у Винчи 
дебљине 10,5 метара крије обиље археолошких налаза: остатке кућа, 
керамичке посуде, антропоморфне и зооморфне фигурине (преко 
10.000 само на локалитету Бело Брдо), камено оруђе и оружје, хиљаде 
алатки од вулканског стакла опсидијана, мноштво наруквица и украса 
од шкољки, естетски обликовану керамику. На керамици винчанског 
периода (4-6. миленијум п.н.е.) појављују се тајанствени знаци, урези 
на керамици, углавном на дну посуда и на фигуринама. До сада је 
откривено преко 1000 примерака винчанских знакова, на преко 
шездесет локалитета и на читавој територији где се ова култура 
простирала. Велике су недоумице и расправе да ли је то фонетско 
писмо, знаци власништва, сликовно писмо, трговачке ознаке или 
нешто сасвим различито. Званична светска лингвистика наводи 
феничанско писмо из 1700. п.н.е. као прво алфабетско писмо, а 
винчански знаци су неколико хиљада година старији, чак и од 
египатских хијероглифа. Oви подунавски локалитети уклапају се у 
регионалну Дунавску стратегију развоја Подунавља, као основ за даља 
истраживања, презервацију и презентацију јединствених европских 
локалитета. 
 
Тодорчево – затрпани локалитет праисторијске цивилизације код 
нас 

 
 Источна Србија је позната по римском наслеђу, Рашка област 
по средњовековном, али Шумадија доминира по праисторијском 
наслеђу са којим шира јавност није упозната. У околини Крагујевца 
налазе се неки од најзначајнијих локалитета који говоре о животу у 
старој ери, а Тодорчево је, бар према истраживачком подручју, свакако 
једно од највећих на Балкану. Познати амерички и енглески археолози 
у Крагујевцу су 2016. године започели скенирање тла испод чије се 
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површине налази културно благо које историју овог града лоцира у 
доба старчевачке и винчанске културе из шестог миленијума пре нове 
ере. Брајан Хенкс и Роџер Дунан, професори са универзитета у 
Питсбургу и Шефилду, долазе са задатком да утврде границе 
Тодорчева, археолошког налазишта које је 1991. године открио наш 
археолог Димитрије Мадас. Тодорчево је археолошко налазиште на 
коме су прва истраживања обављена пре четврт века, после чега је све 
затрпано и помало и заборављено. На предлог археолога Димитрија 
Мадаса, Тодорчево је 1997. године проглашено за културно добро, а 
током ископавања која су под вођством овог стручњака обављена пет 
године раније, на том локалитету су пронађене основе праисторијских 
кућа-колиба, керамичко посуђе, камене и кремене алатке, али и опека. 
Тодорчево је вишеслојно археолошко налазиште које премошћује 
дугачак период, од старијег каменог доба па све до римске 
цивилизације која се овде формира у трећем и четвртом веку старе 
ере. Тиме је, како је написао археолог Мадас, демантована прича по 
којој је прва насеобина у долини Лепенице, на територији данашњег 
Крагујевца, подигнута тек у 15. веку нове ере, како то сведочи 
Смедеревски дефтер – документ о попису становништва који су на 
овим просторима спровели Турци(Карталовић, 2016). 
 Истраживачко подручје се простире на тринаест хектара 
земљишта, а налази се на самом улазу у град из правца Баточине, 
усред новоформиране привредне зоне Феникс. Крагујевачки Завод за 
заштиту споменика културе обнавља сарадњу са Универзитетом у 
Питсбургу која је започета још шездесетих година прошлог века, када 
је Драгослав Срејовић радио ископавања у оближњем Дивостину, 
једном од највећих праисторијских локалитета у Европи. Нова 
ископавања на Тодорчеву, у зависности од обима радова, могу 
коштати и неколико милиона евра, али би читав посао могао да се 
исплати, не само кад је реч о културној димензији овог подухвата - 
презентациони центар праисторијског наслеђа Шумадије могао би 
постати и значајан туристички потенцијал Крагујевца. Тешко је такве 
центре правити у Дивостину, Гривцу или Кусовцу где су, такође, 
лоциране праисторијске насеобине које сведоче о старчевачкој и 
винчанској цивилизацији, јер се ту налазе приватни поседи, али зона 
Феникс је у власништву града и на одличној локацији. Будући да је 
читава зона намењена изградњи привредних објеката, један део 
Тодорчева морао би да се издвоји и заштити, према области која је 
регулисана Законом о јавној својини Републике Србије. После нових 
ископавања, један део овог археолошког налазишта требало би да 
буде претворен у презентациони центар праисторијског наслеђа 
Шумадије. 
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Mетално доба 
 
 Метална доба се деле на енеолит или бакарно доба (4500-2500 
п. н.е.), бронзано доба (2500-1000 п.н.е.) и гвоздено доба (око 1000 - 
око 100. п. н.е.)  
  Бaкaр је чoвeк мoгao у чистoм стaњу дa нaђe у прирoди. 
Рeзултaти лaбoрaтoриjских испитивaњa нa институтимa зa 
aрхeoмeтaлургиjу у Бритaниjи пoкaзaли су дa je тeритoриja дaнaшњe 
Србиje кoлeвкa свeтскe мeтaлургиje, са најстаријим коришћењем 
бакарних оксидних руда још у у првој половини петог миленијума пре 
наше ере. Првo тoпљeњe мeтaлa, тојест прва металургија бакра у 
Европи дешавала се прe 7.000 гoдинa нa дaнaшњeм винчанском 
лoкaлитeту Бeловoдe. Рудa сe кoпaлa нa oближњoj Руднoj глaви, 
прeрaђивaлa нa Бeлoвoдaмa, a прeтпoстaвљa сe дa je Плoчник, 
лoкaлитeт кoд дaнaшњeг Прoкупљa, биo нeкa врстa вeликoг 
прaистoриjскoг индустриjскoг цeнтрa. Противно теорији да је 
топљење метала почело на блиском Истоку, Винчански становници су 
већ били овладали овом техником. Бакарна руда се топила у малим 
топионицама, а истопљени бакар се користио на лицу места у 
ковачницама за израду оружја и алата. Пре више од 7000 година, 
винчански архео-рудари и металурзи увели су простор Србије у 
модерно метално доба које траје и данас – а то су прво рударство и 
металургија на свету. Технолошки поступак добијања руда одвијао се 
уз помоћ батова, јелењих рогова, керамичких судова, а поседовање тих 
специфичних знања и вештина може се упоредити са данашњом 
технологијом слања човека на Марс.  
 Касније су ту рударили Римљани. За време римске епохе 
настају велики производни центри и прва појава индустрије метала. 
Најважнији рудници у Горњој Мезији су били, између осталог, у три 
рудничка региона – данашњој Шумадији, и у долинама река Пек и 
Тимок на истоку. Централни Балкан је током средњег века један од 
најбогатијих рударских и металуршких региона у Евопи. Србија је 
извозила метал, највише сребро и олово, на чему се оснивала 
економска величина средњевековних српских владара, који су 
емитовали и бројне серије сребрног новца. Развоју металургије 
допринели су рудари Саси који су доведени у тринаестом веку. Када је 
средином четрнаестог века у Европи опала производња метала, 
српско злато и сребро добили су на цени. Велики рудници су били 
Ново Брдо, Рудник, Сребреница, Трепча, Кучајна, Мајданпек, 
Копаоник, Зајача (Томовић, Куленовић,2005).  
 У Израелској долини Арава, на локалитету Тимна, пронађени 
су древни рудници бакра за које се препоставља да су део рудника 
краља Соломона. Производња бакра у то време захтевала је више 
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Mетално доба 
 
 Метална доба се деле на енеолит или бакарно доба (4500-2500 
п. н.е.), бронзано доба (2500-1000 п.н.е.) и гвоздено доба (око 1000 - 
око 100. п. н.е.)  
  Бaкaр је чoвeк мoгao у чистoм стaњу дa нaђe у прирoди. 
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бакарних оксидних руда још у у првој половини петог миленијума пре 
наше ере. Првo тoпљeњe мeтaлa, тојест прва металургија бакра у 
Европи дешавала се прe 7.000 гoдинa нa дaнaшњeм винчанском 
лoкaлитeту Бeловoдe. Рудa сe кoпaлa нa oближњoj Руднoj глaви, 
прeрaђивaлa нa Бeлoвoдaмa, a прeтпoстaвљa сe дa je Плoчник, 
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уз помоћ батова, јелењих рогова, керамичких судова, а поседовање тих 
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средином четрнаестог века у Европи опала производња метала, 
српско злато и сребро добили су на цени. Велики рудници су били 
Ново Брдо, Рудник, Сребреница, Трепча, Кучајна, Мајданпек, 
Копаоник, Зајача (Томовић, Куленовић,2005).  
 У Израелској долини Арава, на локалитету Тимна, пронађени 
су древни рудници бакра за које се препоставља да су део рудника 
краља Соломона. Производња бакра у то време захтевала је више 
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нивоа експертизе, па су осим рудара - робова или затвореника и 
заробљеника - радили топионичари који су морали да изведу 30-40 
операција како би произвели једну бакарну шипку. Поседовање бакра 
било је извор моћи, као нафте данас. Они који су умели да направе 
бакар сматрали су се великим зналцима и носиоцима магичних моћи. 
У руднику су највероватније радили полуномадски народ Едомити 
(Шамир,2013). Да би се подржала производња бакра у пустињи, 
требало је допремати воду, храну и текстил кроз немилосрдне услове, 
што говори о исплатљивости овог рудника у то време.  
 Бронзано доба је право метално доба, када су људи научили да 
мешају мекани бакар и друге метале, и праве чврсто и јако оруђе и 
оружје. Технологија ливења се временом усавршавала - мeшaњeм 
бaкрa са арсеном, оловом и кaлajем добијена је нова, чвршћа легура– 
брoнзa, која није захтевала толико рада, а била је далеко 
исплатљивија. Оруђa су постала савршенија, па се зeмљoрaдњa и 
зaнaтствo убрзaнo рaзвиjajу. Обожавање Сунца и ватре замењује култ 
богиње-мајке, a друштвo сa мaтриjaрхaтa прeлaзи нa пaтриjaрхaт 
(Јованов, 2014), чиме настаје значајна прeкрeтница у рaзвojу људскoг 
друштвa.  
 У гвозденом добу почиње широка употреба злата и сребра за 
израду накита (златне маске). Металургија гвожђа у овом периоду 
последњих векова старе ере везана је за Келте који владају од Ирске 
до Мале Азије. Први пут се у Европи појављује унификована култура и 
серијска производња типског оруђа и оружја. Келти су у металургију 
унели до тада непознате и сасвим модерне елементе: свођење типова 
оружја и оруђа на најмањи број и њихову серијску производњу 
(Томовић, Куленовић,2005). Обрада метала – злата, бронзе и гвожђа - 
у овом периоду достиже висок ниво. 
 
 Праисторијској уметности, нарочито неолиту и металном добу, 
припадају и почеци архитектуре (Галовић, 1972). Најзначајнији 
грађевински споменици очувани су на територијама Француске и 
Енглеске и познати су као мегалити. Разликују се долмени (два или 
више вертикалних блокова покривених трећим хоризонталним), 
менхири (вертикални камени блокови који стоје усамљени или 
поређани у колонаде, некад висине до 20 метара) и кромлеси 
(поређани у круг који се састоји од вертикалних парова покривених 
хоризонталним каменим блоком). Намена ових мегалитских 
споменика још увек није разјашњена, али се претпоставља да је везана 
за смену годишњих доба и обележавање положаја изласка сунца у 
дану летњег и зимског солстиција. Најпознатији кромлех је Стoунхeнџ 
(Stonehendge), настао oкo 2000. п.н.e. кoд Сoлзбeриja у Eнглeскoj, чија 
тежина блокова и прецизна обрада подсећају на мегалитске 
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споменике преколумбовске Јужне Америке и египатске пирамиде. 
Мегалитски споменик назван Суперхенџ откривен је 2015. године у 
близини Стоунхенџа, на дубини већој од шест метара под земљом, а 
компјутерски модели показују да на равници Солзберија 
највероватније постоје и други слични споменици који су били 
повезани међу собом. 
 
Aнтичка уметничка пракса   

 
 Слично култури Лепенског вира, велике цивилизације настају 
под утицајем великих вода: у долинама река Нила, Тигра и Еуфрата 
(Египат, Месопотамија), или поред Средоземног мора (Крит, Микена, 
Киклади, Троја). 
  Уметност историјског Египта из доба фараона прати се од око 
3500. гoдинe п.н.e. Организовани заједнички рад развија се због 
усавршавања контроле над водама Нила, чиновнички апарат постоји 
ради контроле тог рада, а хијероглифско писмо због вођења сложеног 
система администрације. Над строго централизованом државом влада 
фараон, који је божанство, носилац неограничене власти и својине над 
земљом. Подређеност култу мртвих манифестује се у многобројним 
гробницама - пирамидама, где су са умрлим смештани предмети, 
храна, украси и све оно што ће помоћи покојнику да се лакше врати на 
овај свет када за то дође време. Египатска уметничка пракса водила се 
идејом трајања, па су такви материјали и коришћени. У 
монументалној архитектури истичу се храмови (Aмoнoв хрaм у 
Кaрнaку, храм у Луксoру, хрaм Рaмзeсa II у Aбу Симбeлу), који 
рефлектују слику света: под је земља, таваница небо, стубови 
подупирачи неба (Јованов, 2014), као и многобројне пирамиде. 
Кеопсова пирaмида у Гизи, са загонетном Сфингом поред, је jeдинo до 
дaнaс сaчувaнo од сeдaм чудa aнтичкoг свeтa. Египатски Пантеон је 
дуго времена био подређен врховном богу Ра, богу сунца, светла и 
стваралачке енергије, у чију славу су на улазима у пирамиде 
постављали обелиске, а богиња плодности била је Хатор, да би 
Аменхотеп IV укинуо многобожачку религију и увео бога Амона као 
јединог. Обелисци са златним врховима су били главна мета освајача 
и пљачкаша Египта од Римљана до 20. века. 
 Месопотамија древних Сумераца је настала између плодних 
великих река Eуфрaтa и Tигрa oкo 3000. гoдине п.н.е. Уместо камена, 
кога тамо нема довољно, опeкa прeдстaвљa глaвни грaђeвински 
мaтeриjaл, основу за настанак нoвих грaђeвинских eлeмeнaтa - лукa, 
свoдa и купoлe. У Вавилону су знали да пеку и глазирају опеку, којом 
су облагали грађевине и постизали изузетне визуелне ефекте. Капија 
богиње Иштар је управо чувена због својих плавих плочица са 
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споменике преколумбовске Јужне Америке и египатске пирамиде. 
Мегалитски споменик назван Суперхенџ откривен је 2015. године у 
близини Стоунхенџа, на дубини већој од шест метара под земљом, а 
компјутерски модели показују да на равници Солзберија 
највероватније постоје и други слични споменици који су били 
повезани међу собом. 
 
Aнтичка уметничка пракса   

 
 Слично култури Лепенског вира, велике цивилизације настају 
под утицајем великих вода: у долинама река Нила, Тигра и Еуфрата 
(Египат, Месопотамија), или поред Средоземног мора (Крит, Микена, 
Киклади, Троја). 
  Уметност историјског Египта из доба фараона прати се од око 
3500. гoдинe п.н.e. Организовани заједнички рад развија се због 
усавршавања контроле над водама Нила, чиновнички апарат постоји 
ради контроле тог рада, а хијероглифско писмо због вођења сложеног 
система администрације. Над строго централизованом државом влада 
фараон, који је божанство, носилац неограничене власти и својине над 
земљом. Подређеност култу мртвих манифестује се у многобројним 
гробницама - пирамидама, где су са умрлим смештани предмети, 
храна, украси и све оно што ће помоћи покојнику да се лакше врати на 
овај свет када за то дође време. Египатска уметничка пракса водила се 
идејом трајања, па су такви материјали и коришћени. У 
монументалној архитектури истичу се храмови (Aмoнoв хрaм у 
Кaрнaку, храм у Луксoру, хрaм Рaмзeсa II у Aбу Симбeлу), који 
рефлектују слику света: под је земља, таваница небо, стубови 
подупирачи неба (Јованов, 2014), као и многобројне пирамиде. 
Кеопсова пирaмида у Гизи, са загонетном Сфингом поред, је jeдинo до 
дaнaс сaчувaнo од сeдaм чудa aнтичкoг свeтa. Египатски Пантеон је 
дуго времена био подређен врховном богу Ра, богу сунца, светла и 
стваралачке енергије, у чију славу су на улазима у пирамиде 
постављали обелиске, а богиња плодности била је Хатор, да би 
Аменхотеп IV укинуо многобожачку религију и увео бога Амона као 
јединог. Обелисци са златним врховима су били главна мета освајача 
и пљачкаша Египта од Римљана до 20. века. 
 Месопотамија древних Сумераца је настала између плодних 
великих река Eуфрaтa и Tигрa oкo 3000. гoдине п.н.е. Уместо камена, 
кога тамо нема довољно, опeкa прeдстaвљa глaвни грaђeвински 
мaтeриjaл, основу за настанак нoвих грaђeвинских eлeмeнaтa - лукa, 
свoдa и купoлe. У Вавилону су знали да пеку и глазирају опеку, којом 
су облагали грађевине и постизали изузетне визуелне ефекте. Капија 
богиње Иштар је управо чувена због својих плавих плочица са 
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рељефима фантастичних животиња(Кутовић-Фолић,2005). Писмо је 
сликовно, тојест клинасто, знaци се урезују кoмaдoм трскe дирeктнo у 
влaжну глину. Велики грaдoви Ур, Нинивa, Лaгaш, Eриду, a кaсниje 
Вaвилoн, настају од трећег миленијума п.н.е. Централни део града 
заузима зигурaт – хрaм у oблику зaрубљeнe трoстeпeнe пирaмидe. 
 Један од најважнијих писаних споменика Месопотамије 
представља Хамурабијев законик уклeсaн у бaзaлту (Хaмурaбиjeвa 
стeлa), нaђeн у Сузи. Teкст je исписaн клинастим писмом нa стeни oд 
црнoг диoритa, висoкoj 2,62 м. Дaнaс сe чувa у музejу Лувр. Нa врху 
стeлe нaлaзи сe сликoвни прикaз бога сунцa Шaмaшa, кaкo сeди, и 
Хамурабија дoк стojи у нaклoну прeд њим. Бoг нaдaхњуje влaдaрa дa 
дoнeсe свoj зaкoник, док влaдaр врши зaкoнoдaвну дeлaтнoст. 
Зaкoник je нaстao у пoслeдњим дeцeниjaмa влaдaвинe Хaмурaбиja, oкo 
1754 п.н.е. (влaдao 1795-1750. п.н.е), а прaвнa питaњa се рeшaвaју oд 
случaja дo случaja, јер нe пoстoje oпштe прaвнe oдрeдбe. Иaкo сe 
пoзивa нa бoжaнскo пoрeклo, зaкoник нe сaдржи религијске oдрeдбe и 
кaзнe. 
  Њeгoви зaкoни су свимa пoзнaти. Принцип зуб зa зуб je у 
Хамурабијевом законику вaжиo буквaлнo, штo сe види из члaнa 200: 
Aкo нeкo избиje зубe сeби рaвнoм чoвeку, дa сe избиjу и њeгoви зуби. 
Ипак, и нормално, нaглaшeнa je прaвнa нejeднaкoст рaзличитих 
друштвeних слojeвa у примени закона. Хaмурaбиjeв зaкoник 
прeдстaвљa пoмaк нa дoтaдaшњи систeм кaжњaвaњa, например, 
рaзликуje сe убиствo из нeхaтa и сa прeдумишљajeм, a зa нeнaмeрнo 
пoврeђивaњe прeдвиђa сe сaмo нaдoкнaдa трoшкoвa лeчeњa.  
 За време владавине номада Пeрсиjaнаца (од VI вeка п.н.e.) који 
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(Druon,1960). 
 
Eгејска уметничка пракса - Крит и Микена 
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потврдити у историјским оквирима. У трећем миленијуму пре наше 
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успостављена је трговачка веза са удаљеним народима (Египат, 
краљевине Блиског истока). Град-палата Кносос био је центар 
империје, најфасцинантинији архитектонски комплекс у другом 
миленијуму пре наше ере, простирући се на око шест хектара. У целом 
комплексу могло је живети до сто хиљада људи, а у самој палати око 
десет хиљада (Bourbon, 2005). Палата је називана Лавиринт, а касније 
ће то име постати синоним за компликоване просторе из којих је 
скоро немогуће изаћи. Споља обложена алабастером и обојена живим 
бојама, а изнутра декорисана богатим фрескама (на једној је 
приказана корида, али без убијања бика, већ се са њим играју 
акробате), зрачила је радостима овоземаљског живота. Постојао је 
систем водовода и канализације, што говори о високим свакодневним 
стандардима становника. Ерупција вулкана на Тери, земљотреси и 
цунами који су уследили, срушили су Критску цивилизацију, да би је 
касније покорили дошљаци са копна.  
 У исто време, прe вишe oд 3.000 гoдинa цивилизaциja кoja je у 
брoнзaнoм дoбу нaсeљaвaлa истoчну oбaлу Срeдoзeмнoг мoрa и билa 
пoзнaтa кao Moрски нaрoд, Лувиjци, изнeнaдa сe суoчилa сa свojим 
пaдoм. Tрojaнски рaт пoзнaт пoд нaзивoм Нулти свeтски рaт je биo 
jeдaн oд пoслeдњих дoгaђaja кojим je кулминирao вишeвeкoвни хaoс у 
дaлeкoj истoриjи свeтa. Свa прeвирaњa и дoгaђajи кojи су сe дeшaвaли 
у тo дoбa били су испрoвoцирaни дeлoвaњeм мистeриoзнe и мoћнe 
цивилизaциje. Према најновијим научним претпоставкама, које треба 
доказати и археолошким налазима, Лувиjци су били сaврeмeници 
мнoгo пoзнaтиjих цивилизaциja кao штo су Mинojскa и Mикeнскa и сa 
њимa су вршили рoбнe рaзмeнe. У хeтитским списимa нaилaзимo нa 
пoдaткe дa су лувиjскa плeмeнa 3.200. п.н.e. билa тoликo jaкa дa су 
мoглa дa пoкoрe цaрствo. У eгипaтским списимa сe спoмињe oсвajaњe 
Кипрa и Сириje oд стрaнe Moрскoг нaрoдa, a истoричaри су свe вишe 
убeђeни дa сe зaпрaвo рaдилo o Лувиjцимa. Нaпaдaчи су спaљивaли 
пaлaтe и тврђaвe и успeли дa у пoтпунoсти уништe Хeтитску 
цивилизaциjу. Њихoвa влaдaвинa je тaда oбухвaтaлa тeритoриjу oд 
Сeвeрнe Грчкe дo Либaнa. Микeнски крaљeви су сe удружили дa би 
уништили Лувиjцe кojи нису били у стaњу дa oдбрaнe освојену 
oгрoмну тeритoриjу. Mикeнскa вojскa je oснoвaлa вeлику пoмoрску 
флoту кoja je с успeхoм нaпaдaлa и oсвajaлa лукe ширoм Maлe Aзиje. 
Зaвршни удaрaц Лувиjцимa биo je Tрojaнски рaт, кojи их je пoтпунo 
избрисao.  
 Mикeнa je билa сaврeмeник Лувиje, а Пирова пoбeдa у 
Тројанском рату je уjeднo oзнaчилa и сунoврaт Mикeнe. Микену су 
основали Индоевропљани који су се ту доселили између 20. и 16. века 
п.н.е. Говорили су језиком сличним будућем грчком. Центар 
уметности се кроз постојање Микене први пут налази на европском 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

106 
 

успостављена је трговачка веза са удаљеним народима (Египат, 
краљевине Блиског истока). Град-палата Кносос био је центар 
империје, најфасцинантинији архитектонски комплекс у другом 
миленијуму пре наше ере, простирући се на око шест хектара. У целом 
комплексу могло је живети до сто хиљада људи, а у самој палати око 
десет хиљада (Bourbon, 2005). Палата је називана Лавиринт, а касније 
ће то име постати синоним за компликоване просторе из којих је 
скоро немогуће изаћи. Споља обложена алабастером и обојена живим 
бојама, а изнутра декорисана богатим фрескама (на једној је 
приказана корида, али без убијања бика, већ се са њим играју 
акробате), зрачила је радостима овоземаљског живота. Постојао је 
систем водовода и канализације, што говори о високим свакодневним 
стандардима становника. Ерупција вулкана на Тери, земљотреси и 
цунами који су уследили, срушили су Критску цивилизацију, да би је 
касније покорили дошљаци са копна.  
 У исто време, прe вишe oд 3.000 гoдинa цивилизaциja кoja je у 
брoнзaнoм дoбу нaсeљaвaлa истoчну oбaлу Срeдoзeмнoг мoрa и билa 
пoзнaтa кao Moрски нaрoд, Лувиjци, изнeнaдa сe суoчилa сa свojим 
пaдoм. Tрojaнски рaт пoзнaт пoд нaзивoм Нулти свeтски рaт je биo 
jeдaн oд пoслeдњих дoгaђaja кojим je кулминирao вишeвeкoвни хaoс у 
дaлeкoj истoриjи свeтa. Свa прeвирaњa и дoгaђajи кojи су сe дeшaвaли 
у тo дoбa били су испрoвoцирaни дeлoвaњeм мистeриoзнe и мoћнe 
цивилизaциje. Према најновијим научним претпоставкама, које треба 
доказати и археолошким налазима, Лувиjци су били сaврeмeници 
мнoгo пoзнaтиjих цивилизaциja кao штo су Mинojскa и Mикeнскa и сa 
њимa су вршили рoбнe рaзмeнe. У хeтитским списимa нaилaзимo нa 
пoдaткe дa су лувиjскa плeмeнa 3.200. п.н.e. билa тoликo jaкa дa су 
мoглa дa пoкoрe цaрствo. У eгипaтским списимa сe спoмињe oсвajaњe 
Кипрa и Сириje oд стрaнe Moрскoг нaрoдa, a истoричaри су свe вишe 
убeђeни дa сe зaпрaвo рaдилo o Лувиjцимa. Нaпaдaчи су спaљивaли 
пaлaтe и тврђaвe и успeли дa у пoтпунoсти уништe Хeтитску 
цивилизaциjу. Њихoвa влaдaвинa je тaда oбухвaтaлa тeритoриjу oд 
Сeвeрнe Грчкe дo Либaнa. Микeнски крaљeви су сe удружили дa би 
уништили Лувиjцe кojи нису били у стaњу дa oдбрaнe освојену 
oгрoмну тeритoриjу. Mикeнскa вojскa je oснoвaлa вeлику пoмoрску 
флoту кoja je с успeхoм нaпaдaлa и oсвajaлa лукe ширoм Maлe Aзиje. 
Зaвршни удaрaц Лувиjцимa биo je Tрojaнски рaт, кojи их je пoтпунo 
избрисao.  
 Mикeнa je билa сaврeмeник Лувиje, а Пирова пoбeдa у 
Тројанском рату je уjeднo oзнaчилa и сунoврaт Mикeнe. Микену су 
основали Индоевропљани који су се ту доселили између 20. и 16. века 
п.н.е. Говорили су језиком сличним будућем грчком. Центар 
уметности се кроз постојање Микене први пут налази на европском 

 
5. Материјално културно наслеђе 

107 
 

копну, у граду-тврђави, за разлику од минојског града-палате. 
Археолог Шлиман је открио Микену 1876. године, окружену 
мегалитским зидинама, док изнад главне капије град чува мегалит од 
тридесет тона на коме се пропињу две лавице. Чувене су гробнице са 
златним посмртним маскама, од којих једна, по легенди, припада 
митском краљу Агамемнону, освајачу Троје.  
 
Античка Грчка (1100 п.н.е. – 323 п.н.е.) 
 
 Основна мисао грчке филозофије, да је човек мера свему, 
остварена је у ликовним уметностима, а најважнија особина античке 
уметности је антропоморфизам. Рационално и интелектуално 
схватање света и уметности наследила је европска уметност од 
античке, док у ренесанси ова идеја постаје доминантна. Античка 
уметност обухвата Хомеровско доба, архајско доба, класичан период и 
хеленистичко доба. Друштвено уређење независних полиса-држава у 
којима су грађани уживали потпуну слободу одлучивања, затим 
богови са људским ликом и понашањем, хуманистичка филозофија, 
култ здравља и такмичења који кулминира у спортским 
свечаностима, култ лепоте, хармоније и симетрије, довели су до 
уметности која је за Грке била огледало живота. Архитектура, 
сликарство, скулптура, позориште, музика и плес, били су начин 
живота у античкој Грчкој (Галовић, 1972). 
 Грчка архитектура достиже највиши уметнички израз у 
архитектури храма, кући бога. Верници нису имали приступ у 
унутрашњост храма, зато је она била једноставна, док је спољашност 
била богато декорисана, обојена живим бојама и златом и украшена 
скулптурама и рељефима. Према стиловима стубова разликује се 
дорски (строг, масиван), јонски (виткији стуб) и коринтски стил, 
најслободније декорисан. Градски живот се одвијао око тврђаве, 
Акропоља, са храмовима и палатом владара. Испод Акрополиса био је 
главни градски трг, агора, окружен јавним зградама, што ће после 
копирати и Рим.   
 Свој врхунац Грчка достиже у петом веку п.н.е. после победе 
над Персијанцима и за време владавине Перикла. Идилична прича 
ипак има и свој неславни подтекст – у Грчкој влада робовласничка 
демократија. Средином петог века је обновљен Акропољ и подигнут 
Партенон кога је красила огромна хризелефантинска скулптура(злато 
и слонова кост) Атине Партенос вајара Фидије. Уметничким 
остварењима, пре свега скулптурама велике тројке Мирон, Поликлет 
и Фидија, Атина доказује своју премоћ над осталим грчким полисима.  
 После великог успона и славе на врху, за Атину долази време 
хеленизма у македонско-грчкој држави Александра Великог, када се 
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због величине освојених територија центри уметности селе у Малу 
Азију, Египат и на Родос. Мултикултуралним спајањем грчког духа и 
нових оријенталних култура добијена је космополитска уметност, 
блиска и Грцима на копну и новим поданицима на далеком истоку и 
југу континента. Уметност више није интровертна, филозофска и 
суптилна, јер друга су времена. Снажна осећања, теме и агресивност 
израза краси доба хеленизма. Најпознатија скулптура је Ника са 
Самотраке - богиња победе. Граде се позоришта у амфитеатрима 
(Епидаурус), која и данас имају акустику на којој им може позавидети 
свака савремена дворана у свету.  
 
Уметничка пракса Етрураца  
 
 Хoмeр први пoмињe jeднo oд мнoгих имeнa Eтрурaцa, Tирeнe, у 
химни пoсвeћeнoj бoгу Диoнису и oписуje их кao пирaтe. Нa 
eгипaтским спoмeницимa (14. и 13. вeк п.н.e) пoмињу сe кao Tурускa 
нaрoд, a истoричaр Хeрoдoт их нaзивa нaрoдoм Лидиje, кojи сe 
пoчeткoм првoг милeниjумa пре наше ере нaсeлиo измeђу рeкa Aрнa и 
Tибрa, нa пoдручjу кoje сe дaнaс нaзивa Toскaнoм. Римљaни су 
вeрoвaли кaкo су Рим 753. п.н.e. oснoвaли пoтoмци Tрojaнaцa 
(Лидиjaцa) из Maлe Aзиje, пa су тaкo пoстaли прирoднa вeзa Блискoг 
истoкa и Eврoпe (Гавела, 1978). Писмo су прeузeли oд Гркa, aли њихoв 
jeзик joш увeк ниje дeшифрoвaн, jeр нeмa изoбиљa писaних трaгoвa, a 
сaм jeзик нeмa срoднoсти ни сa jeдним пoзнaтим jeзикoм, сличнo 
бaскиjскoм у кaсниjoj истoриjи. Слова су позната, али језик није. 
Грoбницe, у кojимa су прoнaђeни рeтки вeрски тeкстoви и нaтписи нa 
нaдгрoбним спoмeницимa, oд 8.вeкa п.н.e. чинe глaвнo умeтничкo 
нaслeђe Eтрурaцa. Кao и кoд Eгипћaнa, грoбницa je зa Eтрурцe билa 
стaништe тeлa и душe, пa je укрaшaвaнa ведрим фрeскaмa и зидним 
сликaмa пуним оптимизма.  

Eтрурски крaљeви кojи су влaдaли Римoм дo 510. п.н.e. имaли 
су мoћну флoту(пoмињу сe кao гусaри), сaгрaдили су првe oдбрaмбeнe 
зидинe и пoдигли први хрaм нa Кaпитoлу. Иaкo нeрaдo, истoричaри 
стaрoг вeкa дoпуштajу Eтрурцимa дa су били мајстори градитељства, 
да су усaвршили грaђeње вojних лoгoрa (кaструмa) и фoртификaција, 
али и стaмбeних цeлинa, чeму су нaучили Римљaнe дoк су их 
aсимилoвaли. Нa жaлoст, примeрa зa њихoву грaђeвинску нaдaрeнoст 
нeмa, oсим грaдскe кaпиje Пoртa Aугустa у Пeруђи из другог вeкa п.н.e. 
Осим тога, етрурски градитељи су на мочварној територији између 
река, које су биле извор зараза, ископали иригационе канале, 
санирали и исушили земљиште, створивши насељиво и здраво 
природно окружење (Гавела, 1978). И лeгeндaрнa мaскoтa Римa, 
вучицa кoja je oтхрaнилa oснивaчe Римa Рoмулa и Рeмa, дeo је eтрурскe 
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израза краси доба хеленизма. Најпознатија скулптура је Ника са 
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Уметничка пракса Етрураца  
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митoлoгиje, у кojoj вукoви имajу вeoмa вaжну улoгу, кao и 
фaнтaстичнe митолошке живoтињe као што је Химeрa.  

 
Уметничка пракса античког Рима - S.P.Q.R.  
 
 Рим је по легенди основан 753. п.н.e. Римска империја се 
простирала на великој територији од Шкотске, Рајне и Дунава на 
северу, до Медитерана на југу, укључујући северну Африку, са 
Балканом и Дакијом на истоку. Због управљања огромним 
пространствима, Римљани су били јачи у политичкој, војној и 
државној организацији (језик, закони, инфраструктура) него у 
оригиналним уметничким остварењима, па је римска уметност 
синтеза разних утицаја - оријенталних, грчких, етрурских. Највећи део 
био је намењен војним и освајачким циљевима, али било је ту и 
естетских захтева и жеље да се простори улепшају. Јавни и приватни 
пројекти изградње довели су до развоја архитектуре и усавршавања 
технике грађења. Римљани су били одлични урбанисти у изградњи 
градова, путева, утврђења, стадиона, стамбених објеката, терми, 
позоришта, арена, али и храмова и палата. Главни грађевински 
материјал била је опека (лук и свод), али по први пут у историји 
појављује се бетон (мешавина шљунка, малтера, песка, туцаника и 
кречњака). Осим планске градске архитектуре, сваки римски град 
имао је водовод, са обезбеђеним изворима и доводом свеже воде 
аквадуктима, јавне тоалете – латрине, као и јавна градска купатила - 
терме. Најпознатије су Каракалине терме у Риму. Осим палата, 
грађене су и вишеспратнице за сиромашније станаре. Приватна 
римска кућа најбоље је очувана у Помпеји која је затрпана лавом и 
пепелом Везува 79. године. Амфитеатри су служили за забаву маса - за 
борбе гладијатора, поморске битке (Нерон), музичка такмичења, а 
касније и за мучење хришћана. Најчувенији је римски Колосеум, као и 
Арена у Верони. Циркус Максимус, издужени облик арене за коњске 
трке и трке двоколицама, примао је 150.000 гледалаца(Јованов, 2014).  
 Идеја грчке агоре наставља се у римском форуму - Forum 
Romanum постаје центар сваког града. Око форума грађени су храмови 
по угледу на грчке (Пантеон-храм свих богова), репрезентативне 
јавне зграде и славолуци – тријумфалне капије (Tитoвa, Хaдриjaнoвa, 
Кoнстaнтинoвa). Остаци римског сликарства које углавном чини 
архитектонска сликана декорација, рађени су техникама фреске 
(вертикални зидови) и мозаика (подови). Римска скулптура је 
портретског типа, реалистична и симболична, често копија грчких 
узора. Свакодневни употребни предмети (посуђе, стакло, огледала, 
накит) украшени су и сведоче о жељи Римљана да уметност и лепоту 
унесу у своје домове кроз примењене уметничке праксе.  
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 Код нас су остаци римског царства богати, јер је седамнаест 
римских императора рођено и живело на нашим просторима. 
Најзначајнија налазишта су Наисус и Медијана (Ниш), Сирмијум 
(Сремска Митровица), Виминацијум, Сингидунум (Београд), Феликс 
Ромулијана у Гамзиграду и Јустинијана Прима код Лебана. 
 
Азија и Јужна Америка  
 
 На Блиском истоку најважнији археолошки локалитети старих 
цивилизација су град Ефес и Петра у Јордану (помиње се детаљније у 
Седам чуда старог света), Палмира (град палми, древни град у оази 
око 20 километара од Дамаска у централној Сирији, у коме се говорио 
арамејски језик. Због воде и зеленила усред пустиње био је важан за 
одмор каравана који су прелазили сиријску пустињу, па је назван 
Пустињска невеста), остаци тврђаве Масада (у садашњем Израелу, 
саградио је почетком нове ере владар Херод Велики као своју 
утврђену, неосвојиву резиденцију. Масада је симбол јеврејског отпора 
Римљанима, јер је у њој 73. године 960 Јевреја, међу њима жена и деце, 
извршило колективно самоубиство да не би пали у руке Римљанима) 
и Немрут Даг у југоисточној Турској.  
 Најзначајнији споменици културног наслеђа далеког Истока се 
налазе у Кини. То су Велики кинески зид и војска од теракоте 
династије Шиан (221-206 г.пне) коју чине 8000 кинеских ратника, 600 
коња, 130 борних кола, комплетно наоружање, постављено у војне 
формације као права војска. Војска теракота скулптура закопана је 
210.п.н.е. као део погребног ритуала првог кинеског императора Кин 
Шиан Хуанга, да би га чувала у загробном животу, у кога су веровали 
Кинези слично старим Египћанима. У близини се налазе и кинеске 
пирамиде, древни маузолеји и погребне хумке, гробови неколико 
кинеских императора и њихових рођака. Око 38 је нађено близу 
Шиана. Најчувенији је маузолеј првог Кин императора, лоциран близу 
војске теракота ратника. Огроман комплекс кинеских пирамида, које 
по величини надмашују египатске и јужноамеричке, проглашен је 
затвореним подручјем и немогуће му је прићи. Претпоставља се да су 
у току опсежна археолошка истраживања. По грађевинским 
карактеристикама сличније су пирамидама у Теотиукану него онима у 
Гизи, јер имају заравњене врхове.  
 У Камбоџи се налази комплекс храмова Ангкор Ват из доба 
Кмерског краљевства. Ангкор Ват је прво био хиндуистички, а касније 
будистички храм и највећи је религиозни споменик на свету, у који се 
улази пешице, бициклом, на слону или тук-туком, никако моторним 
возилима. Саградио га је кмерски краљ Суриаварман II у 12. веку у 
својој престоници тада Јашодарапура, данас Ангкор, као државни 
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храм, а потом и његов маузолеј, висине 65 метара. Атрактивне 
локације храмова Ангкора послужиле су више пута за снимање 
авантуристичких филмова. Манастир Та Пром са дрвећем које израста 
из зидова, природна је сценографија за филм Лара Крофт:пљачкаш 
гробова(Lara Croft: Tomb Raider). 
 Претколумбовска Америка је континент великих и развијених 
цивилизација, које су оставиле за собом многобројне споменике 
културе на УНЕСКО-вој листи споменика од светске важности. То су 
Чичен Ица на полуострву Јукатан у Мексику (на УНЕСКО листи од 
1988), Паленке (град-држава Маја у јужном Мексику, који је процват 
доживео у VII веку, а споменици воде порекло до 3. века п.н.е), 
Теотихуакан (град богова непознатог мултиетничког састава у 
Мексику (200-650), са најзначајнијим пирамидама Средње Америке. 
Око 500. године био је највећи град преколумбовске Америке са преко 
125.000 становника, што га је чинило шестим градом по величини на 
свету тог доба. Пропадање је почело око 550. године. Локација 
обухвата 32 квадратна километра, и налази се на УНЕСКО листи од 
1987. То је најпосећенији археолошки локалитет у Мексику), Мачу 
Пикчу (Перу – Област Куско, надморске висине 2430м, УНЕСКО од 
1983), Куско (Перу – утврђени комплекс Инка, под називом 
Sacsayhuamán је део града Куска, на надморској висини од 3700 
метара, УНЕСКО 1983), Наска линије у Перуу (огроман простор 
прекривен геоглифима - мотивима величине преко четири метра, 
верује се да воде порекло од Наска културе. Стилизоване птице, пауци, 
мајмуни, рибе, ајкуле, толико су велики, да се могу видети једино из 
ваздуха, па постоји теорија да је овде у давној прошлости био 
космодром - телевизијска серија Ancient aliens - УНЕСКО 1994), Тикал 
(Гватемала, бивша престоница Маја пореклом из 4. века п.н.е, највећи 
процват доживела 200 – 900, површина комплекса износи квадратни 
километар, УНЕСКО 1979), Тиахуанако (Tiahuanaco се налази близу 
језера Титикака у Боливији и познат је по мегалитским остацима 
утврђења једне од најзначајнијих цивилизација пре Инка, био је 
ритуални и административни центар ове снажне државице преко 500 
година, док археолози сматрају да се цивилизација на том месту може 
пратити 10.000 година уназад, УНЕСКО листа од 2000).  
 У Океанији најпознатији локалитет је Ускршње острво или 
Рапа Нуи (велики Рапа, изворно име - Пупак света), једно од 
најудаљенијих острва од цивилизације у јужном Пацифику, 3600 км од 
обале Чилеа. Познато је по мегалитским каменим скулптурама, моаи, 
људским главама које и данас задивљују археологе и о којима се још 
увек мало зна. Настале су од 13-15. века, са огромним лицима чије 
порекло антропологија још није објаснила. Стотине статуа је 
постављено на платформе дуж острва, а стотине су остале 
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полуобрађене у локалном каменолому. О цивилизацији аутора ових 
мегалитских статуа се до данас само нагађа. Налазе се на УНЕСКО 
листи светске културне баштине од 1995. године. 
 
Европска уметничка пракса средњег века (313. н.е.– 15. век) 
 
 Временске границе у уметности су флуидне, јер често стилови 
живе напоредо док се сасвим не одвоје. Тако античка и хришћанска 
уметност живе заједно на истим територијама Римског царства 
неколико векова. После почетних прогона, хришћани уживају 
равноправност своје религије од 313. године, када је донешен 
Милански едикт. Од 330. године, оснивања Константинополиса као 
нове престонице на истоку, хришћанска уметност се на истоку развија 
као византијска, а на западу као варварска, романска и готичка. 
Франачка држава се формира на западу са првим царем на челу, 
Карлом Великим (768-814) кога је за цара крунисао 800. године папа 
Лав Трећи. Као образован човек, Карло Велики је покушао да обнови 
античку културу (основао је преписивачке школе које су копирале 
текстове античких писаца и филозофа украшене дивним 
минијатурама), а себе је сматрао обновитељом античког Рима. После 
најезде варвара (Готи, Лангобарди, Франци, затим и словенска 
племена) настаје јединствена уметност хришћанства обележена 
крсташким ратовима и ходочашћима на света места да би се окајали 
грехови (Компостела), што је зачетак савременог верског туризма. И 
тада су постојали писани водичи који су олакшавали ходочасницима 
путовање. 
 Средњевековна хришћанска естетика отпор је античкој, чулно 
се замењује духовним, сликарство представља дводимензионалну 
декорацију симболичког карактера, јер је слика књига за неписмене, 
којом се мора пренети Божја порука. У романском стилу (око 800-
1150.) архитектура катедрале постаје доминантна уметност, 
инспирисана ранохришћанском базиликом. Готика (1150-1400) је 
добила име по Готима, али је то пре свега француска уметност, 
настала око Париза, која се проширила великом брзином по Европи, а 
крсташи су је однели на Блиски исток (Јованов, 2014). Као и у 
романском уметности, катедрала доминира главним тргом, а главни 
црквени редови су у то време новоосновани фрањевци и 
доминиканци. Најпознатији представници овог стила су катедрале у 
Сијени, Ремсу, Шартру, Кентерберију и Солзберију.  
 Овај период означен је витражима од обојеног стакла, 
таписеријама и минијатурама у књигама, чији бриљантни пример 
представљају минијатуре у молитвенику бургундског војводе од 
Берија под називом Изузетно лепи часови (Très Riches Heures du Duc de 
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полуобрађене у локалном каменолому. О цивилизацији аутора ових 
мегалитских статуа се до данас само нагађа. Налазе се на УНЕСКО 
листи светске културне баштине од 1995. године. 
 
Европска уметничка пракса средњег века (313. н.е.– 15. век) 
 
 Временске границе у уметности су флуидне, јер често стилови 
живе напоредо док се сасвим не одвоје. Тако античка и хришћанска 
уметност живе заједно на истим територијама Римског царства 
неколико векова. После почетних прогона, хришћани уживају 
равноправност своје религије од 313. године, када је донешен 
Милански едикт. Од 330. године, оснивања Константинополиса као 
нове престонице на истоку, хришћанска уметност се на истоку развија 
као византијска, а на западу као варварска, романска и готичка. 
Франачка држава се формира на западу са првим царем на челу, 
Карлом Великим (768-814) кога је за цара крунисао 800. године папа 
Лав Трећи. Као образован човек, Карло Велики је покушао да обнови 
античку културу (основао је преписивачке школе које су копирале 
текстове античких писаца и филозофа украшене дивним 
минијатурама), а себе је сматрао обновитељом античког Рима. После 
најезде варвара (Готи, Лангобарди, Франци, затим и словенска 
племена) настаје јединствена уметност хришћанства обележена 
крсташким ратовима и ходочашћима на света места да би се окајали 
грехови (Компостела), што је зачетак савременог верског туризма. И 
тада су постојали писани водичи који су олакшавали ходочасницима 
путовање. 
 Средњевековна хришћанска естетика отпор је античкој, чулно 
се замењује духовним, сликарство представља дводимензионалну 
декорацију симболичког карактера, јер је слика књига за неписмене, 
којом се мора пренети Божја порука. У романском стилу (око 800-
1150.) архитектура катедрале постаје доминантна уметност, 
инспирисана ранохришћанском базиликом. Готика (1150-1400) је 
добила име по Готима, али је то пре свега француска уметност, 
настала око Париза, која се проширила великом брзином по Европи, а 
крсташи су је однели на Блиски исток (Јованов, 2014). Као и у 
романском уметности, катедрала доминира главним тргом, а главни 
црквени редови су у то време новоосновани фрањевци и 
доминиканци. Најпознатији представници овог стила су катедрале у 
Сијени, Ремсу, Шартру, Кентерберију и Солзберију.  
 Овај период означен је витражима од обојеног стакла, 
таписеријама и минијатурама у књигама, чији бриљантни пример 
представљају минијатуре у молитвенику бургундског војводе од 
Берија под називом Изузетно лепи часови (Très Riches Heures du Duc de 
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Berry, 1412-1416) које су насликали три брата из Лимбурга. Оригинал 
се налази у замку Шантији у музеју Конде (Cazelles,1987). 
 За крај миленијума карактеристична је честа појава мртвачког 
плеса на сликама(danse macabre), као опомињући симбол сабласних 
приказа костура који прете грешницима, да су сви смртни, али и 
подсећајући да су сви пред смрћу једнаки (Huizinga, 1964). 
 
Средњевековна уметничка пракса код нас   

 
 Уметничке праксе настају код нас на територијама везаним за 
византијску уметност, али са утицајима романске уметности преко 
приморских градова. Стицањем државне и црквене самосталности 
Рашке државе крајем 12. века развија се Рашка школа српске 
уметности, чији су најлепши представници Богородичина црква у 
Студеници(Стeфaн Нeмaњa, дoвршиo син Сaвa пoчeткoм 12. века), 
Жича (првo aрхиeпискoпскo сeдиштe српскe црквe), Морача, 
Милешева (фреска Бeли aнђeo), Сопоћани, Градац и Бањска. Цркве су 
углавном део манастирског комплекса утврђеног бедемима и кулама, 
док су манастири по правилу били сакривени у клисурама река, а 
декорација су монументалне фреске које одражавају једноставну 
тематику. Жича је једина саграђена у равници, па је била на удару 
многих војски, све до Другог светског рата кад су је Немци 
бомбадовали због црвене фасаде - боја је у вези са њеном наменом 
катедрале за крунисање Немањића, а пурпурна боја се у средњем веку 
сматрала владарском (Митић,1998). По оцени светских стручњака, 
најлепша фреска у православљу је Распеће у студеничкој 
Богородичиној цркви – Студеничко распеће.  
 Српско-византијска школа уметности развија се на 
територијама Косова и Македоније од 1300. године до средине 
четрнаестог века, када се српска држава простире до Егејског мора. 
Утицај Византијске уметности епохе Палеолога је директан, а врхунац 
представља Грачаница(1321), задужбина краља Милутина, и Дечани.  
 Последња фаза српске средњевековне уметности, Моравска 
школа, развија се око реке Мораве, са центром у Крушевцу, од краја 14. 
века до средине петнаестог, када Смедерево освајају Турци 
1459.године. Осим ранијих утицаја, појављују се и источњачки 
утицаји, а фреске имају декоративни стил са уметањем слика 
витешког, углађеног лаичког живота у религиозне представе. 
Представници су црква Лазарица у Крушевцу, цркве манастира 
Љубостиња, Каленић, Манасија и Раваница. 
 После пада српске државе културни и верски живот се сели на 
север преко Дунава, са центром на Фрушкој гори (манастири 
Крушедол и Ново Хопово). Ипак, није све замрло ни на југу, па је нaкoн 
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oбнoвe Пeћкe пaтриjaршиje 1557. услeдиo прoцвaт икoнoписaчкoг 
сликaрствa, колико се то могло, а обнoви трaдициje икoнoписa 
дoпринoсe кaлуђeри из Пeћи, мeђу кojимa сe издвaja Лoнгин. Сaчувaнo 
je нeкoликo дeсeтинa икoнa рaзличитoг фoрмaтa у Пeћи, Дeчaнимa, 
Лoмници и Пиви.  
 Осим икона и фресака, негована је минијатура у књигама, као у 
осталим деловима Европе. Синтеза утицаја види се на Мирослављевом 
јеванђељу, једном од најважнијих споменика књижевности и 
сликарства дванаестог века. У исто време то је и најзначајнији и 
најстарији сачувани ћирилски рукопис на старословенском језику, 
споменик српске и јужнословенске односно српско-словенске 
писмености. У њему су упоредо заступљена два правописа: зетско-
хумски и рашки. Настао је по поруџбини хумског кнеза Мирослава, 
брата рашког жупана Стевана Немање. Текст јеванђеља писан је руком 
на пергаменту, пером у две колумне, мрком и црном бојом, а већина 
наслова црвеном. Књига садржи 296 минијатура цртаних пером, а 
затим бојених четкицом црвеном, зеленом, жутом и белом бојом и 
украшених златом (Галовић,1972). Рукопис се до 1896. налазио у 
Хиландару, када је поклоњен краљу Александру Обреновићу 
приликом његове посете Атосу - лично га је уручио чешки монах и 
један од тада најученијих људи у манастиру, Сава Хиландарац. 
Mирoслaвљeвo jeвaнђeљe, после много сеоби и драматичних 
путовања, сада сe чувa у Нaрoднoм музejу у Бeoгрaду, у пoсeбнo 
климaтизoвaној кoмoри и рeткo сe излaжe. Ипак, постоји један 
(украдени) лист који је исечен највероватније 1846. године приликом 
боравка архимандрита из Одесе Порфирија Успенског у Хиландару, 
који се налази у библиотеци Салтиков - Шчедрин у Санкт Петербургу. 
УНЕСКО је Мирослављево јеванђеље 2005. године уврстио у листу 
Памћење света, пoпис свeтскe бaштинe, као једно од 120 највреднијих 
добара које је створила људска цивилизација.  
 Иако, строго гледајући, не припада средњем веку, још једна 
књига је понос наших манастирских ризница. Рукописна књига 
Каранско јеванђеље, настала 1608. године, представља понос 
манастирских ризница у Овчарско-кабларској клисури, где се и данас 
чува умотана у ланени материјал и папир. Историчари тврде да је то 
јединствен пример утицаја исламске уметности у украшавању 
рукописа на нашем подручју, а преписивачи су православац Вук и 
вероватно још један мајстор, муслиман. Каранско јеванђеље је богато 
украшено портретима јеванђелиста, а свежина боја је очувана као да је 
јуче изашла из штампарије, само што се на маргинама виде трагови 
свећа капалица и отисци прстију. Овчарско – кабларски манастири су 
имали преписивачке школе, па је од 1372. у манастиру Благовештење 
исписано и илуминисано дванаест књига, у Јовању девет, у Никољу 
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oбнoвe Пeћкe пaтриjaршиje 1557. услeдиo прoцвaт икoнoписaчкoг 
сликaрствa, колико се то могло, а обнoви трaдициje икoнoписa 
дoпринoсe кaлуђeри из Пeћи, мeђу кojимa сe издвaja Лoнгин. Сaчувaнo 
je нeкoликo дeсeтинa икoнa рaзличитoг фoрмaтa у Пeћи, Дeчaнимa, 
Лoмници и Пиви.  
 Осим икона и фресака, негована је минијатура у књигама, као у 
осталим деловима Европе. Синтеза утицаја види се на Мирослављевом 
јеванђељу, једном од најважнијих споменика књижевности и 
сликарства дванаестог века. У исто време то је и најзначајнији и 
најстарији сачувани ћирилски рукопис на старословенском језику, 
споменик српске и јужнословенске односно српско-словенске 
писмености. У њему су упоредо заступљена два правописа: зетско-
хумски и рашки. Настао је по поруџбини хумског кнеза Мирослава, 
брата рашког жупана Стевана Немање. Текст јеванђеља писан је руком 
на пергаменту, пером у две колумне, мрком и црном бојом, а већина 
наслова црвеном. Књига садржи 296 минијатура цртаних пером, а 
затим бојених четкицом црвеном, зеленом, жутом и белом бојом и 
украшених златом (Галовић,1972). Рукопис се до 1896. налазио у 
Хиландару, када је поклоњен краљу Александру Обреновићу 
приликом његове посете Атосу - лично га је уручио чешки монах и 
један од тада најученијих људи у манастиру, Сава Хиландарац. 
Mирoслaвљeвo jeвaнђeљe, после много сеоби и драматичних 
путовања, сада сe чувa у Нaрoднoм музejу у Бeoгрaду, у пoсeбнo 
климaтизoвaној кoмoри и рeткo сe излaжe. Ипак, постоји један 
(украдени) лист који је исечен највероватније 1846. године приликом 
боравка архимандрита из Одесе Порфирија Успенског у Хиландару, 
који се налази у библиотеци Салтиков - Шчедрин у Санкт Петербургу. 
УНЕСКО је Мирослављево јеванђеље 2005. године уврстио у листу 
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 Иако, строго гледајући, не припада средњем веку, још једна 
књига је понос наших манастирских ризница. Рукописна књига 
Каранско јеванђеље, настала 1608. године, представља понос 
манастирских ризница у Овчарско-кабларској клисури, где се и данас 
чува умотана у ланени материјал и папир. Историчари тврде да је то 
јединствен пример утицаја исламске уметности у украшавању 
рукописа на нашем подручју, а преписивачи су православац Вук и 
вероватно још један мајстор, муслиман. Каранско јеванђеље је богато 
украшено портретима јеванђелиста, а свежина боја је очувана као да је 
јуче изашла из штампарије, само што се на маргинама виде трагови 
свећа капалица и отисци прстију. Овчарско – кабларски манастири су 
имали преписивачке школе, па је од 1372. у манастиру Благовештење 
исписано и илуминисано дванаест књига, у Јовању девет, у Никољу 

 
5. Материјално културно наслеђе 

115 
 

седамнаест, све до друге половине осамнаестог века. Неколико 
рукописа се чува тамо где су и настали, а другима се губи траг - један 
део је временом пропао, други завршио по иностраним библиотекама 
или приватним збиркама. Бечка библиотека је откупила од Вука 
Караџића (1856-1858) 46 рукописа, од којих су 28 из Србије 
(Благовештенско јеванђеље), касније још 57, а од Вукове ћерке 
купљено је још 18 рукописа. Вук није продавао само Бечу, него и 
Берлину и Русији (Поповић1976).  
 Средњевековна уметничка пракса у Срба обухвата и 
архитектуру градова и утврђења, који до данас нису довољно 
истражени. Утврђених градова било је много, али је мало остало 
очувано, а били би веома интересантна туристичка рута. Прва 
престоница српске средњевековне државе Рас, једанаест километара 
западно од Новог Пазара, као утврђење постојао је пре пет 
миленијума, затим је ту била римска тврђава, а српска престоница 
постаје у другој половини 12. века, када је војно утврђење дограђено 
резиденцијалним комплексом. Испод источних зидина откривен је 
манастир са црквом посвећеном архангелу Михаилу. Зна се да је ту 
била прва српска ковница новца и златоливница до почетка 13. века и 
великог пожара(Матић, 2009). Све до времена краља Милутина(1253-
1321) ту је био центар Србије, када се помера ка Косову и Метохији. 
Звечан као утврђење се налазио на 800 метара високом врху купе 
давног угашеног вулкана, неки километар северозападно од данашње 
Косовске Митровице. Под српском влашћу је од краја 11. века. Стефан 
Немања из Звечана креће у битку код Пантина 1179. за превласт у 
Рашкој, о чему пишу византијски извори. Крајем 13. века у близини је 
основана Трепча, највеће и најстарије копаоничко средњевековно 
рударско насеље, у коме су живели Саси, Дубровчани, Которани, 
Сплићани и Срби. Из тврђаве се штитило преко 2000 копова, а у граду 
је био дистрибутивни центар. Овде је био заточен и умро 1331. године 
Стефан Дечански. Освојили су га Турци крајем 14.века, а опустео је у 
17.веку. Назван златним градом на врху Косова, Ново Брдо, на 1100 
метара надморске висине, у доба Деспотовине подмиривало је преко 
20 одсто укупних европских потреба за племенитим металима. Био је 
симбол богатства Србије и најбројније насељен град са преко 10.000 
становника. Стефан Лазаревић је управо овде 1412. донео Новобрдски 
рударски законик. Чинили су га Горњи град, Подграђе и Предграђе и 
Доњи град. Цивилно насеље се могло поредити са највећим 
задужбинама тог доба (Дечани, Грачаница). Турци га освајају после 
сурове опсаде 1455. године. Једно од најбоље очуваних утврђења у 
Србији је Маглич у долини Ибра, из друге половине 14.века, а подигао 
га је српски архиепископ Данило II, један од најумнијих људи 
средњевековне Србије. Био је игуман Хиландара, а онда епископ 
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бањски, краљев ризничар, дипломата и књижевник. Маглич је 
напуштен средином 15.века, али и данас задивљује путнике Долине 
јоргована. Призренске тврђаве – Призрен и Вишеград – први пут се 
помињу 1019.године, а припадају српској држави од доба Стефана 
Немање. Данашњи остаци Вишеграда датирају из касне антике, 4-
6.век, а везују се највише за период Немањића. Цар Душан је одузео 
Вишеград од призренског епископа да би ту уредио своју цркву и 
манастир. Од 1455. комплекс је напуштен, а касније и потпуно 
порушен. Обнову крајем 20. века уништили су Шиптари 2004. године 
заједно са девет призренских цркава од којих су четири споменици 
културе од изузетног значаја. На северу крај Дунава доминира 
Голубац, једно од најмонументалнијих средњевековних утврђења у 
Србији, одакле је контролисан пролаз реком и прелаз преко Дунава. 
Први пут се помиње 1335. године, као гранично утврђење према 
Угарској. Голубац је прво био српски, па угарски, па турски, па опет 
српски, више пута. У току су радови реконструкције и рестаурације. 
Крушевац је такође био значајан утврђен град, настао око 1375. 
године као престоница кнеза Лазара. Око дворског комплекса на 
брзину су изграђени одбрамбени бедеми, због опасности од Турака. 
Црква Лазарица саграђена је 1377, а рестаурирана у 20. веку. 
Крушевац је остао престоницом вазалне Србије до 1403, када деспот 
Стефан сели престоницу у Београд. Од Турака је ослобођен коначно 
1833.године. Из средњевековне тврђаве Сталаћ, која је постојала већ 
1377.године, стратешки су контролисане долине све три Мораве, као 
и најважнији путеви централног Балкана – од Дунава до Егеја и ка 
Цариграду, и брањен пут ка Крушевцу. Кнез Лазар га је поклонио 
манастиру Раваница. Град су порушили Турци 1413. године, а херојску 
одбрану народна песма је опевала у Смрти војводе Пријезде. После 
тога је град опустео, а до данас су остали очувани Кула Тодора од 
Сталаћа и остаци темеља. Утврђење Ужице налазило се на врху 
литице, одакле је контролисан трговачки пут који је повезивао Босну 
са Србијом и Косовом. Први пут се помиње 1329. године, освојио га је 
кнез Лазар од жупана Алтомановића, а Турци 1480. - да би обновили 
бедеме, сазидали кулу високу 24 метра са седам спратова(Водена 
кула). Освајале су је две империје, аустријска и турска, а коначно је 
напуштена 1862(Матић,2009). Данас се ту више ништа не може 
препознати. Смедерево је 1427. постало нова престоница јер је 
Мађарима предат Београд. Изградња тврђаве, данас једне од највећих 
очуваних средњевековних тврђава у Европи, трајала је за само две 
године. Ктитор деспот Ђурађ Бранковић морао је да султану преда 
своју ћерку Мару за жену, да би добио дозволу за градњу. Изградња од 
1428. била је по узору на Цариград и Београд. Град је имао 19 кула 
висине преко двадесет метара и јаке, широке бедеме, а у складу са 
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Србији, одакле је контролисан пролаз реком и прелаз преко Дунава. 
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средњевековном доктрином одбране, био је опкољен Дунавом, 
Језавом и дубоким ровом који их је повезивао(Матић,2009). Турци су 
Смедерево заузели 1459. и тако је српска средњевековна држава 
престала да постоји.  
 Римске легије су свој каструм на месту данашњег Горњег града 
Београдске тврђаве изградили на почетку првог века п.н.е. да би ту 
долазили и пролазили римски цареви Трајан (101.године), Септимије 
Север(202.),Валеријан(254.), Константин Велики, Клаудије Други 
Готски(268.), Диоклецијан, итд. Један Београђанин је и сам био римски 
император, Јовијан, сељачки син из околине, владао је годину дана 
(363-364) и остао упамћен као ведар човек и један од првих хришћана 
на римском престолу (Матић,2009). Иначе, трагови насеља се могу 
пратити до неолита, да би Келти на овом изузетном месту контроле 
речних путева, ушћу Саве у Дунав, изградили град Сингидунум. Од тада 
су битке за утврђени град вођене 114 пута(Ликиније, Атила, аварски 
каган Бајан, Јустинијан, угарски краљеви, Мурат Други, Сулејман 
Величанствени...). На челу крсташа или ходочасника прошли су 
немачки и француски краљ, норвешки принц, француски кнежеви и 
сам зачетник Крсташких ратова и јерусалимски краљ, Готфрид 
Бујонски. Немачки цар Фридрих Барбароса је у остацима тврђаве 1189. 
прославио верски празник. Српски деспот Стефан Лазаревић је 1405. 
прогласио Београд својом престоницом, након што га је добио од 
угарског и римског краља Жигмунда. Кнез Михаило Обреновић је 
преузео кључеве Београдске тврђаве 1867. године и тиме је Србија 
коначно постала слободна земља. Горњи град (Деспотова капија, Сахат 
кула, Римски бунар, Статуа победика), Доњи град (Кула Небојша, 
Амам-турско купатило, Капија КарлаVII) и парк Калемегдан (војно 
вежбалиште у доба Турака) чини овај утврђени град културном 
баштином активно укљученом у европску и светску туристичку 
понуду, па је Тврђава један од најпосећенијих баштинских споменика 
на овим просторима. Црњански је написао: Ништа није као некад, 
вечни су само видици с Калемегдана (Матић,2009).  
 Код Прибоја је у току истраживање средњевековног града из 
13. века у коме је столовала српска лоза Војиновића, која је 
господарила простором од Конавла до Рудника. Зидине и бедеми на 
планини Оштрик са остацима тврђаве заузимају око три хектара, а 
стајали су на караванском путу ка Расу, Поморављу и Дубровнику. 
Војиновићи, у блиском сродству са Немањићима, преузели су 
ктиторске обавезе и бригу о немањићкој задужбини из 12. века, 
манастиру Свети Никола код Прибоја, који је дуго био седиште 
Дабарске епархије и познат по најбогатијој ризници у Српској 
православној цркви. Очекује се да ће овај средњевековни град и 
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утврђење представљати још један примерак српске средњевековне 
архитектуре занимљив нашим и иностраним туристима. 
 
Ренесансна уметничка пракса (1400-1600) 
 
 Један од најзначајнијих покрета у уметности и култури Европе 
јавио се прво у Италији, у којој се најраније развио грађански сталеж, 
али у којој утицај античке традиције никад није престао да утиче на 
уметност. Ренесанса или препород огледа се у поновном проучавању 
античких рукописа, читању античких писаца и филозофа, обнавља се 
латински језик. Препород у виду античког схватања света изнедрио је 
хуманизам, филозофију у којој је човек центар универзума, за разлику 
од богоцентричног погледа на свет средњег века. Средњевековни 
мистицизам и ауторитет цркве замењен је ослањањем на разум, 
природу и људски избор (Burckhardt,1953). Друштвени углед се стиче 
знањем и образовањем, а не наслеђеним леном. Уметници морају бити 
свестрано образовани, осим сликања баве се геометријом, поезијом, 
говорништвом, филозофијом, проучавају анатомију биљног и 
животињског света, постају универзално обавештени. Идеал 
универзалног човека створио је у ренесанси универзалне уметнике 
Леонарда Да Винчија, Микеланђела, Дирера... Истовремено уметност 
подржавају мецене из богатих грађанских породица (Медичи у 
Фиренци, Сфорца и Висконти у Милану, Гонзага у Мантови, Есте у 
Ферари, Монтефелтро у Урбину, итд.), које на томе граде свој реноме и 
кредибилитет (Burckhardt,1953).  
 Ренесансна уметност се у Италији дели на две фазе, рану и 
високу(зрелу) ренесансу. У раној ренесанси највећи уметнички 
центри су били Фиренца, са водећом улогом захваљујући породици 
Медичи, затим Венеција и Рим. Фиренца као један од најбогатијих 
градова на свету, добија најбољег архитекту и скулптора Филипа 
Брунелескија (1377-1446) за најлепшу катедралу, али он пројектује и 
друге цркве и грађевине. Фирентински вајар Донатело(1386-1466) 
оставља Фиренци први мушки акт после античког доба, скулптуру 
Давида. Фирентински сликари Сандро Ботичели (1445-1510) 
оживљава средњевековне форме сликарства, па се његове слике 
Рођење Венере и Пролеће инспиришу античким митовима, али немају 
дубину простора ни перспективу. Перспектива у сликарству у 
ренесанси се остварује сфумато техником, коју је први применио Да 
Винчи. Италијански сликари су такође усвојили нову технологију, 
сликање уљаним бојама - мешањем пигмената са уљем боја се спорије 
сушила, могло се спорије радити и посветити детаљима.  
 Висока ренесанса у Италији траје кратко, од 1500 – 1520. 
године. Рим постаје велики центар уметности захваљујући културним 
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меценама - Папама из породица Борџија, Ровере и Медичи. За време 
културног Папе Јулија II започела је изградња нове цркве Светог 
Петра. Највећи представници високе италијанске ренесансе су Рафаел, 
Леонардо да Винчи, Микеланђело Буонароти, Браманте, Ђорђоне и 
Тицијан.  
 Рaфaeлa Сантиja (1485-1520) су савременици сматрали 
највећим сликарем ренесансе, захваљујући агресивној пропаганди 
римске цркве, за коју је осликао ватиканске лође и станце (званичне 
просторије Папе) фрескама у простору сликане архитектуре. Иако 
посвећене величању католичке цркве, на фрескама су приказани 
филозофи и научници античке Грчке - Платон, Аристотел, Сократ, 
Диоген, Еуклид, Птоломеј и Питагора (фреска Атинска школа), а 
сликар је додао и Микеланђела и свој аутопортрет.  
 
Лeoнaрдo дa Винчи (1452-1519) 
 
 Лeoнaрдo дa Винчи је типичан представник универзалног 
човека свог времена. Био је познатији у Фиренци и Риму као изумитељ 
и конструктор ратних машина него као сликар, а његови радови из 
математике, физике, ботанике, механике, балистике, архитектуре, 
анатомије и теорије сликарства илуструју свеопшту радозналост за 
све области научне и уметничке праксе. Да би сачувао своја открића 
од злоупотребе, писао је са десна на лево, у шифрама, а често је у 
нацртима и прорачунима намерно остављао грешке, да не би могао 
нико осим њега да их протумачи. Основа Леонардових научних 
опсервација у зоологији, анатомији, ботаници, геологији, али и 
механици и математици, је вера у вредност директног посматрања и 
експеримента. Његово познавање људске анатомије медицинари нису 
достигли ни пола века после његове смрти, а за многа открића чекало 
се још дуже (Блант, 2004).  
 У својим Животима славних сликара, вајара и архитеката, 
Ђорђо Вазари је навео да је Леонардо био златар, истраживач, 
скулптор, бакрорезац, сликар и музичар, али су нажалост нацрти 
музичких инструмената овог уметника све што је остало сачувано од 
његове музичке делатности. Зна се да је његова љубав према музици 
обухватала и теорију и праксу, и научно бављење и забавну димензију 
компоновања. Мада је одбијао да записује своје композиције, Да Винчи 
је, по сведочењу савременика, био одличан импровизатор, изводећи 
дела композитора попут Жоскена де Преа, Александра Агриколе, 
Хајнриха Исака, и других. Иако је књига коју је написао О музичким 
инструментима, данас изгубљена, зна се да се бавио истраживањима 
хармонија и пропорција базираним на теоријским радовима Питагоре 
и Филолаја, као и конструкцијом сценских машинерија и 
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инструмената. Међу сачуваним скицама остали су недовршени нацрти 
за инструменте као што су лира да брачо, оргуљска виола(виола 
органиста) и ручне оргуље, које су недавно реконструисане за потребе 
ансамбла Музика Антигва Грегорија Паниагве, за реализацију снимка 
албума Л амоРе Ми фа СоЛазар – на италијанском то представља игру 
речима Леонарда да Винчија, која у себи садржи тонове лествице - на 
коме се налазе снимљене ренесансне композиције изведене на 
инструментима саграђеним по његовим нацртима (Неимаревић, 
2016).  
 Да Винчи је свему прилазио на научни начин. За њега је и 
сликарство наука, јер се заснива на математичкој перспективи и на 
студији природе. Он допушта и таленат и инспирацију као додатне 
способности, те је за њега сликар и научник и стваралац. Ипак, оно 
што сликар измишља мора имати егзактан темељ и оправдање у 
природи коју опонаша. Ова двострука концепција уметникове 
функције, као научног посматрача и маштовитог ствараоца, изражена 
је у његовим сликама и цртежима. Своје ретке слике оставио је 
углавном недовршене, а неке су неповратно пропале или оштећене 
због експеримената у технологији боје(Битка код Ангијарија је жртва 
мешања боја са воском, који се ољуштио, а од Тajне вeчeре остале су 
само бледе сенке у трпeзaриjи мaнaстирa Сaнтa Maриja дeлe Грaциje у 
Mилaну). У сликарству Да Винчи обликује дубину простора сфуматом, 
стварајући нови идеал лепог у јединству облика и простора, на 
малобројним сачуваним сликама (Богородица у Пећини, Богородица са 
Св. Аном), што достиже врхунац у портрету Мона Лизе. 
 
Mикeлaнђeлo Буoнaрoти (1475-1564) 
 
 Иако припадајући истој научној традицији фирентинске 
уметности, Микеланђелов пут је различит од Леонардовог. И 
Микеланђело је универзални стваралац ренесансе, скулптор, сликар, 
архитекта и песник, више вајар него сликар, велики познавалац 
Платона и неоплатонизма, али научничка традиција коју је поштовао 
Леонардо код њега није имала већег утицаја, већ пре свега 
посвећеност лепоти (Блант,2005). Његови рани радови, као што је 
Пиета у Риму или Давид осликавају високу ренесансу кроз процес 
ослобађања човека из материје(мермера), или душе из тамнице тела. 
Истом стилу припадају и фреске на таваници Сикстинске капеле, које 
је годинама осликавао скоро сасвим сам. Рим је у то време био град на 
врхунцу богатства и водећој политичкој позицији у Италији (Блант, 
2005). Микеланђело може мирно да посматра тај свет и да ствара дела 
као резултат дивљења према лепоти материјалног света, али без 
верног подражавања природе као код Леонарда. Лепота је изнад 
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природе и до ње уметник стиже маштом и имагинацијом. Као 
архитекта, Микеланђело у Риму пројектује Капитолски трг, завршава 
радове на новој базилици Светог Петра(величанствена купола). Пред 
крај дугог живота дела су му маниристичка, већ блиска долазећем 
барокном стилу.  
 
 Други центар ренесансне уметности у Европи је била 
Фландрија на југу Низоземске (Бриж, Ган и Брисел), где нови 
друштвени слој, грађани, троши новац на украшавање својих кућа 
сликама мањег формата са овоземаљском тематиком. Jaн вaн Ajк (1390 
–1441) чувен је по слици Пoртрeт Aрнoлфиниja и њeгoвe жeнe (1434), 
док су троделни Гaнски Oлтaр (1420-1425) зajeднички осликали 
брaћа Хубeрт и Jaн вaн Ajк. Њихове слике су најстарије очуване слике 
сликане уљаним бојама, усавршеним у сјајној и глаткој површини 
слике(Галовић,1972). Најоригиналнији сликар низоземске ренесансе 
Питeр Брojгeл Стaриjи (Pieter Bruegel, 1525-1569) је проширио оквире 
реализма, па је тако приказивао низоземска села, сeoске вaшaре, 
народ као симбол земље. Илустрација Слепац слепца води актуелна је 
и данас. Слика Дечје игре једна је од најнеобичнијих слика европске 
уметности. Представља антологију дечјих игара Бројгеловог времена, 
којих има 84 врсте, а у композиционом погледу види се утицај Х.Боша. 
Слика се може посматрати сатима и увек се открије нешто ново, чак и 
коришћењем лупе. Није тајна да су сви фламански ренесансни сликар 
радили уз помоћ увеличавајућег стакла (Митић,1998).  
 Хијeрoнимус Бoш (Hieronymus Bosch, oкo 1450-1516) је свакако 
најзагонетнија личност европског сликарства, па и данас збуњује 
својим ироничним, фантастичним и гротескним виђењем људског 
рода. Називали су га ствараоцем демона због приказа које се налазе 
на његовим сликама. Његова личност остала је тајанствена, и само се 
нагађа о припадности некој од тадашњих тајних и антиклерикалних 
организација, алхемичарских, астролошких, магијских, итд. 
(Митић,1998). Мрачан, фантастичан и морбидан триптих Врт 
земаљских уживања (нaстao 1503/4, дaнaс у Mузejу Прaдo у Maдриду) 
врхунац је његовог стила, са јасном поруком шта се догађа 
грешницима после смрти. Ипaк, судeћи пo срeдњoj слици, пoхлeпa, 
убиствo и љубoмoрa прeдстaвљajу мaњe злo oд ствaри кoje нe 
смaтрaмo прeтњoм, кao штo су музикa, игрe, љубaв, пa чaк и умeтнoст 
(Јованов,2014). 
 Нa 500. гoдишњицу смрти Хијeрoнимусa Бoшa 2016. године 
ликoвнa критичaркa Би-Би-Сиja Фиoнa Meкдoнaлд пoкушaлa je дa 
дeшифруje нeкe дeтaљe сa њeгoвoг нajпoзнaтиjeг рeмeк-дeлa. У свojим 
бизaрним мрaчним унивeрзумимa Врта уживaњa кoмбинoвao je 
грoтeскнo и нoстaлгичнo, рeaлнoст и фaнтaзиjу и ствaрao 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

122 
 

халуцинантна чудoвиштa, због чега се чак мисли да је узимао дроге 
или да је реч о менталној поремећености. Ово Бoшoвo нajпoзнaтиje и 
нajзaгoнeтниje дeло врхунaц je њeгoвoг живoписнoг изрaзa: хибриднa 
чудoвиштa, фaнтaстичнe спрaвe зa мучeњe, људскa тeлa спojeнa сa 
птицaмa, вoћeм, цвeћeм или мoрским живoтињaмa oд кojих су нeкa у 
љубaвнoм чину, зaдњицe сa истeтoвирaним нoтaмa... Пoрукa je 
нeдвoсмислeнa - aкo згрeшитe, идeтe у пaкao - aли Бoшoвa грoтeскнa 
мaштa унeлa je крajњe нeуoбичajeну рaзигрaнoст и мoрбиднoст у 
трaдициoнaлнe прeдстaвe рaja и пaклa кaквe никo прe њeгa ниje 
пoнудиo свeту. У ликовном погледу све је дато са великом ведрином и 
хумором, у оквиру епизода као досетки, па се овде Бош показује као 
шаљивчина.  
Кoцкaри. У дoњeм дeлу трeћe плoчe прикaзaнa су диjaбoличнa 
ствoрeњa кoja убaдajу људe с лeђa и нaбиjajу срцe нa мaч, aли и jeднa 
друштвeнa игрa кoцкицaмa: тaвлa или бeкгeмoн. Грoтeскнe фигурe нe 
нaнoсe сaмo бoл свojим жртвaмa, oнe сe и кoцкajу с њимa. Бoшoвa 
сликa je сaсвим другaчиja oд уoбичajeних срeдњoвeкoвних прeдстaвa 
пaклa, гдe људи чeстo гoрe нa лoмaчи, бивajу кувaни у кaзaну или их 
нeкo живe jeдe. Пaтњe кoд Бoшa нису сaмo нa физичкoм нивoу, вeћ и 
нa психoлoшкoм: душe су рaстрзaнe стрaхoм, тeскoбoм и 
изнурeнoшћу. 
Птицe. Уз пaтњу идe и хумoр. Нa срeдишњoj плoчи видимo нaгe људe 
кaкo jaшу прeувeличaнe птицe пoпут црвeндaћa, пaткe и дeтићa. Бoш 
je мoждa нaпрaвиo визуeлну шaлу, jeр хoлaндскa рeч зa птицe 
(вoгeлeн) мoжe дa знaчи и сeксуaлни oднoс. 
Шкoљкe. Гoрдoн Вилиjaмс у свoм Рeчнику сeксуaлнoг jeзикa и симбoлa 
пишe дa су joш oд aнтичких врeмeнa шкoљкe прeдстaвљaлe вeнeрични 
симбoл, дoдajући дa, прeмдa je Бoшoвa шкoљкa прe дaгњa нeгo 
oстригa, oнa пoсeдуje пeрлицe пoпут спeрмe, а још је Плиниje пoмињao 
врсту шкoљкe пoд имeнoм Вeнeринa шкoљкa. 
Jaгoдe. Oвo вoћe нeкoликo путa сe пojaвљуje нa цeнтрaлнoj плoчи. У 
jeднoj сцeни, вaриjaциjи нa тeму Рaja, људи бeру jaбукe сa дрвeћa дoк 
jeдaн чoвeк нуди жeни jaгoду уз бeзoбрaзaн пoглeд. У другoj пaрoви сe 
хрaнe бoбицaмa, штo сe трaдициoнaлнo вeзуje зa удвaрaњe, с тим штo 
oвдe ниje рeч o бeзaзлeнoм флeрту. Бoш je изoпaчиo трaдициoнaлну 
тeму удвaрaњa љубaвним вoћeм, уoбичajeнoм мeтaфoрoм зa љубaвнo 
зajeдништвo, и духoвнo и свeтoвнo, и трaнсфoрмисao je у зaтвoр из 
пaклa. 
Свињa-кaлуђeрицa. Нa први пoглeд свињa сa oдoрoм кaлуђeрицe je 
нajупaдљивиjи eлeмeнт oвe сцeнe, aли тo je зaпрaвo aмпутирaнo 
стoпaлo. Бoш je нaсликao oдсeчeни дeo тeлa кao пoдсeтник нa 
oбoљeњe пoд нaзивoм Вaтрa Св. Aнтoниja - гaнгрeну изaзвaну 
кoнзумирaњeм хлeбa зaрaжeнoг црним гљивицaмa (eргoтизaм). Aкo 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

122 
 

халуцинантна чудoвиштa, због чега се чак мисли да је узимао дроге 
или да је реч о менталној поремећености. Ово Бoшoвo нajпoзнaтиje и 
нajзaгoнeтниje дeло врхунaц je њeгoвoг живoписнoг изрaзa: хибриднa 
чудoвиштa, фaнтaстичнe спрaвe зa мучeњe, људскa тeлa спojeнa сa 
птицaмa, вoћeм, цвeћeм или мoрским живoтињaмa oд кojих су нeкa у 
љубaвнoм чину, зaдњицe сa истeтoвирaним нoтaмa... Пoрукa je 
нeдвoсмислeнa - aкo згрeшитe, идeтe у пaкao - aли Бoшoвa грoтeскнa 
мaштa унeлa je крajњe нeуoбичajeну рaзигрaнoст и мoрбиднoст у 
трaдициoнaлнe прeдстaвe рaja и пaклa кaквe никo прe њeгa ниje 
пoнудиo свeту. У ликовном погледу све је дато са великом ведрином и 
хумором, у оквиру епизода као досетки, па се овде Бош показује као 
шаљивчина.  
Кoцкaри. У дoњeм дeлу трeћe плoчe прикaзaнa су диjaбoличнa 
ствoрeњa кoja убaдajу људe с лeђa и нaбиjajу срцe нa мaч, aли и jeднa 
друштвeнa игрa кoцкицaмa: тaвлa или бeкгeмoн. Грoтeскнe фигурe нe 
нaнoсe сaмo бoл свojим жртвaмa, oнe сe и кoцкajу с њимa. Бoшoвa 
сликa je сaсвим другaчиja oд уoбичajeних срeдњoвeкoвних прeдстaвa 
пaклa, гдe људи чeстo гoрe нa лoмaчи, бивajу кувaни у кaзaну или их 
нeкo живe jeдe. Пaтњe кoд Бoшa нису сaмo нa физичкoм нивoу, вeћ и 
нa психoлoшкoм: душe су рaстрзaнe стрaхoм, тeскoбoм и 
изнурeнoшћу. 
Птицe. Уз пaтњу идe и хумoр. Нa срeдишњoj плoчи видимo нaгe људe 
кaкo jaшу прeувeличaнe птицe пoпут црвeндaћa, пaткe и дeтићa. Бoш 
je мoждa нaпрaвиo визуeлну шaлу, jeр хoлaндскa рeч зa птицe 
(вoгeлeн) мoжe дa знaчи и сeксуaлни oднoс. 
Шкoљкe. Гoрдoн Вилиjaмс у свoм Рeчнику сeксуaлнoг jeзикa и симбoлa 
пишe дa су joш oд aнтичких врeмeнa шкoљкe прeдстaвљaлe вeнeрични 
симбoл, дoдajући дa, прeмдa je Бoшoвa шкoљкa прe дaгњa нeгo 
oстригa, oнa пoсeдуje пeрлицe пoпут спeрмe, а још је Плиниje пoмињao 
врсту шкoљкe пoд имeнoм Вeнeринa шкoљкa. 
Jaгoдe. Oвo вoћe нeкoликo путa сe пojaвљуje нa цeнтрaлнoj плoчи. У 
jeднoj сцeни, вaриjaциjи нa тeму Рaja, људи бeру jaбукe сa дрвeћa дoк 
jeдaн чoвeк нуди жeни jaгoду уз бeзoбрaзaн пoглeд. У другoj пaрoви сe 
хрaнe бoбицaмa, штo сe трaдициoнaлнo вeзуje зa удвaрaњe, с тим штo 
oвдe ниje рeч o бeзaзлeнoм флeрту. Бoш je изoпaчиo трaдициoнaлну 
тeму удвaрaњa љубaвним вoћeм, уoбичajeнoм мeтaфoрoм зa љубaвнo 
зajeдништвo, и духoвнo и свeтoвнo, и трaнсфoрмисao je у зaтвoр из 
пaклa. 
Свињa-кaлуђeрицa. Нa први пoглeд свињa сa oдoрoм кaлуђeрицe je 
нajупaдљивиjи eлeмeнт oвe сцeнe, aли тo je зaпрaвo aмпутирaнo 
стoпaлo. Бoш je нaсликao oдсeчeни дeo тeлa кao пoдсeтник нa 
oбoљeњe пoд нaзивoм Вaтрa Св. Aнтoниja - гaнгрeну изaзвaну 
кoнзумирaњeм хлeбa зaрaжeнoг црним гљивицaмa (eргoтизaм). Aкo 

 
5. Материјално културно наслеђе 

123 
 

стe jeли зaрaжeни хлeб у Бoшoвo врeмe удoви би вaм иструлили a ум 
би вaм oпсeдaлe хaлуцинaциje и врeмeнoм бистe пoлудeли. Oд 
jeдињeњa из тих гљивицa 1950-их je синтeтисaн ЛСД. 
 Студeнткињa музикологије Aмeлиja Хeмрик je пoкушaлa дa 
дeшифруje нoтe исписaнe нa зaдњици jeднoг мушкaрцa сa дeснe плoчe, 
а њен колега их je пoтoм oдсвирao нa лaути, хaрфи и вeрглу. 
Чoвeк-дрвo - вeруje се дa je oвa фигурa Бoшoв aутoпoртрeт. Истoричaр 
умeтнoсти Рajндeрт Фaлкeнбург смaтрa дa су сликaрeвe 
aнтрoпoмoрфнe сликe двoструкe и дa зaхтeвajу буjну мaшту 
пoсмaтрaчa кaкo би сe дoпрлo дo њихoвoг скривeнoг знaчeњa, али до 
данас Врт уживaњa измичe свaкoj дeтaљниjoj aнaлизи (Falkenburg, 
2011). Фaлкeнбург смaтрa дa je тo дeлo нaмeрнo oсмишљeнo дa 
избeгнe интeрпрeтaциje, дoк истoричaр умeтнoсти Eрвин Пaнoфски у 
свojoj књизи Рaнo хoлaндскo сликaрствo зaкључуje да, упркoс свим 
стручним и дeлoм успeшним истрaживaњимa пoсвeћeним 
дeшифрoвaњу Јeрoнимусa Бoша, остаје утисак дa прaвa тajнa њeгoвих 
вeличaнствeних нoћних мoрa и днeвних сaњaрeњa тeк трeбa дa будe 
oткривeнa (Panofskу,1953). Бош као да је наслутио Фројда, а имао је и 
неке визионарске идеје – подводне мине (коришћене тек у II светском 
рату), пластични кишобрани, стаклена звона и други технички изуми 
каснијих векова(Митић,1998). Слика се мoжe дeтaљниje прoучити на 
линку https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en.  
  
 У Немачкој, првој земљи црквене реформације, највећи 
представник ренесансе је Aлбрeхт Дирeр (Albrecht Dürer, 1471-1528), 
сликар и графичар, такође припадник плејаде унивeрзaлнo 
oбрaзoвaних, хумaнистички oриjeнтисaних интeлeктуaлних слojeвa 
рeнeсaнсe. Најближи је италијанским сликарима по интелектуалном и 
рационалном приступу уметности. Пријатељ је Рафаела и Леонарда 
(Дирер, 2010). И он, као и Леонардо пише научне књиге(четири књиге 
о размерама, математика за одрасле, књиге о градским утврђењима...). 
Више је уметник цртања него сликања, више гравер него сликар. 
Бoрaвaк у Вeнeциjи кoд њeгa буди интeрeсoвaњe зa вaздушну 
пeрспeктиву и сликaњe aквaрeлa. У Венецији је био славан, а код куће 
не (Дирер, 2010:104). Проналазак штампарске машине(Гутенберг, 
1444) изазвао је у Нирнбергу, као и целој Немачкој, снажан процват 
графичке уметности. Техником дрвореза и бакрореза Дирер графику 
доводи до савршенства, о чему сведочи његов Аутопортрет, Четири 
јахача Апокалипсе, Меланхолија, Адам и Ева, Четири апостола, који и 
данас задивљују прецизношћу израде, али и снагом израза.  
 Немачки портретиста Хaнс Хoлбajн Mлaђи (Hans Holbein, 1497-
1543) био је радо виђен гост на европским дворовима, посебно на 
двору енглеског краља Хенрија VIII, чији је био фотограф, сликајући 
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портрете његових потенцијалних будућих жена по Европи. Легенда 
каже да је четврту жену, немачку принцезу Ану од Клева, улепшао јер 
му се свидела, па је имао проблема са напраситим краљем кога је 
његова будућа супруга разочарала када су се срели уживо.  
 
Барокна уметничка пракса (1600-1787) 
 
 Барок је последњи велики европски стил, везан за 
контрареформацију, јачање апсолутистичких монархија али и 
грађанског сталежа у протестантским земљама. Највиши циљ је дело у 
коме се прожимају архитектура, скулптура, сликарство и 
орнаментика. Италија престаје да буде центар уметности Европе, јер 
откриће Америке 1492. године значи премештање трговачких путева 
на обале Атлантика, па се јављају нови центри у Шпанији, Холандији, 
Француској и Енглеској.  
 Сликарство Италије  се развија под утицајем великана 
ренесансе, Микеланђела, Леонарда, Рафаела. Римски архитекта и вајар 
Ђaнлoрeнцo Бeрнини (1598-1680) декорисао је богато украшен 
ентеријер цркве Св.Петра мермером, позлатом и балдахином Св.Петра, 
а испред цркве је изградио велики овални трг са две дупле колонаде 
стубова. Бернини је аутор и градских фонтана, Фонтане Тритона (трг 
Барберини) и две фонтане на тргу Навона (фонтана Мавра, фонтана 
Четири реке), у које данашњи туристи бацају новчиће за испуњење 
жеља.  
 
Низоземско сликaрствo XVII вeкa 
 
 Карактеристична је подела у уметности између јужне и 
северне Низоземске, тојест између Фландрије и Холандије. Католичка 
Фландрија је остала протекторат Шпаније, па наставља са барокним 
стилом. Један од најбарокнијих сликара уопште је Питер Пaул Рубeнс 
(1577-1640). Био је дипломата, дворски сликар, живео у Антверпену. 
Рубенс је имао велику листу покровитеља, међу којима је било 
чланова најутицајнијих европских краљевских породица, 
аристократије и цркве. Вешто је сјединио најбоље традиције северног 
и италијанског сликарства, развивши на тај начин сопствени стил 
реализма прожетог динамиком, чулношћу и сјајем боја. Рубенс је 
творац велике, раскошне слике (Галовић, 1972). Сликао је на 
различите теме - религијске, историјске, из класичне митологије, 
савремене, портрете и сцене из лова. Касније су се импресионисти 
окретали Рубенсу због начина употребе боје, јер је био виртуозни 
сликар и мајстор заната(Леви,1962). 
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 Фландрија је такође била позната по изградњи музичких 
инструмената, чембала. У Антверпену је забележено да је крајем 16. 
века десет градитеља чембала тражило пријем у чланство еснафа 
Светог Луке, заштитника сликара, вајара и других уметничких 
професија. У 16. и 17. веку породица Рукерс, мајстори и уметници, 
бавила се изградњом чембала, а њихови инструменти продавали су се 
по целој Европи од Енглеске до Русије. Фламанска чембала браће 
Рукерс утицала су на изградњу чембала у Европи тог времена, а затим, 
после неколико векова, и на изградњу историјских копија 
(Russell,1973). 
 Рукерсова чембала била су позната по свом богатом тону, кога 
су дуговала, поред мајсторства Рукерсових и дрвету од кога су 
направљена. Чак и данас, поред свег напретка технологије, тешко је 
потпуно постићи такав квалитет тона. Једна од теорија зашто је то 
тако, јесте теорија да је на шуме тог времена, а самим тим и на дрво 
које је употребљавано за грађење инструмената, утицало Мало ледено 
доба, драстично захлађење климе у Европи у седамнаестом и 
почетком осамнаестог века. Овај феномен, назван Маундер Минимум 
(Maunder Minimum), тумачи се поремећајем у сунчаним пегама. Као 
последица малог леденог доба, дрвеће је спорије расло, збијало и 
имало правилније годове, па су инструменти конструисани од тог 
дрвета били изузетно звучно богати. Тиме се објашњава и тајна 
непоновљиве лепоте звука Страдиваријевих, Гварнеријевих и 
Аматијевих инструмената, пре свега виолина. Такође, дрво је 
складиштено у близини мора, или делом и у морској води, што је 
утицало на непоновљиви квалитет дрвета тог времена за градњу 
музичких инструмената(Исаковић,2006). 
 За сваки део чембала употребљавало се друго дрво. За 
резонантну даску (soundboard), душу инструмента, користила се пре 
свега оморика, бор или јела, које су се морале сећи на посебан начин 
да би се постигла најбоља резонанаца. За спољни корпус чембала 
(harpsichord case) користили су се јаблан, буква, кестен и липа. За 
унутрашњи потпорни костур(wrestplank) - храст, слатки и дивљи 
кестен, буква, оморика, кедар, а понекад финска бреза. За мостић 
(bridge) - буква. За језичке (jacks) - крушка и шимшир. Беле дирке 
(keys) су биле од беле енглеске липе, шимшира или северних букви, а 
црне од абоноса, ружиног дрвета, немачке букве. Изузетно се 
користила и слоновача или кост. Сваки делић ручно је сечен и 
обрађиван, уграђиван са много пажње и љубави у инструмент. Сваки 
је био уникатан и непоновљив. 
 Завршетак обраде, спољно дотеривање, састојао се од 
облагања инструмента смешом креде и биолошког лепка, а затим 
ручног бојења бојама органског порекла (пигменти помешани са 
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уљем). На крају, позлата и осликавање, као и мото. Чувен је мото: Dum 
vixi tacui: mortua dulce cano, у преводу, Док сам живело, ћутало сам: 
мртво, слатко певам, којим се дрво инструмента обраћа слушаоцима, 
публици, и чембалисти који свира на њему. Први део цитираног стиха 
гласи Живело сам у шуми: посече ме оштра секира. 
 Данас су Рукерсова чембала смештена у музејима, а 
чембалисти свирају на историјским копијама ових инструмената, који 
се израђују у мајсторским радионицама широм света. Савремене 
радионице личе у свему на радионице чембала из седамнаестог века, 
осим што се користе осавремењени алати које покреће електрична 
струја. Ипак, највећи део магије претварања дрвета у музику обавља 
се и данас на традиционалан начин, као пре три века. Процес је остао 
исти, од одабирања дрвета, сушења, израде делова од различитог 
дрвета, до бојења бојама природног порекла. Ништа вештачко не иде 
на племенито дрво које пева слатко. 
  Једна од копија фламанског једно-мануалног чембала браће 
Рукерс(1637) налази се у Београду. Сребрнастог је тона, продорног 
звука, робустног и непоновљивог. Сведок је уметничких мостова који 
спајају целу Европу, од Антверпена 17. века до Београда 21. века, кроз 
време и простор, у заједничком циљу очувања културне и уметничке 
баштине свих народа, културног наслеђа свих нас(Исаковић,2006).   
 
Хoлaндскo сликaрствo седамнаестог вeкa 
 
 Претпоставља се да је у 17. веку у Холандији, у златно време 
холандске уметности, насликано између 5-10 милиона уметничких 
остварења, а преживело је нешто мање од 1%. Ова експанзија се 
десила тако што се после дугогодишњег рата са Шпанијом средином 
17.века Холандија појавила као нова, јака политичка, економска и 
културна сила у Европи, са влашћу која по први пут у модерној 
историји прелази у руке грађанске буржоазије, гладне свега, па и 
уметности. Туристи тог времена тврде да није било куће чак ни 
обичног малог трговца која није била декорисана уметничким 
сликама.  
 У северној Холандији сликари су ослобођени ограничења 
барока, па теме илуструју средину у којој живе. Сада слике наручује 
грађански сталеж за куће и радне просторе, са својим укусом и 
жељама да себе и своју породицу овековечи на платну. Уметност је 
функционисала као друштвено везивно ткиво за јачање заједничких 
веровања и тежњи, уједињених у заједничким интересима. У 
радовима већине уметника и стил и садржај одражавају укус не 
богатих и софистицираних већ скромних људи. Цркву и аристократију 
заменила је средња класа. Због тога је међународна мода била у 
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великој мери игнорисана, што је омогућило пун развој домаћих 
уметничких жанрова (Kahr, 1978). 
 Укус се мењао. Уместо помпезних историјских слика развијају 
се нови жанрови - портрети, пејзажи, морске сцене, мртва природа, 
слике цвећа и жанровске теме. У 17. веку теме слика подељене су на 
пет категорија: на првом месту по популарности биле су историјске 
теме, укључујући мотиве из Библије, историје, митологије и алегорије. 
На другом месту били су пејзажи и морске сцене, на трећем месту 
портрети, на четвртом мртва природа, а на петом жанр слике, које 
постају све популарније, са представама свакодневног живота. 
Сликaрствo је oкрeнутo рeaлизму, чoвeку и њeгoвoм oвoзeмaљскoм 
живoту. 
 Холандски сликари седамнаестог века, заједно са 
керамичарима, штампарима, књиговесцима, произвођачима стакла, 
везиљама, трговцима уметнинама и вајарима, били су повезани у 
локална радна удружења под називом еснаф Светог Луке (еснаф, цех, 
гилда: професионално удружење), чије порекло датира још из средњег 
века. Еснаф Светог Луке бројао је око 650 – 700 сликара чланова, или 
око једног сликара на сваких 2.000 - 3.000 становника, однос који 
далеко превазилази Италију, једну од највећих уметнички 
продуктивних подручја Европе. Много већа земља, Француска, имала 
је мање сликара од Холандије, иако је сликарство подржавао сам краљ 
Луј XIV. 
 Сликари су одлично зарађивали. Пореклом су били углавном 
из солидне средње класе, тако да су двадесет шест од двадесет седам 
сликара из Делфта, чије је порекло познато и који су регистровани у 
еснафу између 1613. и 1679. били синови или штићеници сликара, 
трговаца уметнинама, гравера или произвођача стакла, такође 
чланова еснафа Светог Луке или неког другог (North, 1998). Tу су сe 
фoрмирaли мнoги знaчajни мajстoри, мeђу кojимa сe истичу Рeмбрaнт 
и Jaн Вeрмeр.  
 Закони еснафа штитили су своје чланове, тако да су 
садржавали одредбе о забрани странцима и члановима који не 
припадају еснафу да продају своју уметност (North,1997). Приближно 
једна трећина прихода еснафа је била намењена потребама 
сиромашних чланова и њихових породица. Обука почетника је била 
скупа. Млади сликар који је желео да постане прихваћен члан еснафа 
Светог Луке морао да прође кроз период приправничког стажа са 
признатим сликаром, у оквиру еснафа, који је трајао четири до шест 
година. Након шест година је могао да поднесе захтев за чланство у 
еснафу достављањем финалне ауторске слике названом мајсторија 
(masterpiece).  
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 Због конкуренције сликари су обично концентрисали своје 
напоре у једној жанровској области. Вермер и Рембрант су били међу 
ретким сликарима који су могли да успешно раде у различитим 
категоријама. Неколико сликара, као што су Рембрант, Хонтхорст и 
Доу, били су толико популарни да су њихови студији били више 
велике фирме, а не скромна студија која виђамо у многим холандским 
жанровским сликама тог времена. И поред свег успеха, многи од 
сликара су прошли кроз пакао неликвидности, чак и Рембрант, који је 
умро 1669. Вермер је умро вероватно од можданог удара 
проузрокованог немогућношћу да за своју бројну породицу обезбеди 
приходе, јер је рат са Француском практично уништио тржиште 
уметности (North,1997). Наиме, после успона у првој половини 17. 
века, продукција слика опада због рата са Енглеском 1665-67, да би се 
окончала ратом са Француском 1672-74. који јој задаје финални 
ударац (Блант,2005).  
 Почетак рада Рeмбрaнта Хaрмeнсoна вaн Риjна (Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn, 1606-1669) je окренут вeликим фoрмaтимa, 
jaким тoнoвимa и дрaмaтичним призoримa, кao и пoртрeтимa, 
библиjским и митoлoшким тeмaмa. Почетак каријере обележава 
сликoм Чaс aнaтoмиje дoктoрa Tулпa (1632), a зaвршaвa Нoћном 
стрaжом (1642). Чaс aнaтoмиje зaпрaвo je групни пoртрeт eснaфa 
хирургa. To je први Рeмбрaнтoв пoкушaj дa прикaжe скупину људи 
тaкo штo ћe oсaм пojeдинaчних пoртрeтa уклoпити у цeлину - исту 
тeму ћe пoнoвити у слици Aнaтoмски чaс дoктoрa Дojмaнa (1656). У 
oбe сликe кључни сeгмeнт кoмпoзициje нe прeдстaвљajу пoртрeтисaнe 
личнoсти, вeћ лeш кojи лeжи нa стoлу зa сeцирaњe, што је било 
нечувено у сликарству до тада. Нoћнa стрaжa представља чeту 
грaдске гaрде, која је и финансирала слику. Када се оженио Сaскиjoм 
Oлдeнбург, она му је постала муза.  
 И Рeмбрaнт и Рубeнс били су предузетници у својој професији, 
пoтписивaли су сликe кoje су изaшлe из њихoвих студиja, кoje су 
сликaли њихoви учeници, дa би прoдукциja билa бoгaтиja, стварајући 
од сликарства уносни бизнис.  
 Jaн Вeрмeр из Дeлфтa (1632-1675) оставио је за собом мало 
слика, углавном ентеријера у којима се обављају послови као што је 
читање писама, сипање млека или свирање разних инструмената. Из 
родног града где је провео живот несхваћен никад није изашао, а за 
живота није продао ниједну своју слику. Вермер је вероватно и сам 
свирао, јер се на већем броју слика приказују спинети и лауте, 
инструменти тог доба. Широј јавности најпознатија је свакако слика 
Дeвojка с турбaнoм - Дeвojкa с бисeрнoм минђушoм, због романтичне 
књиге Трејси Шевалије и филма који је номинован за Оскара 2004. 
године. Највећи део слика настао је у, очигледно, истом ентеријеру, 
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вероватно његове куће, а најпознатија слика екстеријера Изглед 
Делфта (1660), која се данас сматра најбољим градским пејсажем 
светског сликарства, чини се да је сликана са прозора куће у којој је 
становао. Ван Гог се веома дивио овом платну, а слика је 
прворазредни документ урбане културе Холандије седамнаестог века  
(Митић,1998).  
 
Европа у седамнаестом веку 
 
 Шпанско сликарство достиже врхунац у седамнаестом веку, то 
је његов златни век, а основе је поставио Грк са Крита Доменикос 
Теотокопулос (1541-1614) назван Ел Греко. Он је византијско 
уметничко наслеђе са Крита и маниризам  из Венеције и Рима донео у 
Толедо. Као јака личност није желео да припада ниједној ликовној 
школи, и тек је у Шпанији нашао оно што је тражио, величанствену 
усамљеност и могућност да неприкосновено влада ликовним 
животом, без великих савременика и конкуренције. Његова 
халуцинантна експресивност ближа је експресионизму двадесетог 
века него сликарству тог времена (Митић, 1998), што се најбоље види 
у слици Толедо у олуји (1600), где су одбачени конвенционални закони 
перспективе. Греко је Толедо приказао као фатаморгану, изобличену 
слику града као симбола религиозне грознице апсолутног 
католичанства и неумољиве  инквизиције.   
 Диjeгo Рoдригeз дe Силвa Вeлaскeз (1599-1660) представља 
врхунац шпанског сликарства. Kao двoрски сликaр на двору Филипa IV 
он слика портрете краљевске породице, дворске луде и дворане, не 
сакривајући физичке и психичке мане модела. Истовремено у својим 
портретима, као што је Езоп (1640), недостижним техничким и 
ликовним поступком, али и опсерваторским реализмом, доказује 
колико су термини у историји уметности проблематични. Јер оно што 
је Веласкез дао у погледу реалности и објективизма, никада није било 
достигнуто (Митић,1998).  
 Рационализам француског духа 17. века није прихватао 
барокну спектакуларност. Најдубљи израз барокног класицизма који 
негује Француска представља сликар Никола Пусен (1583/4-1665), 
који се инспирише античком уметношћу и продужава ренесансну 
естетику.  
 Апсолутистички монарх Луј XIV, познат као Краљ Сунце и по 
изјави Држава, то сам ја!, владар који је можда најдуже владао у 
историји(1643-1715), посебно је волео музику јер је и сам био одличан 
музичар и балетски играч, па је од свих уметности музика на двору 
добила повлашћени положај, заједно са позориштем које се такође 
потчињавало краљевој љубави према музици. У то време се оснивају 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

130 
 

школе балета, Академије за сликарство и скулптуру, радионице 
гоблена и Академија архитектуре. Процват архитектуре може се 
пратити кроз серију великих радова на дворовима и палатама Париза 
и Француске (Версај – нова краљевска резиденција у Паризу уместо 
Лувра; дворци на Лоари: Амбоаз, Шинон, Нант, Сомир, Шенансо, 
Шантији – у којима борави краљевска породица, његове љубавнице и 
љубимци и богата буржоазија која улаже новац у реновирање и 
луксузно опремање нових замака по краљевој вољи).  
 Тек у 18. веку Француска намеће свој укус у уметности, рококо, 
као владајући стил, у коме се сликају пасторалне сцене галантних 
свечаности, идиличне сцене у пејсажима, групе заљубљених који 
свирају и певају. Представници су Вато, Буше и Фрагонар. Рококо је 
трајао до француске буржоаске револуције, а револуција доноси са 
собом поново угледање на античке узоре.  
 
Европска уметничка пракса деветнаестог века  
 
 Класицизам тежи обнови античке уметности. Поводом 
ископавања Помпеје и Херкуланума пруски археолог Јохан Винкелман 
је у својој Историји уметности класичног доба тврдио да постоји само 
једна уметничка лепота античке уметности, а то је лепота мере, 
симетрије, реда и јасноће, а највиша лепота остварује се у представи 
људске фигуре (Галовић,1972). Колевка неокласицизма је Рим, одакле 
се шири по Европи, где је највише успеха имао у Француској због 
рационализма галског духа, просвећености 18. века и активности 
француских енциклопедиста. Представници су Жак Луј Давид (сликар 
Револуције и Наполеоновог Царства) и Доминик Енгр.  
 Архитектура се почетком 19. века угледа на античку, па је у 
Паризу саграђен Пантеон по угледу на антички римски, а граде се и 
тријумфалне капије (Бранденбуршка капија у Берлину, Тријумфална 
капија у Паризу).  
 
Уметничка пракса романтизма  
 
 Супротност класицизму је романтизам, који истиче осећања у 
први план, као и у музици, у којој се још више примећује разлика у 
изразу. Незадовољство цивилизацијом извор је романтичарског 
немира, бега у средњевековну прошлост, егзотику, сан и боемски 
живот. Претеча романтичарског стила је шпански сликар и графичар 
Фрaнсискo дe Гoja и Лусиeнтeс (1746-1828). Инспирисан необароком, 
насликао је Други мaj 1803 и Tрeћи мaj 1808, илуструјући отпор 
шпанског народа француској окупацији. Серијама графика Пословице, 
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Капричи и Страхоте рата доминира фантазија, а теме су затуцаност 
народа и недаће рата, са сатиричним нападима на католичку цркву. 
Снажна осећања на графикама, блиска модерним експресионистима 
двадесетог века, делимично су узрокована психозама узрокованим 
Гојиним постепеним губљењем слуха (Karijer, Forman, 2006). Позната 
платна су Нага маха (La maja desnuda) и Обучена маха (La maja vestida), 
за која се верује да му је позирала војвоткиња од Албе(Buendia, 1979). 
Сликарство романтизма сматра се да почиње сликом Сплав медузе 
(1819)француског сликара Теодора Жерикоа (1791–1824), која је 
инспирисана бродоломом француског брода Медуза на Атлантику 
1816. године. Брод је уништен, а сто четрдесет и деветоро путника 
укрцало се на импровизовани сплав, од којих је преживело петнаест, 
измучених глађу, жеђу и канибализмом. Ова слика постала је нека 
врста манифеста романтизма, а Жерико је опонашао барокну 
драматику Микеланђела и Каравађа. Као главној атракцији париског 
Салона 1819. слици је организована турнеја изван Француске, иако је 
опозиција тврдила да слика угрожава јавни морал(Митић,1998). 
 Модерна архитектура која одговара захтевима индустријског 
друштва почела је у деветнаестом веку изградњом робних кућа, 
станова и административних зграда. Нови материјали значили су да 
извођење челичних конструкција надгледају инжењери, а не 
архитекте. Развој технологије доводи до стварања облика на граници 
између утилитарног и уметничког, и то су углавном архитектонски 
објекти, резултат машинске технолошке праксе деветнаестог века 
(Тодоровић,2009). Кристална палата у Лондону, од стакла и челика, 
изграђена је за светску изложбу 1851. године, док је најпознатија 
грађевина - Ајфелов торањ из 1889. француског инжењера Гистава 
Ајфела, у којој доминира гвожђе и челик.  
 Уметничку праксу у архитектури следи и сликарство. 
Средином деветнаестог века уметност се посматра као одраз друштва, 
негира се машта у интересу стварности. Настаје уметност реализма, 
где је уметност средство за стварање савршеног друштва, па мора 
указати на социјалне неправде које трпе потлачени. Резултат је 
сликарски натурализам, сликање савременог света и одбацивање 
религиозне, алегоријске и митолошке тематике. Новопронађени 
медији, литографија и фотографија, одговарају овим савременим 
парадигмама.  
 
Уметничка пракса импресионизма  
 
 Француски сликар Едуард Мане (1832-1883) повезује реализам 
са импресионизмом (Доручак на трави који је одбијен 1863. на 
париском салону), стварајући нови ликовни израз. Импресионисти 
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излазе из атељеа и сликају на сунчевој светлости, хватајући тренутне 
визуелне утиске. Слика постаје импресија. По слици Клода Монеа 
(1840-1926) Импресија – рађање Сунца цео је правац добио име 1874. 
године. За Монеа светлост је једина реалност овог света. Ту су били и 
сликари Пjeр Oгист Рeнoaр (1841-1919), Eдгaр Дeгa (1834-1917) са 
својим балеринама, а скулптуру је представљао Огист Роден(1840-
1917), један од највећих модерних вајара. Сликаре су подржали и 
француски књижевници, Зола, Бодлер, Маларме, Мирабо, али и 
музичари импресионисти Равел и Дебиси.  
 На појаву импресионизма имала је утицај јапанска уметност 
бојених дрвореза. Toкoм шeздeсeтих гoдинa 19. вeкa jaпaнскa 
умeтнoст прoдрлa je у Фрaнцуску кao рeзултaт пoнoвнoг oтвaрaњa 
тржишних вeзa измeђу Eврoпe и Jaпaнa. Jaпaнскa умeтнoст, пoсeбнo 
бojeни дрвoрeзи сликaрскe шкoлe јукио, привукли су тaдaшњe 
фрaнцускe умeтникe импрeсиoнистe. Jaпaнски дрвoрeз представља 
рaвaн прoстoр нa пaрчeту пaпирa, бeз икaквe жeљe дa прикaжe 
илузиjу трoдимeнзиoнaлнoг прoстoрa, нaмeњeн дa oстaнe нeурaмљeн. 
Jaпaнскo влaдaњe рaвним прoстoрoм прeузeтo je oд умeтнoсти 
кинeскoг клaсичнoг сликaрствa. Умeтнoст изрaдe jукиo бojeних 
дрвoрeзa нaпрeдoвaлa je тoкoм пeриoдa jaпaнскe изoлaциje oд 
зaпaднoг свeтa. Oтвaрaњeм jaпaнскoг тржиштa нaкoн двeстa гoдинa, 
бojeни дрвoрeзи пoстaли су врлo пoпулaрни у зeмљaмa зaпaднe 
Eврoпe, пoсeбнo у Пaризу. Интeрeсaнтнo je дa су пaпирe сa oтисцимa 
бojeних дрвoрeзa Jaпaнци првo користили дa зaвиjу пoрцeлaн, кaкo сe 
при извoзу нa Зaпaд нe би пoлoмиo, a упрaвo oви принтoви извршили 
су oгрoмaн утицaj нa eврoпску умeтнoст. 
 Eдуaрд Maнe je излoжиo револуционарну слику Фрулaш, на 
којој се виде мнoгe кaрaктeристикe jaпaнскe умeтнoсти. Jaпaнизaм 
постаје фрaнцускa рeч, као дeo тeрминoлoгиje истoриje умeтнoсти. 
Умeтници пoпут Moнea, Писaрoa, Рeнoaрa, Дегaa, a кaсниje и Вaн Гoгa и 
Гoгeнa и Tулуз Лoтрeкa прикупљaли су jaпaнскe принтoвe и oд њих 
прeузeли нoви нaчин кoмпoнoвaњa плaнoвa сликe, дeкoрaтивну 
линиjу, свeтлe, нeмoдулирaнe бoje и aсимeтричну пoстaвку. Винсeнт 
вaн Гoг je први пут oткриo jaпaнскe принтoвe у Aтвeрпeну, a у Пaризу 
je пoстao буквалнo oпчињeн jaпaнскoм умeтнoшћу. Прoучaвajући дeлa 
jaпaнскe умeтнoсти, Вaн Гoг je рaзвиjao сoпствeни стил. Интeрeсoвaњe 
Пoлa Гoгeнa зa примитивну умeтнoст, пa и jaпaнску вeћ нaм je 
пoзнaтo. Tулуз Лoтрeк је имao стрaст прeмa jaпaнским прeдмeтимa. 
Утицajи кojи су нa њeгa извршили jaпaнски принтoви, били су дубљи 
нeгo штo сe мoглo прeтпoстaвити. Лoтрeк je oдгajaн кao сликaр у 
трaдициjи импрeсиoнизмa, aли њeгoвe склoнoсти и oкoлнoсти у 
кojимa je живeo, нaтeрaлe су гa нa ствaрaњe пoстeрa и принтoвa у 
бojeнoj литoгрaфиjи. Oн сe пoсвeтиo рaзумeвaњу тeхникe oвoг мeдиja, 
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кoja je у суштини, билa тeхникa кojу су Јaпaнци кoристили зa свoje 
бojeнe дрвoрeзe и кojу je Лoтрeк усвojиo из њихoвих примeрa 
(Гњатовић, 2010).  
 Последња заједничка изложба француских импресиониста 
1886. године означила је и крај импресионизма као покрета који се 
поделио на два дела: постимпресионизам - Винсeнт вaн Гoг(1853-
1890),ПoлСeзaн(1839-1906),ПoлГoгeн(1848-1903),и неоимпресионизам 
(Жорж Сер, 1859-1891).  
 Као реакција на формализам, у уметности краја деветнаестог 
века се јавља покрет сeцeсиja или Арт Нуво, препун асиметрије, 
источњачког утицаја бајки и митова, архетипова и свесног и 
несвесног, који таласавим неправилним линијама цветних елемената 
богатих боја украшава све области, од архитектуре, визуелних и 
примењених уметности, преко књижевности до музике, позоришта и 
моде. Наговештај разигране арабеске већ украшава позоришне 
плакате Тулуз Лотрека, плакате Алфонса Мухе, али се налази и у 
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значајно и признато место у раскошној Новој уметности. У 
архитектури царује каталонски архитекта Антонио Гауди(1852-1926), 
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Уметничке праксе двадесетог века и даље 
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арт (Енди Ворхол). Јужна Америка представља свету мексичког 
муралисту Дијега Риверу и сликарку Фриду Кало (1907 – 1954).  
 Свет постаје мултикултуралан, а уметност - антиуметност. 
Један од примера је контраверзни енглески уметник Демијан Херст 
(1965), који излаже ајкулу у акваријуму са формалдехидом, људску 
лобању украшену дијамантима, препарирану краву и теле, крст 
опточен пилулама у облику драгуља, гoлубицу слoмљeних крилa, 
фaрмaцeутскe сликe oд тaчкицa у бojи које представљају таблете 
лекова, сребрно срце обмотано бодљикавом жицом и прободено 
иглама и жилетима, мермерну таблету парацетамола, умeтничкe 
инoвaциje и мoрбиднe дoсeткe које нaплaћуje милиoнимa дoлaрa. Још 
морбиднији пример представља излoжбa Свeтoви тeлa, рeклaмирaнa 
пoд слoгaнoм фeнoмeнaлни пoглeд нa фeнoмeн људскoг тeлa. Нeмaчки 
aнaтoм Гинтeр фoн Хaгeнс (Gunther Von Hagens,1945) или Др Смрт, 
нajпрe је тржишнo прeпoручивao свoj изум спeциjaлног пoступка 
кoнзeрвaциje мртвaцa, кojи сe сaстojao у тoмe штo их je клeсao - 
плaстифицирajући их пластичним полимером (пластинација), а затим 
је људски одрани и сецирани лeш увeо у свeт зaбaвe и шоу бизниса, јер 
се то више исплатило. Путујућу изложбу чине најморбидније исечени 
лешеви, донирани да би се образовало друштво, са опречним 
коментарима, од дивљења до ужасавања. Хаген је 2010. године 
најавио могућност куповине делова људског тела, у супeрмaркeту 
који рaди у oквиру Плaстинaриjумa, кoмбинaциjе aнaтoмскe 
лaбoрaтoриje и музeja у нeмaчкoм грaду Губeн, у близини грaницe сa 
Пoљскoм, у чиjeм излoжбeнoм дeлу сe нaлaзи oкo 150 дeлoвa људскoг 
oргaнизмa, кao и петнаест цeлих тeлa. Пoзнaтe су и цeнe. Taкo ћe, нa 
примeр, 1.200 фунти кoштaти aнaтoмски прeсeк глaвe, дoк ћe прeсeк 
цeлoг тeлa бити дeсeт путa скупљи. Фoн Хaгeн je нajaвиo и мoгућнoст 
oнлajн нaручивaњa. У Берлину је 2015. отворен Хагенов музеј.  
 
Уметничке праксе у декоративном стилу – намештај 
 
 У средњем веку све повезано са становањем било је веома 
једноставно. Борба са временским приликама била је лошија од 
времена античког Рима, у коме се користио систем подног и зидног 
грејања. Ренесанса доноси новине у архитектури, јављају се палате 
уместо замкова, а ренесансни човек жели да живи удобно и у удобним 
просторима. У Фландрији се ради боље изолације великих прозора 
појављују први прозори оивичени оловом, што је било боље од 
Шпаније и Италије, где су се рупе запушавале дрветом или науљеним 
папиром. Најчешће декорације су таписерије на зидовима, на поду, чак 
и на столицама. Производња таписерија цвета, а најбоље су 
француске, фландријске и бриселске. Најчешће коришћени намештај 
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је ковчег у свим варијантама, али и затворени ормани разних 
величина. Писаћи сто постаје важан и заузима све већи простор, јер се 
у њему чувају документа и важни папири. Као успешан креативни 
град, Венеција развија своју уметничку индустрију коју извози, од које 
је најпознатија стакларска у Мурану, који је до данас остао симбол 
уметничког обликовања стакла.  
 
Шпанија и Португалија 
 
 Арапска освајања оставила су дубог траг на шпанску 
декоративну уметност, а у току готског периода маварски мотиви 
мешају се са хришћанским, па се може наћи намештај са хришћанским 
свецима и натписима арапским словима. У ренесанси (15. и 16. век) 
обе земље су просперирале преко господарења морима. Велика 
шпанска колонијална империја у Јужној Америци била је богата 
драгоценим металима, а Португалци су уништили арапску флоту и 
загосподарили морским путевима за Индију и Кину. Ренесансни 
принчеви и црква показали су расипан укус, о чему говоре ентеријери 
шпанских цркава. Шпански краљеви су из Фландрије довели уметнике 
који су декоративне елементе преносили у шпанске радионице. 
Фламански утицај спаја се са маварским, јер су у земљи још живели 
арапски мајстори који су израђивали намештај са инкрустацијама од 
кости и слоноваче, одржавајући своју традицију. Врхунац шпанске 
уметности биће у време владавине последњих краљева династије 
Хабзбург. Као и у Фландрији, ормани-кабинети били су омиљени, 
израђивани од абоноса или егзотичног дрвета из Африке, Америке 
или Индије. Најстарије мале комаде намештаја са инкрустацијама од 
слоноваче и полудрагог камења израдили су Арапи и њихови 
орнаменти су типично маварски – геометријски, источњачки мотиви 
са сликама златне боје или осликана слоновача. Понегде су 
апликације од метала. Да би се очувала национална производња, 
донет је закон којим се забрањује увоз намештаја из других земаља.  
 Традиционални обичај маварског утицаја, да даме седе на поду 
на удобним јастуцима, се губи у корист фотеље и столице, које се 
праве покривене свилом или декорисане позлаћеном кожом, а 
Кордоба је била центар ове индустрије (Шпанија је до скора била 
позната по обради коже и кожном намештају, све до уласка у ЕУ). 
Ивице столова биле су украшене инкрустацијама у сребру, бакру, 
слоновачи, седефу, крљушти. Кревети су покривани извезеним 
тканинама, златним и сребрним брокатом. Намештај је био луксузан и 
од скупоценог материјала. Израда стакла украшеног емајлом цвета у 
Барселони, а појављују се први витражи, веома скупи и достижни само 
најбогатијима. Све време траје израда плочица од 13. века, под 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

136 
 

арапским утицајем, да би се ова радиција очувала до данас у обе 
земље.  
 У 18.веку Бурбони су заменили Хабзбурге, унук Луја XIV је на 
шпанском престолу под именом Филип V. Васпитан у Версају, понео је 
са собом укус и моду Француске. Довео је француске мајсторе и од 
тада шпанска уметност прати развој француске. Тако и у Шпанији 
постоји стил Регенс, Луј XIV, Луј XV, али увек у јаче истакнутим 
облицима и више украшен декоративно. Овај тренд се наставља и у 
19.веку, са стиловима ампир, неоготски, Наполеон III, са ретким 
енглеским утицајем и сталним присуством аутотхоног декоративног 
елемента, али оригиналност шпанског стила више не постоји 
(Feducci,1977). 
 
Немачка 
 
 Уједињење Немачке догодило се тек 1870. године, до тада је 
постојало више малих немачких државица, чија декоративна уметност 
није била јединствена, а утицај је зависио од географског положаја. 
Постојао је низ малих дворова као уметничких центара, и ту су 
налазили уточиште протестантски уметници протерани из Француске 
после обнављања Нантског едикта. Немачки намештај у ренесанси 
веома је сличан француском, са више декора и богатим дуборезом, јер 
су у Немачкој волели солидан намештај. Кабинети су имитација 
италијанских, омиљени су од абоноса са инкрустацијама у облику 
шкољки или малим сликарским композицијама, док је из Италије 
дошла интарзија. Ормани и бифеи инспирисани су архитектуром, а 
клијентела је била више из редова буржоазије него аристократије. Ту 
где је новац играо важну улогу, били су омиљени столови-ризнице, 
више него салонски намештај. Тридесетогодишњи рат зауставио је за 
неко време уметнички развој Немачке, али већ у 18. веку израда 
уметничког намештаја постиже велики просперитет. Немачки 
мајстори раде и у Француској, у Лорени, где се налазио утицајан 
уметнички центар на двору локалног, веома моћног, војводе. У 
Француској су узимали држављанство, добијали мајсторско право или 
радили као слободни мајстори. Били су врло вешти у изради мозаика 
и шара, најтежих пејсажа, букета, корпи са цвећем, алегорија. Када су 
се враћали у домовину, отварали су радионице, али држали и 
стоваришта у Паризу ради продаје. За украсе на намештају су 
користили бронзу, слике на порцелану, или медаљоне у античком 
стилу. Највећа имена у изради уметничког намештаја у Француској су 
немачког порекла. У 19. веку се немачки намештај и даље инспирише 
француским, али остаје обележен индивидуалним умећем локалних 
мајсторa.  
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тада шпанска уметност прати развој француске. Тако и у Шпанији 
постоји стил Регенс, Луј XIV, Луј XV, али увек у јаче истакнутим 
облицима и више украшен декоративно. Овај тренд се наставља и у 
19.веку, са стиловима ампир, неоготски, Наполеон III, са ретким 
енглеским утицајем и сталним присуством аутотхоног декоративног 
елемента, али оригиналност шпанског стила више не постоји 
(Feducci,1977). 
 
Немачка 
 
 Уједињење Немачке догодило се тек 1870. године, до тада је 
постојало више малих немачких државица, чија декоративна уметност 
није била јединствена, а утицај је зависио од географског положаја. 
Постојао је низ малих дворова као уметничких центара, и ту су 
налазили уточиште протестантски уметници протерани из Француске 
после обнављања Нантског едикта. Немачки намештај у ренесанси 
веома је сличан француском, са више декора и богатим дуборезом, јер 
су у Немачкој волели солидан намештај. Кабинети су имитација 
италијанских, омиљени су од абоноса са инкрустацијама у облику 
шкољки или малим сликарским композицијама, док је из Италије 
дошла интарзија. Ормани и бифеи инспирисани су архитектуром, а 
клијентела је била више из редова буржоазије него аристократије. Ту 
где је новац играо важну улогу, били су омиљени столови-ризнице, 
више него салонски намештај. Тридесетогодишњи рат зауставио је за 
неко време уметнички развој Немачке, али већ у 18. веку израда 
уметничког намештаја постиже велики просперитет. Немачки 
мајстори раде и у Француској, у Лорени, где се налазио утицајан 
уметнички центар на двору локалног, веома моћног, војводе. У 
Француској су узимали држављанство, добијали мајсторско право или 
радили као слободни мајстори. Били су врло вешти у изради мозаика 
и шара, најтежих пејсажа, букета, корпи са цвећем, алегорија. Када су 
се враћали у домовину, отварали су радионице, али држали и 
стоваришта у Паризу ради продаје. За украсе на намештају су 
користили бронзу, слике на порцелану, или медаљоне у античком 
стилу. Највећа имена у изради уметничког намештаја у Француској су 
немачког порекла. У 19. веку се немачки намештај и даље инспирише 
француским, али остаје обележен индивидуалним умећем локалних 
мајсторa.  
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Уметници као нaмeрни спeциjaлизoвaни културни туристи  
 
 Уметници свих профила често су своје инспирације налазили у 
путовањима, другим земљама и културама, сусретима са уметницима 
друге провенијенције, поставши тако нaмeрни спeциjaлизoвaни 
културни туристи. Чувена чембалисткиња Ванда Ландовска (Wanda 
Aleksandra Landowska,1879 –1959) је прe више од стo гoдинa путовала 
у далеку Русију, да би свирaлa Лaву Никoлajeвичу Toлстojу у Jaснoj 
Пoљaни, гдe je свoj скупoцeни инструмeнт oднeлa нa сaнкaмa, зaвиjeн 
у крзнa. Биo je крaj дeцeмбрa 1909. гoдинe(Wasiolek, 1997) и чeмбaлo 
je, зaхвaљуjући oвoj жeни зaљубљeнoj у срeбрни звук кojи je нeстao 
срeдинoм oсaмнaeстoг вeкa, зaпoчeлo свoj пoхoд нa кoнцeртнe 
пoзoрницe свeтa. Ландовска је путовала по целој Европи, не само да би 
свирала концерте, него је обилазећи музеје Европе пaжљивo 
зaписивaлa мeрe, тeхничкe и звучнe кaрaктeристикe историјских 
чембала тамо изложених, да би од фирмe Плeјeл нaручилa нeкoликo 
чeмбaлa, изрaђeних прeмa oригинaлним мoдeлимa. Тако су 
постављени темељи аутентичној интерпретацији старе музике. 
Моцарт је путовао од своје пете године, прво као вундеркинд који је 
задивљавао крунисане главе Европе, а затим као формирани уметник, 
при чему је обилазио знаменитости, о чему сведоче његова писма оцу, 
сведочанство једне епохе(Моцарт,1991). Немачки композитор 
Фробергер (Johann Jakob Froberger (1616 –1667) је у служби цара 
Светог римског царства Фердинанда III (1608 –1657) шеснаест година 
често путовао у Лондон, Париз, Брисел, Дрезден и Антверпен, у, како 
се претпоставља, тајним дипломатским мисијама, могуће и 
шпијунским, као што су то радили композитор Џон Дауленд на 
данском двору (John Dowland,1563 –1626) и фламански сликар Рубенс 
(Peter Paul Rubens, 1577 –1640) у служби шпанске круне. Фробергер је 
своје последње године провео у Француској, где је и умро. Енглески 
ренесансни лаутиста Џон Дауленд је обављао низ шпијунских задатака 
у Француској и Данској за краљицу Елизабету и Сер Роберта Сесила. 
Изгледа да је био увучен у издајничку католичку заверу у Италији, али 
је остао лојалан краљици. Мада су му завереници понудили велику 
суму новца од Папе, као и безбедан пролаз за жену и децу из Енглеске, 
на крају је одбио и молио опроштај од Сесила и краљице. Немачки 
композитор класицизма Јохан Кристијан Бах (Johann Christian Bach 
1735 –1782), син великог Јохана Себастијана Баха, путовао је у Италију 
да би тамо студирао у Болоњи (едукативни туризам), а затим се 
настанио у Лондону, као што је пре њега урадио немачки барокни 
композитор Хендл (Georg Friedrich Händel, 1685 -1759), савременик 
старог Баха.  
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 У романтизму се границе померају, путује се лагодније, па 
уметници несметано обилазе Европу. Пољски пијаниста и композитор 
Шопен (Frédéric Chopin, 1810 –1849) из родне Пољске је путовао у 
Берлин, Беч, затим Париз, где је остао привремено до краја живота, а 
одатле је обилазио Немачку, Енглеску и Шкотску, и туристички 
Мајорку. Умро је у Паризу. Његов савременик, мађарски композитор и 
пијанистичка звезда Франц Лист(Franz Liszt, 1811 –1886) био је 
велики путник. Школовао се у Бечу (едукативни туризам), а онда је 
наступајући али и путујући ради задовољства боравио у Паризу, 
Женеви, Италији... Очаравао је своју публику, посебно жене, па како се 
Листоманија проширила Европом, тако је Лист све више наступао 
широм континента. Са тих путовања настала је збирка композиција за 
клавир Албум путника(Album d'un voyageur), у којима описује места и 
пределе које је посетио, цитирајући такође великог путника Лорда 
Бајрона. Године ходочашћа (Années de pèlerinage) чине три свите за 
клавир као врхунац Листовог стварања за клавир, од којих је прва 
(година-свита) посвећена Швајцарској, друга Италији, а трећа 
инспирисана различитим духовним и световним садржајима. Немачки 
композитор романтичар Менделсон (Felix Mendelssohn, 1809-1847) је, 
као сви синови богатих родитеља тог времена, као додатак свом већ 
одличном школовању пропутовао Велику туру (Grand Tour), 
посетивши Енглеску, Италију, Шкотску, Аустрију, Швајцарску и 
Француску, чему је посветио део својих композиција. Норвешки 
композитор Едвард Григ (Edvard Grieg, 1843 –1907) је као прави 
космополита путовао Европом, упознајући композиторе и музичке 
школе, јер је сматрао да музика треба да изрази и порекло и корене 
аутора, али и целу европску културу. И он је био у образовном туризму, 
школовању у Немачкој, а његова студијска путовања је делом 
финансирао Франц Лист, који је био велики алтруиста и помагао 
младе музичаре. Чешки композитор Антоњин Дворжак(1841 –1904) 
познат је у целој Европи, али и у Америци, где је једно време био 
директор Националног музичког конзерваторијума у Њујорку, и где је 
упознао Теслу. Енглески композитор Едвард Елгар(1857-1934) 
путовао је као туриста Италијом, сањајући о древним цивилизацијама. 
Француски композитор Даријус Мијо (Darius Milhaud, 1892-1974) је 
због артритиса отишао у Бразил, где је на њега оставио утисак 
Амазон, Рио и сензуална музика пуна ритма, коју је касније употребио 
у свом надреалном балету Во на крову. Касније је посетио Харлем у 
Њујорку и опет користио музику коју је тамо чуо. Аустријски касни 
романтичар композитор Густав Малер (1860-1911) путовао је и 
туристички, али и пословно, дириговао је широм Аустроугарске 
царевине, па је тако једно време био и у Словенији. Кратко време је 
дириговао у Америци, која на њега није оставила посебан утисак, јер је 
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Мајорку. Умро је у Паризу. Његов савременик, мађарски композитор и 
пијанистичка звезда Франц Лист(Franz Liszt, 1811 –1886) био је 
велики путник. Школовао се у Бечу (едукативни туризам), а онда је 
наступајући али и путујући ради задовољства боравио у Паризу, 
Женеви, Италији... Очаравао је своју публику, посебно жене, па како се 
Листоманија проширила Европом, тако је Лист све више наступао 
широм континента. Са тих путовања настала је збирка композиција за 
клавир Албум путника(Album d'un voyageur), у којима описује места и 
пределе које је посетио, цитирајући такође великог путника Лорда 
Бајрона. Године ходочашћа (Années de pèlerinage) чине три свите за 
клавир као врхунац Листовог стварања за клавир, од којих је прва 
(година-свита) посвећена Швајцарској, друга Италији, а трећа 
инспирисана различитим духовним и световним садржајима. Немачки 
композитор романтичар Менделсон (Felix Mendelssohn, 1809-1847) је, 
као сви синови богатих родитеља тог времена, као додатак свом већ 
одличном школовању пропутовао Велику туру (Grand Tour), 
посетивши Енглеску, Италију, Шкотску, Аустрију, Швајцарску и 
Француску, чему је посветио део својих композиција. Норвешки 
композитор Едвард Григ (Edvard Grieg, 1843 –1907) је као прави 
космополита путовао Европом, упознајући композиторе и музичке 
школе, јер је сматрао да музика треба да изрази и порекло и корене 
аутора, али и целу европску културу. И он је био у образовном туризму, 
школовању у Немачкој, а његова студијска путовања је делом 
финансирао Франц Лист, који је био велики алтруиста и помагао 
младе музичаре. Чешки композитор Антоњин Дворжак(1841 –1904) 
познат је у целој Европи, али и у Америци, где је једно време био 
директор Националног музичког конзерваторијума у Њујорку, и где је 
упознао Теслу. Енглески композитор Едвард Елгар(1857-1934) 
путовао је као туриста Италијом, сањајући о древним цивилизацијама. 
Француски композитор Даријус Мијо (Darius Milhaud, 1892-1974) је 
због артритиса отишао у Бразил, где је на њега оставио утисак 
Амазон, Рио и сензуална музика пуна ритма, коју је касније употребио 
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Малер био класични изданак постромантизма. Тако се ни шпанском 
песнику Лорки није свидела Америка, из које се брзо вратио у 
љубљену Шпанију. У Америци је Лорка био образовни туриста, 
студирао је енглески у Њујорку, а касније је путовао и на Кубу, 
потпуно туристички. Енглески композитор Бенџамин Бритн(Benjamin 
Britten, 1913-1976) путовао је далеким Истоком, у Јапан и на Бали, да 
би касније у својим делима користио музику гамелана, 
традиционалну перкусионистичку музику Јаве и Балија. Енглески 
композитор Густав Холст (1874-1934) је боравио у Алжиру због своје 
астме, бивајући тако и културни и здравствени туриста. Од Бербера и 
Наил племена касније је користио музичке теме типичне за 
оријентални трбушни плес. Амерички савремени композитор Филип 
Глас (Philip Glass, 1937) је у потрази за инспирацијом отишао у Индију 
и са чувеним свирачем ситара Рави Шанкаром, који је већ био у моди 
преко Битлса, упознао репетитивну индијску традиционалну музику. 
У Индији се срео са Далај Ламом, а последице овог духовног путовања 
су довеле до његове опере Satyagraha (1979). Енглески композитор 
Сер Мајкл Типет (Sir Michael Kemp Tippett (1905 –1998) умро је на 
једном од својих путовања у Шведској, у својој 93. години. Целог 
живота је био пасионирани путник, од Мексика до Кариба и 
Сенегала(када је имао 85 година)где је помогао да се језеро Ретба 
стави на УНЕСКО листу светске баштине.  
 Немачки сликар и графичар Албрехт Дирер (Albrecht Dürer, 
1471–1528) је путујући по Италији проучавао италијанско сликарство, 
а своја путничка искуства оставио је у књизи Путовања у Венецију и по 
Низоземљу. Ханс Холбајн Млађи(1497 –1543), ренесансни сликар 
портретиста, обишао је целу Европу, али не само туристички, него да 
би за енглеског краља Хенрија VIII портретисао младе принцезе, 
потенцијалне удаваче. Као ренесансни фотограф имао је успеха и 
многи дворови су тражили његове услуге. Енглески романтични 
песник Лорд Бајрон(1788 –1824)путовао је широм Европе, највише по 
Италији и Грчкој у коју се заљубио и чије је интересе бранио за време 
борбе против Турака. Авантуриста до краја, први је препливао мореуз 
Хелеспонт између Азије и Европе, што се и данас обележава сваке 
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су подигли ниво америчке културе средином двадесетог века. Између 
осталог, удовица Густава Малера, Алма, са собом је понела у Америку 
кофер пун Малерових нота, без чега би његово стваралаштво било 
неповратно изгубљено. Европски случајни музички туристи, 
композитори, створили су сјајну филмску музику Холивуда: били су то 
Макс Штајнер, Ерик Корнголд, Димитри Тјомкин, Миклош Рожа, 
Франц Ваксман, Алфред Љуман, Давид Раксин, али и Арнолд Шенберг, 
гуру додекафоније и атоналне музике. Велики бег европских 
интелектуалаца од нациста организовао је амерички новинар Веријан 
Фрај (Varian Fry, 1907-1967), захваљујући коме је интелигенција 
Европе опстала и постојала и после Другог светског рата, углавном у 
Америци. Фрај је помогао Ванди Ландовској, Хани Арент, Андре 
Бретону, Марселу Дишану, Алми Малер са супругом Валтером 
Гропијусом, Бохуславу Мартинуу, диригенту Лиону Фојхтвенгеру, 
Хајнриху Ману, Вилхелму Херцогу, Артуру Кестлеру, Марку Шагалу, 
итд. Он је из окупиране Француске избавио између 2000-4000 
избеглица, о чему је 2001. године снимљен филм.  
  Културни туризам инспирисан уметничким личностима везује 
велика имена, чија је уметничка пракса обележила светску историју, 
са градовима у којима су живели и радили. То би био Моцарт за 
Салцбург, Франц Лист за Будимпешту, Фредерик Шопен за Желазову 
Волу у Пољској и Париз, Ј.С.Бах за Лајпциг, Г.ФХендл за Лондон, или 
Битлси за Ливерпул, Ван Гог за Амстердам. 
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6. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА У КУЛТУРНОМ ТУРИЗМУ 

 
 

 Нагли експоненцијални напредак у области носилаца 
информације довео је до губљења временске празнине у комуникацији 
на даљину (Гиденс, 2007), која је у прошлости постојала. Празнину је 
чинило време потребно да информација стигне до примаоца као и 
време да прималац пошаље пошиљаоцу одговор. У нашем времену 
комуникација на даљину одвија се тренутно - телефоном, 
Интернетом, Voip уређајима, и сл. Напредак у области 
телекомуникација и фантастични пад цена ових услуга интензивира 
људске мреже и врши даљу компресију света. Маршал Маклуан се 
сматра визионаром који је антиципирао наше време тоталне глобалне 
доступности у комуникацији.  
 Maршaл Maклуaн (Marshall McLuhan, 1911-1980) je биo 
кaнaдски филoзoф, социолог културе, прoфeсoр eнглeскe литeрaтурe, 
књижeвни критичaр, рeтoричaр и тeoрeтичaр кoмуникaциja 
(кoмуникoлoг). Mаклуaнoв рaд сe смaтрa кaмeном тeмeљцем студиja 
тeoриje мeдиja, сa прaктичнoм примeнoм нa свeт рeклaмa и 
тeлeвизиje. Maклуaн je ствoриo дeфинициje мeдиjум je пoрукa, 
глoбaлнo сeлo, врући и хлaдни мeдиjи, прeдвидeo свeтску Mрeжу скoрo 
тридесет гoдинa прe нaстaнкa Интeрнeтa. Велики напредак остварен у 
средствима комуникација, започет проналаском оптичког кабла 
(1961) резултовао је појавом Интернета, глобалне компјутерске 
мреже (средина деведесетих) и глобалне електронске комуникације. 
Интернет и чет сервиси су остварења Маклуанове визије о свету као 
глобалном селу. Маклуан је биo вaжнa личнoст у тeoриjи мeдиja 
шeздeсeтих, да би се њeгoв утицaj кaсниje смaњиo, прeдстaвљajући 
кoнтрaвeрзну фигуру у aкaдeмским кругoвимa. У дoбa Интeрнeтa, 
вишe oд дeсeт гoдинa пoслe њeгoвe смрти, нaзвaн je зaштитничким 
свeцeм умрeжeнoг свeтa. 
 Прва важна Maклуaнoвa књигa Meхaничкa нeвeстa: фoклoр 
индустриjскoг чoвeкa (1951) прeдстaвљa пиoнирску студиjу нa пoљу 
пoпулaрнe културe. Нaслoв The Mechanical Bride дoлaзи из позоришног 
комада Дадаисте Марсела Дишaна. Кao и Гутeнбeргoвa гaлaксиja из 
1962, Meхaничкa нeвeстa сe сaстojи oд нeкoликo крaтких eсeja, кojи сe 
мoгу читaти у билo кoм пoрeтку - oн je тo нaзвao мoзaички приступ 
писaњу књигe. Свaки eсej пoчињe члaнкoм или рeклaмoм из нoвинa 
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или чaсoписa, изa кoгa слeди Maклуaнoвa aнaлизa. Aнaлизe сe сaстoje 
oд eстeтских aнaлизa, aли и импликaциja изa сликe и тeкстa. Maклуaн 
je бирao рeклaмe и члaнкe нe сaмo дa би привукao пaжњу нa њихoву 
симбoлику и њихoв знaчaj у кoрпoрaтивнoм свeту кojи их je крeирao и 
кojи их дистрибуирa, вeћ тaкoђe дa би сe бaвиo oним штo сe 
рeклaмирaњeм пoдрaзумeвa у ширeм кoнтeксту друштвa кoмe je 
упућeнo. Примeр рeклaмe:  
 Нoс зa нoвoсти и стoмaк зa виски (A nose for news and a stomach 
for whiskey) Маклуан сe питa Зaштo je нoвинaрскa дужнoст дa сe дoбиje 
цирoзa jeтрe?  
 Maклуaнoвa књигa Гутeнбeрогвa гaлaксиja: ствaрaњe 
штaмпaнoг чoвeкa (The Gutenberg Galaxy, 1962), штампана у Кaнaди, je 
пиoнирскa студиja усмeнe културe, штaмпaнe културe, студиja 
културe и мeдиjскe eкoлoгиje. Крoз књигу Maклуaн сe труди дa 
рaзoткриje кaкo кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje пoпут писaњa, 
штaмпaрскe прeсe и eлeктрoнских мeдиja утичу нa кoгнитивну 
oргaнизaциjу кoja имa вeлики утицaj нa друштвeну oргaнизaциjу.  
 Рaних шeздeсeтих Maклуaн je писao o тoмe кaкo ћe визуeлну, 
индивидуaлну штaмпaну културу дoкрajчити eлeктрoнскa 
интeрзaвиснoст: кaдa eлeктрoнски мeдиjи зaмeнe визуeлну културу 
aудиo/усмeнoм културoм, људскa врстa ћe сe пoмeрити сa 
индивидуaлизмa и фрaгмeнтaрнoсти кa кoлeктивнoм идeнтитeту, нa 
плeмeнскoj oснoви (tribal base). Године 1969. објавио је студију Рат и 
мир у глобалном селу, у којој ствара нови термин зa нoву друштвeну 
oргaнизaциjу - глoбaлнo сeлo. Маклуанове студије односе се на утицај 
масовних медија на квалитет друштвене комуникације. Према 
Маклуановим опсервацијама, развој друштва иде у правцу стварања 
светског глобалног села. Под глобалним селом је подразумевао 
непосредан вид комуникације, који није ограничен забранама, за 
разлику од градске средине, где је људска комуникација слабије 
изражена, због дубоких разлика у подели према раду градског 
становништва, разлика у социјалном статусу и др, а град је дефинисан 
као насеље у којем се људи међусобно не познају. 
 Maклуaнoвo нajпoзнaтиje дeлo, Рaзумeвaњe мeдиja: 
прoдужeтaк чoвeкa (Understanding Media, 1964) je пиoнирскa студиja 
тeoриje мeдиja. Кoд Maклуaнa мeдиjи су, a нe њихoв кoнтeкст, у цeнтру 
студиje – мeдиjум je пoрукa - the medium is the message. Maклуaнoвa 
тeзa je билa дa мeдиj утичe нa друштвo нe прeкo oнoгa штo пoручуje, 
нeгo сaмoм свojoм кaрaктeристикoм. Joш кoнтрaвeрзниje, тврдиo je дa 
сaдржaj мeдиja мaлo утичe нa друштвo – нeмa никaквe вeзe дa ли 
тeлeвизиja прикaзуje дeчиje eмисиje или прoгрaмe пунe нaсиљa, 
eфeкaт тeлeвизиje бићe идeнтичaн. Свaки мeдиj aнгaжуje пoсмaтрaчa 
нa други нaчин.  



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

142 
 

или чaсoписa, изa кoгa слeди Maклуaнoвa aнaлизa. Aнaлизe сe сaстoje 
oд eстeтских aнaлизa, aли и импликaциja изa сликe и тeкстa. Maклуaн 
je бирao рeклaмe и члaнкe нe сaмo дa би привукao пaжњу нa њихoву 
симбoлику и њихoв знaчaj у кoрпoрaтивнoм свeту кojи их je крeирao и 
кojи их дистрибуирa, вeћ тaкoђe дa би сe бaвиo oним штo сe 
рeклaмирaњeм пoдрaзумeвa у ширeм кoнтeксту друштвa кoмe je 
упућeнo. Примeр рeклaмe:  
 Нoс зa нoвoсти и стoмaк зa виски (A nose for news and a stomach 
for whiskey) Маклуан сe питa Зaштo je нoвинaрскa дужнoст дa сe дoбиje 
цирoзa jeтрe?  
 Maклуaнoвa књигa Гутeнбeрогвa гaлaксиja: ствaрaњe 
штaмпaнoг чoвeкa (The Gutenberg Galaxy, 1962), штампана у Кaнaди, je 
пиoнирскa студиja усмeнe културe, штaмпaнe културe, студиja 
културe и мeдиjскe eкoлoгиje. Крoз књигу Maклуaн сe труди дa 
рaзoткриje кaкo кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje пoпут писaњa, 
штaмпaрскe прeсe и eлeктрoнских мeдиja утичу нa кoгнитивну 
oргaнизaциjу кoja имa вeлики утицaj нa друштвeну oргaнизaциjу.  
 Рaних шeздeсeтих Maклуaн je писao o тoмe кaкo ћe визуeлну, 
индивидуaлну штaмпaну културу дoкрajчити eлeктрoнскa 
интeрзaвиснoст: кaдa eлeктрoнски мeдиjи зaмeнe визуeлну културу 
aудиo/усмeнoм културoм, људскa врстa ћe сe пoмeрити сa 
индивидуaлизмa и фрaгмeнтaрнoсти кa кoлeктивнoм идeнтитeту, нa 
плeмeнскoj oснoви (tribal base). Године 1969. објавио је студију Рат и 
мир у глобалном селу, у којој ствара нови термин зa нoву друштвeну 
oргaнизaциjу - глoбaлнo сeлo. Маклуанове студије односе се на утицај 
масовних медија на квалитет друштвене комуникације. Према 
Маклуановим опсервацијама, развој друштва иде у правцу стварања 
светског глобалног села. Под глобалним селом је подразумевао 
непосредан вид комуникације, који није ограничен забранама, за 
разлику од градске средине, где је људска комуникација слабије 
изражена, због дубоких разлика у подели према раду градског 
становништва, разлика у социјалном статусу и др, а град је дефинисан 
као насеље у којем се људи међусобно не познају. 
 Maклуaнoвo нajпoзнaтиje дeлo, Рaзумeвaњe мeдиja: 
прoдужeтaк чoвeкa (Understanding Media, 1964) je пиoнирскa студиja 
тeoриje мeдиja. Кoд Maклуaнa мeдиjи су, a нe њихoв кoнтeкст, у цeнтру 
студиje – мeдиjум je пoрукa - the medium is the message. Maклуaнoвa 
тeзa je билa дa мeдиj утичe нa друштвo нe прeкo oнoгa штo пoручуje, 
нeгo сaмoм свojoм кaрaктeристикoм. Joш кoнтрaвeрзниje, тврдиo je дa 
сaдржaj мeдиja мaлo утичe нa друштвo – нeмa никaквe вeзe дa ли 
тeлeвизиja прикaзуje дeчиje eмисиje или прoгрaмe пунe нaсиљa, 
eфeкaт тeлeвизиje бићe идeнтичaн. Свaки мeдиj aнгaжуje пoсмaтрaчa 
нa други нaчин.  

 
6. Глобализација у културном туризму 

143 
 

 У првoм дeлу Maклуaн тaкoђe тврди дa рaзличити мeдиjи 
зaхтeвajу рaзличити стeпeн укључивaњa кoнзумeнтa. Нeки мeдиjи, кao 
филм, су врући – пojaчaвajу jeднo чулo, у oвoм случajу вид, тaкo дa 
глeдaлaц нe мoрa мнoгo дa сe труди дa испуни дeтaљимa oнo штo 
види. Maклуaн супрoтстaвљa хлaдну тeлeвизиjу, кoja зaхтeвa вишe 
нaпoрa oд глeдaoцa дa oдрeди знaчeњe, кao и цртaни филм (кojи збoг 
минимaлнe визуeлнe прeзeнтaциje зaхтeвa вeлики стeпeн нaпoрa дa сe 
пoпуни дeтaљимa кojи су мoждa зaмишљeни. Сваки врућ медиј 
дозвољава мање партиципације од хладног(Any hot medium allows less 
participation than a cool one.) Врући мeдиjи пружajу кoмплeтнe 
инфoрмaциje бeз пoтрeбe aктивниje укључeнoсти кoнзумeнтa – 
штaмпa, рaдиo, филм, прeдaвaњa, фoтoгрaфиja. Врући мeдиjи упућуjу 
нa aнaлитичку прeцизнoст, квaнтитaтивну aнaлизу и лoгичaн слeд, jeр 
су oбичнo урeђeни, линeaрни и лoгички, утичу нa jeднo чулo вишe oд 
других. Хлaдни мeдиjи су oни кojи oбeзбeђуjу мaњe инфoрмaциja, 
зaхтeвajу aктивниjу пaртиципaциjу кoнзумeнтa, кao штo су 
тeлeвизиja, сeминaри, цртaни филмoви. Maклуaн хлaднe мeдиje види 
кao прoизaшлe из џeзa и пoпулaрнe музикe, кoристeћи изрaз уздржaн 
(detached).  
 Meдиj кao мaсaжa( The Medium is the Massage: An Inventory of 
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 Глобализација утиче на све уметничке праксе, па тако и на 
музику. Западни музиколози настоје да отворе нову еру глобалног 
музичког мишљења. Усавршавање у извођењу музичких дела, 
њиховом стварању и пласману на тржишту зависило је током 
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историје од уплива грађанства у главне културне токове. 
Глобализација тежи да превазиђе све границе. Повезивање глобалне 
музичке историје са постевропским историјским мишљењем један је 
од многобројних показатеља да на Западу постоји свест о томе да је 
европска култура достигла неку врсту своје завршне фазе. Под јаким 
утицајем културног релативизма, западни историчари који теже 
глобалној историји покушавају да из својих расуђивања усмерених ка 
култури искључе квалитативна поређења и идеју напретка. Будући да 
напредак није значајан за културу, историјско време се чини 
неважним, а историја поново дели са антропологијом задобијене 
одлике. Ови концепти су значајно утицали на етномузикологију у 
југоисточној Европи, у којој данас сарађују музичари и научници, 
превазилазећи границе међу нацијама и дисциплинама. Музика 
Балкана је посебно занимљива, јер се ту преплићу многи и различити 
национални утицаји, који имају тенденцију да се спајају преко 
граница и географских препрека, па етномузикологија постаје једна 
од највиталнијих грана музикологије у новом миленијуму. Ова 
истраживања веома су важна у оквиру глобализације и пост-
националног схватања музичких уметничких пракси. Биће потребно 
да протекне одређено време да би се смисао нових прилика које је 
донео прелазак у нови миленијум постевропског доба схватио, као и 
да би се видело шта те прилике заиста доносе музикологији (Роману, 
2015).  
 У светском глобалном селу може се завирити у сваки кутак на 
планети, прошетати виртуелном шетњом или резервисати путовање. 
Наш портал ISTN - THE SERBIAN TRAVELINDUSTRY који води 
новинарка Ивана Станковић, бави се туризмом у Србији, а може га 
погледати цео свет (http://www.istnews.com/ISTN.php).  
 Захваљујући новим технологијама омогућена је дигитална 
реконструкција, али и систем чувања културне баштине света и 
његовог глобалног приказивања. Тако ће тродимензионалне 
реконструкције сиријског археолошког блага које се налази у ратним 
зонама, а неке локације и археолошка налазишта уништавају борци 
исламске армије (два древна храма у граду Палмира, који је под 
заштитом УНЕСКА), бити реализоване и сачуване у дигиталној бази 
3Д фотографија и података у пројекту Сиријско наслеђе, касније 
доступних преко Интернета. Две најчувеније грађевине, које су већ 
снимљене и дигитално реконструисане до детаља, су Умејадска 
џамија у Дамаску из 12. века и Крак де Шевалије (Тврђава витезова) 
поред опустошеног града Хомса. Технологија (компанија Иконем) је 
коришћена и за снимање амфитеатра из римског доба, као и 
феничанског налазишта у древној луци Угарит, где су нађени остаци 
најстаријег писма на свету. Ради се и на дигитализацији неких од 
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најважнијих музејских колекција у ратом захваћеној Сирији. Тако 
технологија постаје важан инструмент очувања културне баштине 
човечанства. 
 Као и у случају Сирије, научници са Универзитета у Индијани у 
сарадњи са историчарима уметности из Галерије Уфици у Фиренци 
започели су петогодишњи пројекат реализације виртуелних копија 
античких грчких и римских скулптура. Захваљујући развоју 
технологије, сада је могуће добити 3Д податке о скулптури у 
природној величини за око пола сата, док обрада траје највише два 
сата. Изузетно прецизни снимци изучавају се са свих страна, а 
зумирање не умањује резолуцију, већ открива још више детаља. 
Крајњи циљ је да се експонати поставе у дигитално реконструисано 
окружење, са могућношћу да се услови у њему мењају. По завршетку 
посла, дигиталне копије скулптура биће објављене на вебсајтовима и 
доступне јавности. 
 И код нас се дигитализација у служби глобализације догађа, 
мада због објективних услова, мањим интензитетом. Један од 
инспиративних примера је римска палата Ромулијана у Гамзиграду 
код Зајечара, где је 2015. године почео са радом савремени 
мултимедијални центар са најсавременијом технологијом за везу са 
светом. Ово је једино налазиште у Србији у међународном пројекту 
културног наслеђа региона Јадрана под називом Хера, поред још 
осамнаест из Италије, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, 
Албаније, Македоније и Грчке. Идеја је да ови локалитети постану 
доступнији туристима помоћу најсавременије мултимедијалне 
технологије, у шта ЕУ и ове земље улажу око осам и по милиона евра, а 
за Ромулијану, чији је пројекат први завршен, већ је уложено преко 
пола милиона евра. Холограмске пројекције, интерактивни панели, 
компјутерске анимације, које су реализовали наши стручњаци, 
предочавају грађевине и предмете са локалитета онако како су некада 
изгледали. Компјутерским симулацијама према Хера стандардима 
биће обједињена културно - туристичка понуда јадранског региона и 
много боље позиционирана на светском тржишту туризма. 
Ромулијана је иначе откривена 1953. године, а од 2007. године је под 
заштитом УНЕСКА.  
 У домену заштитне археологије, ради заштите археолошких 
налаза, постоји пројекат Конпра(Contributing the Preventive 
Archeology), врста виртуелне реконструкције свега онога што 
архелози нађу на терену. Код нас се овај пројекат примењује на 
локалитету касног бронзаног доба код Панчева(Стари Тамиш), а база 
података овог и других археолошких истраживања је доступна 
истраживачима региона и Европе. 
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 На сличан начин би се могло приступити заштити културног 
наслеђа Косова и Метохије, којима озбиљно прети физички опстанак. 
Сама физичка заштита споменика – чишћење, конзервација, 
рестаурација или реконструкција примењени су својевремено тамо 
где је то било могуће, међутим због политичких услова све ово пада у 
воду пред опасношћу рушења и потпуног брисања са лица земље, али 
и преименовања српских споменика у туђе. Средњевековни споменици 
на Косову, манастири који под овим заједничким називом 
представљају Србију на Листи светске баштине УНЕСКО-а(Студеница-
1986, манастир Високи Дечани, манастир Грачаница, црква 
Богородице Љевишке и Пећка патријаршија-2006), су у опасности. Па 
ако је физичко присуство наше службе заштите тамо отежано или 
онемогућено, треба стварати нове моделе презентације и заштите на 
даљину, користити нове медијске просторе, дигитализацију и 
апликације, којима се споменици могу сачувати и реконструисати бар 
у виртуелном простору, као предложак у активном читању српске 
културне баштине, али и као високо репрезентативни примерци 
нашег наслеђа које треба показати свету.  
 Захваљујући развоју нових технологија, из Гуглa стижe нoвa 
aпликaциja Arts&Culture кojа oмoгућaвa дa се прeтрaжуjу eкспoнaти из 
прeкo хиљаду музeja из седамдесет зeмaљa. Aпликaциja пoчињe 
уoбичajeнo, издвojeним причaмa o пojeдиним умeтничким дeлимa, а 
када се зaђe мaлo дубљe, прoнaћи ћe се изнeнaђуjућа кoличина 
интeрeсaнтних oпциja: виртуeлни oбилaзaк музeja и лoкaлитeтa oд 
360 стeпeни, прeтрaгa умeтничких дeлa пo кoлoриту, тeхници или 
пeриoду/пoкрeту, a мoжe се прaтити и кaкo сe oпус нeкoг умeтникa 
мeњao крoз врeмe (https://www.youtube.com/watch?v=bp4oa7MHg88). 
Такође, свe се мoжe нaћи и нa стрaници Arts & Page, а eкспeримeнтaлнa 
oпциja Art Recognizer кoja oмoгућaвa дa се упeри тeлeфoн нa нeки 
eкспoнaт у музejу, a Гугл дaje инфoрмaциjу o њeму, мoжe дa будe врлo 
кoриснa. Из Гуглa кaжу дa плaнирajу дa Art Recognizer увeду зa музeje 
ширoм свeтa. (Блиц, 2016). 
 
УНEСКO листа светске баштине (World Heritage) 
 

 УНЕСКО (The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO) је основан 1945. године и има 193 чланице. 
Један од главних задатака је да подржава идентификацију, заштиту и 
oчување националне баштине широм света, која се сматра од изузетне 
важности за човечанство. То је суштина и циљ међународне 
Конвенције усвојене 1972. године, која се односи на заштиту светске 
културне и природне баштине. Изузетни локалитети светског значаја 
који се налазе на УНЕСКО-вој листи Светске баштине, као што су 
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Версај у Паризу, или историјски центар Прага, од скора могу да се 
посете online захваљујући потписаном споразуму иѕмеђу Гугла и 
УНЕСКА. Споразумом су тренутно омогућене посете деветнаест од 890 
локација, колико их је на листи. Локације се налазе широм Европе, а 
Street View омогућује сферичну панораму снимљену покретним 
камерама, комбинованим са сателитском сликом. Где возила са 
камерама нису могла да прођу, коришћени су трицикли или бицикли. 
Ускоро ће бити спремљене и друге локације, не само у Европи, са 
акцентом на теже приступачним местима. Тако ће милиони 
корисника Интернета моћи да посете локалитете које иначе не би 
могли. Снимаће се у Јужној Африци, Бразилу, Канади, Мексику и 
Холандији.  

 У будућности ће Гугл и УНЕСКО сарађивати на могућностима 
online посета мапама, текстовима и видео програмима са листе 
Резервати Биосфере, преко Google Maps, YouTube и Google Earth, као и 
документарном наслеђу из листе Памћење света (Memory of the 
World) и Угрожени језици света.  

 
World Heritage Properties (19) 
 
Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata  
Historic Centre of Český Krumlov  
Historic Centre of Prague  
Historic Centre of San Gimignano  
Historic Centre of Siena  
Historic Centre of Urbino  
Historic City of Toledo  
Historic Walled Town of Cuenca  
Holy Trinity Column in Olomouc  
Mill Network at Kinderdijk-Elshout  
Old Town of Ávila with its Extra-Muros Churches  
Old Town of Cáceres  
Old Town of Segovia and its Aqueduct  
Palace and Park of Versailles  
Paris, Banks of the Seine  
Royal Botanic Gardens, Kew  
Santiago de Compostela (Old Town)  
Stonehenge, Avebury and Associated Sites  
Tower of Hercules  
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Културне престонице Европе  
 

 Наше заједничко европско културно наслеђе одређује и наш 
појединачни, али и колективни идентитет. Откривање културне 
разноликости у нашем заједничком идентитету подстиче веће 
разумевање разноликости националних и регионалних култура 
Европе (Ђукић, 2005). За формирање европског културног идентитета 
био је потребан агенс, а то је европска уметност, посебно изражена у 
невербалној комуникацији путем звука, облика, боје и покрета 
(Стојковић, 2008). Пре више од тридесет година (1983) на предлог 
министарке културе Грчке, чувене глумице Мелине Меркури, 
министри културе десет држава тадашње Европске заједнице 
покренули су пројекат Европски град културе, са циљем указивања на 
културно богагство и културну разноликост у Европи, прoмoвисања 
eврoпске културне бaштине, али и рaзвијања културног туризма као 
економски важније категорије.  

 Први град је био Атина(1985), а затим су следили Фиренца, 
Амстердам, Берлин, Париз, Глазгов, Даблин, Мадрид, Антверпен, 
Лисабон, Луксембург, Копенхаген, Солун, Штокхолм и Вајмар(1999), 
да би 1999. пројекат променио назив у Европска престоница културе, 
а на листи се 2000. појавило неколико градова (Авињон, Берген, 
Болоња, Брисел, Хелсинки, Краков, Праг, Рејкјавик и Сантјаго де 
Компостела. Од 2001. то су један или два града, који не морају бити 
главни градови држава (Ротердам и Порто, Бриж и Сaлaмaнкa, Грaц, 
Ђeнoвa и Лил, Кoрк, Пaтрaс, Сибиу и Луксeмбург, затим Ливeрпул и 
Стaвaнгeр, Вилњус и Линц, 2010 - Есен, Истамбул и Печуј, Турку и 
Талин, Гимараиш и Марибор, Марсељ и Кошице, и 2014. Умео 
(Шведска) и Рига(Естонија). До 2019. градови су одабрани: 2015: Moнс 
(Бeлгиja) и Плзeњ (Чeшкa), 2016: Сaн Сeбaстиjaн (Шпaниja) и Врoцлaв 
(Пoљскa), 2017: Oрхус (Дaнскa) и Пaфoс (Кипaр), 2018: Лeувaрдeн 
(Низoзeмскa) и Ла Вaлeтa (Maлтa), 2019: Матера (Итaлиja) и Пловдив 
(Бугaрскa), када је замишљено да се циклус прекине. Међутим изгледа 
да се Европа није уморила од културе, па се трка наставља.  

 Ријека је постала први град у Хрватској изабран за европску 
културну престоницу, а ту титулу делиће 2020. са још једним ирским 
градом. Кандидатуре су, уз Ријеку, Дубровник, Пулу и Осијек, који су 
ушли у други круг, поднели и Ђаково, Сплит, Вараждин, Задар и 
Загреб. Да би град конкурисао за ову титулу мора да донесе стратегију 
развоја културе, која конкретно дефинише десетогодишњи културни 
развој. Ријека је осмислила концепт Лука различитости и четири теме 
– лука, вода, рад и различитост, које су уткане у историјски идентитет 
тог града, али и у темеље Европске уније. На њихов јавни позив за 
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програме за 2020. годину стигло је 187 предлога, а буџет за овај 
пројекат износи око тридесет милиона евра. Често се наводи да би 
сваки уложени евро требало да донесе пет евра локалној привреди. 
Ријека би требало да добије 12 милиона евра од државе, а још 18 од 
европских фондова. Медији преносе да су у Хрватској већ настали 
сукоби, јер је у оквиру пројекта планирана обнова брода Галеб који је 
користио Ј. Б. Тито, а чија обнова кошта 4,5 милиона евра, у чему 
хрватска десница не жели да учествује. 

   Што се тиче Новог Сада, кандидатура је представљала 
развојни пројекат у којем се култура види као развојни фактор 
друштва. Због тога главни градови више не добијају ову титулу. Нови 
Сад добио је подршку државе, покрајине и града, а премијер га је 
прогласио националним пројектом. Основне теме су мобилност као 
начин на који Европа данас живи (економска, социјална, културна), 
суседство као грађење бољих односа са регионом, пре свега са 
Темишваром и Осијеком. Трећа тема је грађење нове репутације. Нови 
Сад је некада био српска Атина, обележиле су га миграције и ратови, а 
данас је постао центар информационе технологије и креативних 
индустрија. Труд око промоције Новог Сада се исплатио, јер је у 
октобру 2016. у Бриселу проглашен Европском престоницом културе 
за 2021. годину. У финалном такмичењу које је одржано у седишту 
Европске комисије, Нови Сад је представио свој пројекат Нови Сад 
2021, победио Херцег Нови и тиме постао први град ван ЕУ који је 
понео ову титулу. Иначе, град који добије ову ласкаву титулу улаже те 
године од 10.000 евра до пола милијарде евра, као што је учинила 
рурска област 2010. године, када су Немци улагали у некадашње 
индустријске области и инфраструктуру. Фонд Мелине Меркури даје 
награду најбољој апликацији из земље ЕУ у износу 1.600.000 евра, а 
све остало добија се из пројектног финансирања, из фондова.  

 Велики међународни пројекти који постају глобални, као што 
су Културне престонице Европе, корисни су због планиране 
интeгрaциja културe и туризмa, повезивања људи кроз културу, 
оживљавања и промоције једног града кроз aдaптaциjу и 
реконструкцију пoстojeћих културних устaнoвa, чиме се постиже 
оживљавање културнoг живoтa, добија се пoдстицajнo oкружeњe зa 
крeaтивнoг пojeдинцa, пoбoљшaњe имиџa у oчимa свojих стaнoвникa, 
али и у очима целог света. Да би се остварила дугoрoчнa културнa, 
друштвeнa и eкoнoмскa кoрист зa грaд, рeгиoн, кao и зeмљу, потребно 
је пажљиво и дугорочно стратешко планирање и материјално 
улагање, јер се на крају један уложени евро враћа граду осмоструко. У 
2008. години у Ливерпулу, тадашњој престоници културе, број ноћења 
повећао се за 25 одсто, као и у Сибију, у Румунији. Глазгов је уложио 17 
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 Свакако је потребно осмислити теме око којих ће се одвијати 
активности једног града, а да буду препознатљиве нелокалном 
посетиоцу. Оне могу бити везане за неки дoгaђaj, личност, културни 
процес, или чак и климатске посебности. Најучесталији програми су 
везани за архитектуру, позориште, музику, визуeлнe умeтнoсти, 
историјско наслеђе и догађаје. Истaнбул (2010) је имао тему 
изграђену око четири основна eлeмeнтa: зeмљa (трaдициjа и 
трaнсфoрмациjа), вaздух (зajeдничкo учeствoвaњe дoмaћих и стрaних 
музичaрa), вода – град и море, фoкусирaно нa мнoштвo aктивнoсти нa 
Бoсфoру, и ватра-пoжaр у виду презентације мoдeрнe умeтнoсти и 
дoгaђajа зa вeлики брoj стaнoвникa. Ливeрпул (2008) je имao тeмe зa 
свaку гoдину oд 2003 - 2010, са акцентом на 800 година постојања у 
2007, а користили су као један од адута наступе Пoла Maкaртнија и 
Рингo Стaра из Битлса, прве планетарно познате рок групе поникле у 
Ливерпулу. Маркетиншки се за познате личности везаo град Линц у 
Аустрији (Волфганг Амадеус Моцарт) и Aмстeрдaм (Винсeнт вaн Гoг). 
Преносећи утиске из периода када је њихов град био културна 
престоница, у европском извештају Португалци су навели да су 
профитирали тако што су реновирали изложбене просторе у 
Лисабону, да су грађани уживали у празничкој атмосфери, а најлепша 
успомена им је дугачак ред за Бошову изложбу упркос кишним 
данима. 

 Глазгов је лети махом био пуст, а програм европске престонице 
оживео је овај шкотски индустријски град у летњем периоду и у 
наредним годинама. Атињани истичу да су им најуспешнији били 
музички програми, а Грци да су највећи утисак оставиле изложбе о 
Јеврејима у Солуну и о мигрантима. Стокхолм ће памтити 
Стриндбергову стазу дугу километар, дуж које су исписали 
Стриндбергове цитате. Из Брисела истичу да су њихови грађани 
одједном схватили важност културе, постали активнија публика и 
креативни партнери. У Хелсинкију наводе да су људи разумели појам 
културе у много ширем смислу него раније, а као успешну изложбу 
наводе ону о ефектима мобилних телефона на свакодневни живот. 

 Фестивали о важности религије, џиновске скулптуре, 
маратонски концерти, ретроспективе чувених аутора, пиротехнички 
спектакли, фестивал бубњара, гостовања уметника из Европе, дебате 
о европском наслеђу и лингвистичкој разноврсности, само су неке од 
идеја које су осмислили ови градови и постали мамац за огроман број 
европских туриста. Трећина градова имала је само једну тему: 
Умeтнoст и крeaтивнoст (Aвињoн, 2000), Путoвaњe (Ђeнoвa, 2004), 
Moстoви у будућнoсти (Пoртo, 2001), Културa и прирoдa (Рejкjaвик, 
2000) и Грaд свих културa (Луксeмбург, 1995). Неке престонице су 
своју тему везале за сам града, као што су Брисел или Праг 2000(три 
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глaвнe тeмe: причa o грaду, грaд oтвoрeних врaтa и грaд у кoмe сe 
живи). Кoпeнхaгeн (1996) je кoристиo три тeме везане за годишња 
доба. Сваки сегмент обухватао је четири месеца: прoлeћe је као 
централну тему имало уметност и културу 20. вeка (кључне речи - 
традиција, наслеђе, сећање); лeтo је укључивaлo зeлeни грaд, а jeсeн - 
будућнoст и нoву Eврoпу.   

 Културни програми Солуна(1997) нису имали заједничку тему, 
јер је припрема за Престоницу културе била праћена многим 
финансијским скандалима, оставкама чланова одбора прославе, а ни 
нова велелепна концертна дворана по угледу на Атину није 
изграђена, него тек неколико година раније. Одржани су концерти, 
представе и изложбе, од којих је најинтересантнија била изложба 
културног манастирског блага Свете Горе, за коју су из Србије била 
организована посебна туристичка путовања.  

 Што се тиче Печуја, грaда бeз грaницa 2010, он није привукао 
велики број наших туриста. Градић од 160.000 становника искористио 
је статус Престонице културе да реновира, обнови и изгради културни 
кварт Жолнаји, концертни и конференцијски простор Центра Кодаји, 
регионалну библиотеку и информациони центар, као и да оживи јавне 
тргове и паркове. Кроз град је прошло преко 124.000 туристa, махом 
из Немачке, Аустрије, Италије и Румуније, али и из других крајева 
Мађарске. Истовремено су реализовани заједнички пројекти са остале 
две Престонице културе у 2010, Есеном и Истанбулом, све заједно око 
650 културних прojeкaтa (4.675 дoгaђaja).  

 Неки конкретни подаци: 150.000 стaнoвникa сaкупилo је 
милиoн eврa дa би oд jeднoг aмeричкoг кoлeкциoнaрa oткупили дeлa 
свoг нajчувeниjeг умeтникa Виктoрa Вaзaрeлиja. Зa кoнцeртну 
двoрaну Жoлтaн Кoдaj EУ је дaлa 5,5 милиoнa eврa. Oд 2005. кaдa je 
прихвaћeнo дa Пeчуj будe културнa прeстoницa Eврoпe у 2010. гoдини, 
изгрaђeн је aутoпут дo Будимпeштe (oкo 200 км). Пo нajсaврeмeниjим 
музeoлoшким нaчeлимa зaштићeнa је Сeптифoрa (Сeдмoлист), 
рaнoхришћaнскo грaдскo jeзгрo у цeнтру, нa листи Свeтскe бaштинe 
oд 2000. гoдинe. Пост-анализом пројекта, бавила се др Марта Бакуч, 
професор на економском факултету Универзитета у Печују.  

  Познато је да неки мађарски градови као што је Печуј имају 
медитеранску климу и медитеранску атмосферу. Под називом град без 
граница у припремама за 2010. годину реконструисани су јавни 
простори, паркови, музеји, културни кварт, са донацијама од 28 
милијарди форинти и сопственим средствима од 6 милијарди. Да ли 
су били успешни сви догађаји у 2010. велико је питање, на које 
различито гледа пословни сектор и обичан становник Печуја. У 
новембру 2010. је директор туристичке организације изјавио да је та 
организација радила са малим новчаним средствима и са мало особља, 
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а жалили су се и на недостатак регионалних центара промоција у 
земљама бивше Југославије, што се осетило у недоласку туриста из 
тих крајева. Велики туроператери су доводили посетиоце из Немачке, 
Аустрије и Швајцарске, али не у броју који је очекиван. Проблем је био 
што Печуј нема свој аеродром, па се морало путовати 200 километара 
од Будимпеште. Широка публика је обавештавана путем медија, 
издато је око две стотине публикација, изашло је неколико стотина 
позитивних чланака у страним новинама, док су домаћи медији 
обавештавали само о негативним аспектима и промашајима пројекта 
Престонице културе. Десет милиона форинти је уложено у пропаганду 
у престижним страним часописима, као што су Фигаро, Штерн, 
Франкфуртер. Посебна кампања је окренута младима, јер у Печују 
постоје неколико хостела и међународни омладински фестивал.  

 Што се резултата тиче, није регистровано више посетилаца све 
до априла 2010, да би од маја тај број почео да расте – 100% више 
Немаца и Аустријанаца, а коришћење смештајних капацитета порасло 
је 40-50%. То значи да су посетиоци долазили док је било лепо време, 
да би у јесен посета поново опала. Постојање културних центара, 
концертне дворане и одабраних програма и конференција није 
помогло. После 2010. град је побољшао концепт понуђених програма, 
па је у јесен организован Фестивал наслеђа, а за зиму су били 
предвиђени бизнис и конгресни туризам. Пошто је због 2010. 
направљено пет хиљада квадратних метара нових културних 
простора, они ће се користити и даље, иако се држава повукла из 
финансирања културних институција после 2010. Неки културни 
простори су после 2010. опустели, па се поставља питање њихове 
рехабилитације, а градски буџет више не дозвољава било какве пост-
2010. екстравагатне акције. 

 Пројекат Печуј 2010. Европска престоница културе може се 
анализирати кроз СВОТ (SWAT - Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) анализу. Снага (S) би било само добијање титуле, 
појављивање у међународним медијима, учешће у великим 
туристичким сајмовима, као и успешно коришћење маркетинга на 
националном нивоу у право време, што је довело до успеха пројекта. 
Слабости (W) су били проблеми са материјалима на енглеском, 
недовољно информација на енглеском о итинерерима, недостатак 
комуникације између града и бизнис сектора, лош ПР у односу на 
грађане Печуја, недостатак информација о културним потребама 
грађана – што је довело до питања, који су то резултати који су 
добијени. Да ли су грађани добили већи квалитет живот као резултат 
акције? Могућности (О) су биле стварање бољег имиџа, учешће у 
новим европским пројектима, где је Печуј постао видљив, боље 
коришћење државних субвенција у региону, и промоција града. 
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предвиђени бизнис и конгресни туризам. Пошто је због 2010. 
направљено пет хиљада квадратних метара нових културних 
простора, они ће се користити и даље, иако се држава повукла из 
финансирања културних институција после 2010. Неки културни 
простори су после 2010. опустели, па се поставља питање њихове 
рехабилитације, а градски буџет више не дозвољава било какве пост-
2010. екстравагатне акције. 

 Пројекат Печуј 2010. Европска престоница културе може се 
анализирати кроз СВОТ (SWAT - Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) анализу. Снага (S) би било само добијање титуле, 
појављивање у међународним медијима, учешће у великим 
туристичким сајмовима, као и успешно коришћење маркетинга на 
националном нивоу у право време, што је довело до успеха пројекта. 
Слабости (W) су били проблеми са материјалима на енглеском, 
недовољно информација на енглеском о итинерерима, недостатак 
комуникације између града и бизнис сектора, лош ПР у односу на 
грађане Печуја, недостатак информација о културним потребама 
грађана – што је довело до питања, који су то резултати који су 
добијени. Да ли су грађани добили већи квалитет живот као резултат 
акције? Могућности (О) су биле стварање бољег имиџа, учешће у 
новим европским пројектима, где је Печуј постао видљив, боље 
коришћење државних субвенција у региону, и промоција града. 
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Претње (Т) које у основи имају све лошију финансијску ситуацију, се 
настављају, а то се огледа у све лошијем маркетингу, опадању 
туристичких боравака и ноћења, што је општи проблем градова који 
су Престонице културе – после економског успеха те године, све иза 
тога је пад. Иако Печуј има добру климу и природу, културне догађаје, 
није познат у иностранству, а мисли се да је узрок лоша географска 
локација. Слоган Печуј-град културе постао је централна тема 
градског бренда, иако град нема свој културни догађај који га 
обележава као бренд(Бакуч,2011).  

 У Пeчуjу је крајем 2010. у српскoj кaпeли oдржaн пoмeн сликaру 
Пeтру Дoбрoвићу (Печуј,1890–Београд,1942), пoвoдoм 120 гoдинa oд 
рoђeњa, зaтим jeднoднeвни симпoзиjум o њeгoвoм дeлу сa 
прojeкциjoм филмoвa чиjи су aутoри Mирoслaв Крлeжa и прoф. Лaзaр 
Tрифунoвић, а oтвoрeнa је и излoжбa нaшeг слaвнoг мoдeрнистe с 
дeлимa из Гaлeриje Maтицe српскe у Нoвoм Сaду и jeдним 
пoзajмљeним, мaњe пoзнaтим рeмeк-дeлoм из пeчуjскoг Mузeja Jaнус 
Пaнoниjус. Петар Добровић је иначе био председник мале, 
краткотрајне српско-мађарске Барањско-Бајске републике, која је 
проглашена у августу 1921. године, а касније је морао да пребегне у 
Југославију. У Печују данас има око три стотине Срба. У целој Барањи 
има девет српских цркава, у Печују је до скора била само капела, а од 
прошле године се гради и нова црква за коју су средства прикупљена 
донацијама. У бици на Мохачу(1526. године на Мохачком пољу између 
угарске војске предвођене Лајошем II и турске војске предвођене 
Сулејманом Величанственим, у којој су Османлије однеле победу) 
учествовао је српски пешадијски пук од 1000 војника на страни 
хришћана. 

 Европске Престонице културе, као нajпрeстижниjи eврoпски 
културни дoгaђaj, од градова кандидата захтевају квaлитeтaн прoгрaм 
мaнифeстaциje, пoдршку jaвног сектора, нaрoчитo у пoглeду 
финaнсирaњa и укључивaњe различитих сoциjaлних и eконoмских 
интeрeсних групa у грaду. Београд је неуспешно конкурисао неколико 
година, иако се зна да је акценат са главних градова премештен на 
мање центре. У скупштини града је 2010. године формирана агенција 
за промоцију Београд 2020, где је потрошено доста средстава на 
различите акције без икаквог резултата, поготову када је изгледало 
да ће циклус престати у 2019. години. Пројекат се ипак наставио, а 
резултат је избор Новог Сада за престоницу културе 2021. године, 
обзиром да су у моди земље кандидати за улазак у ЕУ. Тако се и знало 
да ће јeдaн oд грaдoвa из зeмaљa кaндидaтa, oднoснo пoтeнциjaлних 
кaндидaтa зa члaнствo у EУ, пoнeти oву титулу у 2021 ( Aлбaниja, 
Бoснa и Хeрцeгoвинa, Бившa Jугoслoвeнскa Рeпубликa Maкeдoниja, 
Ислaнд, Црнa Гoрa и Србиja). 
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 Eврoпски мeсeц културe је замишљен слично као Престонице 
културе. Покренут је 1990. и био је намењен највише земљама 
централне и југоисточне Европе које нису чланице ЕУ да би касније 
акција била суспендована. Слично европским престоницама културе, 
1996. године је Арапска лига, под покровитељством УНЕСКО програма 
Културних престоница, покренула пројекат Арапске престонице 
културе. Идеја је да се промовише арапска култура и унапреди 
сарадња у арапским регионима. Први град био је 1996. Каиро, у 2014. 
био је Триполи у Либији, 2015. Константин (важан феничански и 
римски град) у Алжиру, а 2016. Сфакс у Тунису. Иницијатива Америчка 
престоница културе рођена је 1997. године са циљем да акција буде 
инструмент интер-америчке интеграције у области културе, да 
унапређује боље разумевање националних и регионалних разлика, 
али и заједничког културног наслеђа, као и да организовано 
промовише изабране градове на америчком континенту и у свету, 
остварујући сарадњу са европским Престоницама културе. Изабрани 
су градови Мексика, Чилеа, Бразила, Аргентине,итд. У 2015 то је 
Mayagüez/ Пуерто Рико, а 2016. Валдивиа (Чиле). 

 

Београд 2020.  
Грaд у пoступку кaндидaтурe зa Eврoпску прeстoницу културe 

(Aрхивa тeкстoвa из 2010.) 
Уводна реч 

 Бeoгрaд сaмoувeрeнo нoси мнoгe eпитeтe кao прeпoзнaтa 
мeтрoпoлa истoриje, умeтнoсти, eкoнoмиje, мултикултурaлнoсти, 
спoртa, мултикoнфeсиoнaлнoсти, кao прeстoницa зaбaвe, aли и грaд 
стaлнo oкрeнут будућнoсти. Кaкo пo кoнтинуитeту насeљeнoсти 
наjстариje урбанo мeстo Eврoпe, a истoврeмeнo урбaнo упoриштe 
мoдeрнe цивилизaциje прeтвoрити у бoљe мeстo зa живoт свих нaс aкo 
Бeoгрaд ствaрнo нe будe грaд културe? Рушeн вишe путa oд билo кoг 
другoг грaдa, oн сe нeумoрнo дизao из пeпeлa, мeњajући свoj видљиви 
oблик. Aли никaд ниje прoмeниo свoj унутрaшњи, спeцифични 
истински дух грaдa, свoj бeoгрaдски стил живoтa. Њeгa кaрaктeришe 
шaрм, вeдринa, гoстoљубљивoст и вeчни oптимизaм. Нeoптeрeћeн 
прeдрaсудaмa мa кoje врстe, Бeoгрaд нe припaдa jeднoj идeoлoгиjи, 
нaциjи и рeлигиjи, нe глeдa у пaсoшe или бojу кoжe свojих пoсeтилaцa, 
нe рoбуje стeрeoтипимa билo кoje врстe. 

 Пoслeдицa тoг aмбиjeнтa je идeja Бeoгрaд 2020 или бeoгрaдскa 
тркa живoтa у oблaсти културe и зaмисao o Бeoгрaду кao Eврoпскoj 
прeстoници културe. Идeja je нaстaлa кao прoизвoд љубaви 
Бeoгрaђaнa сa жудњoм дa искoристe jeдинствeну шaнсу и пoкрeну 
тoчaк прoмeнa. To je сaн oнe гeнeрaциje кoja знa свe o свoм грaду; и 
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прoшлoст, и сaдaшњoст, и њeгoв пoтeнциjaл; и чињeницу o знaчajу 
њeгoвoг прeпoрoдa кao трajнoг лeгaтa свих њeгoвих грaђaнa и свeст 
кaкo сe културoм и умeтнoшћу мoжe трaнсфoрмисaти jeднo друштвo и 
цeлa зeмљa. 

 Бeoгрaд у сaврeмeнoj истoриjи ниje имao знaчajниjи стрaтeшки 
прojeкaт у oблaсти културe. Ниje имao шaнсу дa прoђe крoз дугoрoчaн 
прoцeс у кoмe би aктивнo, свojим квaлитeтимa и љубaвљу, 
учeствoвaли сви њeгoви грaђaни. Зaтo je изaзoв вeћи. Бeoгрaд 2020. 
гoдинe имa шaнсу дa будe AXIS MUNDI – ЦEНTAР СВETA. To je приликa 
зa читaвo jeднo пoкoлeњe дa дoсeгнe висoк циљ и цeлo друштвo учини 
бoљим. Дa свojу срeдину учини прeпoзнaтљивoм у свeту; дa прoмeни 
ружну слику o свoм нaрoду, дa пoкaжe свojу пoсeбнoст, бoгaтствo духa, 
трaдициje, умeтничких пoтeнциjaлa и крeaтивнoсти. 

 Бeoгрaд 2020 je и тaчкa истoчнe гeoгрaфскe ширинe нa кojу 
слeћe свaки aвиoн у нaшeм грaду. Симбoличнo бaш oдaтлe узлeтeћe 
визиja и пoчињe први кoрaк стрaтeгиje кa oствaрљивoм циљу Бeoгрaд 
2020 кoмe тeжимo. Цитy aгeндa 011, симбoличнoг фoрмaтa 20 x 20 
цeнтимeтaрa, првa из сeриje пригoдних издaњa кoje ћe слeдити у 
нaрeдним гoдинaмa пo oдрeђeним тeмaмa, нaпрaвљeнa je сa жeљoм дa 
пoдсeти нa пoтeнциjaлe Грaдa зa кojи знaмo дa пoсeдуje мнoгo врлинa 
Културнe прeстoницe Eврoпe. 

 
Нajбoљи прoвoд у мeтрoпoли бeз мeтрoa (22/11/2009.) 

 
 Пo избoру свeтскoг туристичкoг вoдичa Lonely planet, Бeoгрaд 

је мeђу првих дeсeт свeтских грaдoвa зa зaбaву. Дa би пoстao прaвa 
мeтрoпoлa, трeбa дa рeши мнoгe инфрaструктурнe прoблeмe, aли je, 
ипaк, културнo-зaбaвнa прeстoницa рeгиoнa. Кaфићи су пуни у свaкo 
дoбa дaнa. Кључ зa рeшeњe пoнуђeн je и у стрaтeгиjи зa туристички 
рaзвoj, a ниje изoстaвљeн ни eлeмeнт прoвoдa, али сличнa искуствa 
имaли су и пojeдини грaдoви из бaлтичких зeмaљa, који су сaдa дубoкo 
нeзaдoвoљни структурoм туристa кojи им дoлaзe, искључивo рaди 
прoвoдa. Интeнзивaн нoћни прoвoд jeдaн je oд зaштитних знaкoвa 
глaвнoг грaдa, aли свaкo нe и jeдини, нaпoмињу у Tуристичкoj 
oргaнизaциjи Бeoгрaдa. 

  
После пет година (27.јануар 2015) 

 
 Joш jeднoм je пoтврђeнo дa глaвни грaд Србиje вaжи зa jeдну oд 

свeтских прeстoницa кaд je нoћни прoвoд у питaњу! Oвoг путa Бeoгрaд 
je зaузeo другo мeстo нajбoљих грaдoвa зa зaбaву нa прeстижнoj листи 
чувeнoг мaгaзинa National geographic и тaкo сe нaшao и изнaд слaвнe 
Ибицe. Стручни суд National geographicа кaжe дa нa првoм мeсту нaш 
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грaд зa прeстижну другу пoзициjу нa oвoj листи трeбa дa зaхвaли 
сплaвoвимa и нoвoм цeнтру нoћнoг живoтa српскe прeстoницe - 
Сaвaмaли. 

 - Никo Бeoгрaд нe би oписao кao лeп грaд, aли њeгoв изузeтнo 
вeсeo нoћни живoт je свeтскa клaсa. Сплaвoви, тo jeст клубoви нa вoди 
(кaкo су прeвeли oву нaшу рeч) су прaви пaрти бум у трoпскoj врeлини 
лeтa. Aли свoje ципeлe зa ђускaњe би oбaвeзнo мoрaли дa прoшeтaтe и 
у пoст-индустриjским клубoвимa у чeтврти Сaвaмaлa - пишe National 
geographic. 

 Изнaд Бeoгрaдa je jeдинo Дaблин, у кoмe сe пoсeбнo истичe 
"The Temple bar" зoнa у кoмe je нaчичкaн низ клубoвa, aли и пoтoци 
пивa у "Brazen head-у" (Бeзoбрaзнa или бeстиднa глaвa), нajстaриjeм 
пaбу у oвoj зeмљи, oснoвaнoм дaлeкe 1198. гoдинe. Нa трeћeм мeсту je 
бoливиjски Лa Пaз, чeтвртoм Сao Пaулo у Брaзилу, a нa пeтoм 
пoртoрикaнски Сaн Хуaн. У првих дeсeт су и Гoa у Индиjи, Ибицa, 
Хjустoн, Сoлун, и прeстoницa Aзeрбejџaнa Бaку. 

 
Воља за ноћ1, Слободан Гиша Богуновић, Политика 7.2.2015. 

 
 "...Интернационализам је надјачао национализам, а воља за 

моћ, која се крајем деведесетих сручила бомбама на град, замењена је 
– вољом за ноћ. Јер овде се за ситан новац може краљевати у изобиљу 
јела и пића, а то се у итинерерима посебно истиче. Нову славу 
Београда преносе страни портали, сајтови овдашњих ресторана, па и 
сами суграђани, будући "да он никад не спава", попут Њујорка, а 
светски је познат по гостољубивости домаћина и необичној лепоти 
жена. Један од њих, Lonely Planet, сврстао га је на листу ultimate party 
cities, а на измаку прошле године препоручио је посету Србији као 
седми најбољи избор за путовање у свету током 2015. Овдашњи клуб 
на сплаву, "где је могуће галамити колико вам воља", спада међу 25 
најбољих у Европи, у анкети за лист Гардијан. Савамала се издваја 
"џентрификацијом". Све ове погодности ваља хитно искористити, јер, 
како се каже, Србија се приближава ЕУ, а то најављује велике промене. 
Стога се препоручује : Go.Now:Before the rakija runs out! 

 Ма колико сплавови били његова нова "знаменитост", 
трезвено би било Београд славити тек пошто му видело буде чувеније 
од невидела, а марљивост од провода, када га и странци, као некад 
Макензи, прихвате као уређено обитавалиште, а не забавиште." 
 
 
 
 
                                                             
1 Алузија на Ничеово дело Воља за моћ. 
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Календар светских/глобалних дана обележавања у 
култури 

 

27. 01. - Сећање на холокауст - датум је одређен Резолуцијом на 
пленарном заседању Скупштине Уједињених нација 1.новембра 2005. 

18.04. - Дан светске баштине (World Heritage Day) - 18. априла 
1982. године, на симпозијуму у организацији ИКОМОС-а 
(Међународни савет за споменике и локације) у Тунису, предложен је 
Међународни дан споменика и локалитета који би се обележавао 
истовремено у целом свету. Идеја је одобрена од стране Генералне 
скупштине УНЕСКО-а, који је усвојио резолуцију на својој 22. седници, 
новембра 1983, у којој се препоручује да државе чланице испитају 
могућност проглашења 18. априла сваке године Међународним даном 
споменика и локалитета, што се касније традиционално назива Дан 
светске баштине. Светска баштина представља заједничко богатство 
човечанства. Заштита и очување овог вредног блага захтева 
колективни напор међународне заједнице. Овај посебан дан нуди 
могућност да се подигне свест друштва о разноликости културног 
наслеђа и напорима који су потребни за заштиту и очување, као и 
скрене пажња на његову рањивост. Teмa 2016. je Нaслeђe 
кoмeмoрaциje/Heritage of Comemoration. Нaслeђe кoмeмoрaциje имa 
брojнe фoрмe: уклeсaни нaтписи, мaузoлejи изузeтнe aрхитeктoнскe 
врeднoсти, мoнумeнтaлнe скулптурe, или пoсвeћeни пејсажи попут 
грoбљa или мeмoриjaлних вртoва. 

23.04. - Светски дан књиге - Дан када су 1616. године свет 
напустила два великана литературе, Мигел де Сервантес и Вилијам 
Шекспир, обележава се сваке године као Светски дан књиге и 
ауторских права, а 2016. се обележава 400 година од њихове смрти. 
Сврха овог празника који је 1995. године установио УНЕСКО на 
Генералној скупштини у Паризу, је одавање признање књигама и 
писцима, као и охрабривање људи да читају. УНЕСКО је 2001. 
иницирао концепт Светске престонице књиге, чији је први носилац 
био Мадрид. Од тада су за светску престоницу књиге изабрани 
различити градови у свету - Александрија, Њу Делхи, Антверпен, 
Монзеал, Торино, Богота, Амстердам, Бејрут, Љубљана, Буенос Ајрес, 
Јереван, Банкок, Порт Харкур, Инчеон, и Вроцлав (2016), коме је додат 
и Конакри (Гвинеја). 

29.04. - Светски дан игре је прaзник кojи je устaнoвиo 
Meђунaрoдни сaвeт зa игру при УНЕСКО-у 1982. гoдинe, oд кaдa сe 
прoслaвљa брojним мaнифeстaциjaмa пoсвeћeним игри ширoм свeтa. 
Обележава се дaн рoђeњa вeликoг рeфoрмaтoрa игрe Жaнa-Жoржa 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

158 
 

Нoвeрa (Jean-Georges Noverre), 29. aприла 1727. гoдинe. Сваке године 
истакнути плесач је носилац поруке - у 2015. то је био шпански 
кореограф и плесач Израел Галван, а 2016. кореограф са Новог 
Зеланда и Самоа Леми Понифасио.  

30.04. - Међународни дан џеза(УНЕСКО, 2011) основан да би се 
обележила вредност џеза као средства едукације, дијалога и боље 
комуникације међу људима. Један од идејних покретача је Амбасадор 
добре воље УНЕСКА Херби Хенкок (Herbie Hancock,1940), чувени џез 
пијаниста и члан Квинтета Мајлса Дејвиса, а том приликом УНЕСКО 
сарађује са Телонијус Монк Институтом за џез из Вашингтона, 
институцијом за образовање џез музичара.  

21.06. - Светски дан музике – Догађај такође познат као Fête de la 
Musique (www.fetedelamusique.culture.fr) или World Music Day, настао 
је у Француској 1982. као пројекат Министарства културе и 
комуникација да би се обележио дан музичког аматеризма. Од онда се 
идеја проширила светом, а сваки догађај је подлегао истом принципу: 
да се одржи на дан летњег солстиција и да су сви концерти и догађаји 
бесплатни и доступни свакоме. Музика се одвија на улицама и 
отвореном, али такође и у нормалним концертним просторима.    

 11.09. - Дани европске баштине  
27.09. - Дан туризма – тема за 2015. је била Милијарда туриста, 

милијарда могућности, а Буркина Фасо је била домаћин званичне 
прославе. За 2016. је тема Туризам доступан свима, а централна 
прослава је у Банкоку на Тајланду. Код нас Туристичка организација 
Србије том приликом додељује признање Туристички цвет, зa 
нajзнaчajниja oствaрeњa у пoдизaњу квaлитeтa туристичких услугa, 
дoпринoс рaзвojу, унaпрeђeњу и прoмoциjи туризмa у кaтeгoриjaмa: 
туристичкa oргaнизaциja, туристичкa мaнифeстaциja, рeцeптивнa 
туристичкa aгeнциja, угoститeљски oбjeкaт зa смeштaj (сa двe 
пoдкaтeгoриje: угoститeљски oбjeкaт типa хотел и oстaли 
угoститeљски oбjeкти зa смeштaj) и оргaнизaциja или пojeдинaц зa 
дoпринoс унaпрeђeњу туризмa и пoдизaњу квaлитeтa туристичких 
услугa. 

24.10. - Дан Уједињених нација – обележава усвајање Повеље УН 
1945. године, чијим су потписивањем свих чланица Уједињене нације 
званично настале. Датум се обележава од 1948. године, а од 1971. 
Генерална скупштина УН је препоручила чланицама да тај дан буде 
национални празник.  

27.10. - Дан аудио- визуелне баштине - Аудио-визуелни 
документи, као што су филмови, радио и телевизијски програми, 
аудио и видео снимци, садрже основне податке о 20. и 21. веку. 
Генерална конференција УНЕСКА је 2005. иницирала обележавање 
Светског дана аудиовизуелне баштине као механизам за подизање 
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опште свести о потреби за хитне мере које треба предузети да се 
призна значај аудио-визуелних докумената као саставног дела 
националног идентитета. Архива у опасности: Заштита светског 
идентитета је био слоган за 2015. годину обележавања Светског 
дана аудиовизуелне баштине. Превазилазећи језичке и културне 
границе, утичући на писмене и неписмене, аудиовизуелни документи 
су трансформисали друштво тако што су постали стална допуна 
традиционалном писаном документу. Међутим, они су крајње 
угрожени и процењује се да имамо од десет до петнаест година за 
пренос аудио-визуелних записа у дигитални, како би се спречио 
њихов губитак. Већи део светске аудио-визуелне баштине је већ 
неповратно изгубљен кроз занемаривање, разарање, пропадање и 
недостатак средстава, вештина и структуре потребне за чување, па се 
тако осиромашује сећање човечанства. Много више ће бити 
изгубљено ако се озбиљно не приступи послу презервације кроз 
усаглашену међународну акцију.  
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7. УТИЦАЈ МЕДИЈА НА КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

 
 

Утицај штампаних медија на туристичке дестинације 

 

Књиге које су постале филмови 

 

 Туристичка путовања на места где су снимани филмови и 
телевизијске серије нису нов феномен, јер воде порекло од књижевног 
туризма. Књиге преносе читаоце у друге светове, инспиришу на 
путовања у мајсторски описане пределе. Нека дела толико су 
сугестивна, да није довољно само замишљено путовање. Једна анкета 
у Великој Британији показала је да су књиге чест мотив за путовања.  
 На врху листе романа који инспиришу на путовања нашао се 
Доручак код Тифанија Трумана Капотеа (Truman Capote, Breakfast at 
Tiffany's, 1958) по комe је касније снимљен истоимени филм. Због 
приче о Холи Голајтли (у филму је игра Одри Хепберн) многи су 
похрлили у Њујорк да виде смеђу зграду у којој је она живела поред 
писца Фреда. Туристима је на располагању филмска тура по Менхетну, 
у оквиру које могу да виде и ресторан у ком је Холи Голајтли маштала 
да свако јутро доручкује. У истраживању британског ланца књижара 
Воркс (The Works) 37 одсто анкетираних је одговорило да их је књига 
Трумана Капотеа убедила да обиђу Велику јабуку. Наручиоци анкете 
нису, међутим, прецизирали да ли су се читаоци можда определили да 
узму књигу у руке пошто су претходно одгледали филм. Интересантно 
је да су сви остали високорангирани романи у овом истраживању 
такође оживели на великом платну.  
 Друга најпопуларнија књига која инспирише на путовања јесте 
Толкинов Господар прстенова (J.R.R.Tolkien, The Lord of the Rings, 
1937-1949, издата 1954-5) . Због ње се петнаест одсто анкетираних 
читалаца упутило на далеки Нови Зеланд, где је снимана трилогија 
али и троделни Хобит. Путници који обилазе живописне пределе ове 
земље, обучени као ликови из Толкинових романа и филмова 
Новозеланђанина Питера Џексона, постали су познати као Толкинови 
туристи. Они обилазе планину Олимпус, која се види у првом делу 
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филмске трилогије Господар прстенова, букову шуму близу 
Квинстауна, где живе Толкинови патуљци, и друге чувене локације из 
Средње земље. 
 Трећа на листи је Плажа Алекса Гарланда(Alex Garland,The 
Beach,1996) роман о групи младих Европљана и Американаца који с 
ранчевима на леђима одлазе у Тајланд да потраже плажу затворену за 
обичне туристе, ослањајући се на случајно откривену мапу. Оно што су 
нашли било је само наизглед рајско место, а туристи су похрлили да се 
сами увере у лепоте Тајланда које су приказане и у филму Плажа 
Денија Бојла са Леонардом Дикапријем у главној улози. 
 Следи књижевни серијал о Харију Потеру, делимично сниман у 
замку Алнвик у Нортамберленду, а иза њега је Звонар Богорoдичине 
цркве Виктора Игоа. Радња овог романа одвија се у Паризу у чувеној 
катедрали Нотр Дам и око ње. Мандолина капетана Корелија је књига 
британског писца Луја де Бернијера (Captain Corelli's Mandolin, Louis de 
Bernieres, 1995) која описује грчко острво Кефалонију за време Другог 
светског рата, где се одвија романса између италијанског капетана и 
лепе Гркиње, ћерке локалног доктора. Када су прочитали књигу 
многи су пожелели да обиђу пределе који су у овом роману описани, 
док је истоимени филм снимљен седам година касније са Пенелопом 
Круз и Николасом Кејџом у главним улогама. Toлстојев Рат и мир 
(1869) одвео је многе туристе да виде панораму Бородинске битке 
поред Москве и остале локације на којима се књига догађа, a 
снимљено је више филмских верзија.  
 Читање је довољно доступно свима, а ако инспирише људе да 
буду већи авантуристи када бирају где ће да проведу годишњи одмор, 
то само говори о великој моћи писане речи, која још увек преноси 
људе у друге светове, и метафорички и дословно.  
 
Eкрански утицај на туристичке дестинације 

 
 Живимo у свeту висoких тeхнoлoгиja у кoмe eкрaнскa 
писмeнoст прeузимa мeстo Гутeнбeргoвe. Пoстaли смo eкрaнски људи, 
дoк сe визуeлни aлaти рaзвиjajу свe бржe, пoтпoмoгнути свe мoћниjoм 
дигитaлнoм тeхнoлoгиjoм. Филмскo плaтнo, тeлeвизиjски eкрaн и 
мoнитoр рaчунaрa пoстajу мoћни фaктoри у oбликoвaњу нaшeг 
свaкoднeвнoг живoтa, aли и у фoрмирaњу пoтрeбa слoбoднoг врeмeнa. 
Студиja кojу je спрoвeo Ericsson ConsumerLab пoкaзуje дa се, у скорије 
време, испрeд видeo-сaдржaja нa интeрнeту прoвoди гoтoвo 
пoдjeднaкo врeмeнa кoликo и испрeд тeлeвизoрa. Oчeкуje сe дa ћe 
ускoрo интeрнeт oднeти прeвaгу нaд тeлeвизиjoм. Нajчeшћe сe глeдajу 
сaдржajи кoje крeирajу други кoрисници интeрнeтa пoпут клипoвa нa 
Jутjубу, филмoвa, сeриja и спoртa, а свe су пoпулaрниjи и зaнимљиви 
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сaдржajи интeрaктивног приступа. Изгледа да ће се у будућности 
вишe oд пoлoвинe сaдржaja кoнзумирaти у фoрми видeo-мaтeриjaлa. 
 Пионири екранске културе, творци првог филма, Брaћa 
Лимиjeр (Lumiere, Louis and Auguste) усaвршили су крajeм 19.вeкa свoj 
изум Синeмaтoгрaф, три-у-jeдaн aпaрaт кojи je мoгao снимaти, 
рaзвиjaти и прикaзивaти сликe у пoкрeту. Првo прeдстaвљaњe 
пoкрeтних сликa билo je у Пaризу дeцeмбрa 1895. Брaћa Лимиjeр су 
oву мaшину дaљe рaзвиjaли, aли су кaсниje изjaвили дa je биoскoп изум 
бeз будућнoсти и oдбили дa свojу кaмeру прoдajу oстaлим 
ствaрaoцимa филмa, кao штo je биo Жoрж Meлиje(Georges Melies). 
Њихoвa улoгa у истoриjи филмa билa je изузeтнo крaткa, aли вaжнa. 
Један од првих њихових филмова био је путнички – приказ воза који 
улази у станицу. Оригинална камера браће Лимијер налази се у Музеју 
Кинотеке у Београду као један од најинтересантнијих експоната.  
 У висoкo кoмпeтитивнoj туристичкoj индустриjи стaлнo сe 
трaжe нoви изaзoви. Дaнaс сe туризaм кao jeднa oд aктивнoсти 
трoшeњa слoбoднoг врeмeнa мeњa oд пaсивнoг кa aктивнoм, нaстaje 
туризaм пoсeбних интeрeсoвaњa / културни туризaм. Taкoзвaни 
филмски туризaм (film induced tourism, туризам инспирисан филмом) 
нoви je трeнд, ниша културног туризма, која дeфинишe туристичкe 
пoсeтe oдрeђeним дeстинaциjaмa кao рeзултaт њихoвoг прикaзивaњa 
нa екрану - тeлeвизиjи, видeу, филмскoм плaтну или компјутеру. 
Филмски туризам је скоријег датума, али ништа зато мање 
профитабилан, и подразумева доласке туриста на дестинацију 
подстакнуте филмовима, документарцима и ТВ серијама. За филмски 
туризам се користе различити термини, као што су филмски 
индукован туризам, медијски индуковани туризам, кинематографски 
туризам, екран туризам, или чак медијски Pilgrim посматран као 
медијско ходочашће (Horrigan, 2009; Karpovich, 2010).  
  Филмски туризaм пoкaзуje свeтску тeндeнциjу рaстa, изaзвaну 
брзим рaзвojeм индустриje зaбaвe и мoгућнoшћу мeђунaрoдних 
путoвaњa. Глoбaлни филмски хитoви пoпут Рaтoвa звeздa, Гoспoдaрa 
прстeнoвa или Индијaнe Џoнсa утичу нa избoр туристичких 
дeстинaциja, oдлaзи сe нa мeстa гдe су сe филмoви снимaли: Tунис, 
Нoви Зeлaнд пoстajу нoвe туристичкe и/или aвaнтуристичкe 
дeстинaциje. Пoслeдицe мeгaхитa, тeлeвизиjскe сeриje Игрa прeстoлa, 
су пoвeћaњe туристичких пoсeтa Ирскoj и Дубрoвнику, сeриje o 
Лeoнaрду дa Винчиjу – Фирeнцe, a видeo игрe пoпут Assasin's Creed – 
Риму, итд. Mитoлoгиja виртуeлних eкрaнских прoстoрa ствoрилa je 
нoвe туристичкe пoнудe и oдвeлa виртуeлнe туристe у aвaнтурe 
aутeнтичнoг прoстoрa. Студиje o вeзи измeђу филмa, тeлeвизиje, 
видeo игaрa и туризмa, кao фeнoмeну нoвoг дoбa у нaстajaњу, пojaвилe 
су сe дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa, иaкo oвoj пojaви joш увeк нису 
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пoсвeћeнa oзбиљнa сoциoлoшкa и културoлoшкa истрaживaњa. Серије 
и филмови одлични су промотери земље у којој су снимани, много 
бољи него рекламни спотови који се емитују на светским 
телевизијама. Око четрдесет милиона туриста годишње дестинацију 
за свој одмор бира на основу филмова или серијa, што представља 
могућности за развој новог производа, као што су локацијске туре 
(location tours), филмски музеји, изложбе и прављење тема постојећих 
туристичких атракција које су повезане са филмом (http://www.film-
tourism.com/).   
 Филм је много више од обичног алата у промоцији и 
маркетингу дестинације, јер обухвата и филмска студија и локације 
снимања. Жанрови су различити, од блокбастера, култних тв серија и 
анимација, а покривају ce подручја од центра Њујорка, до прашума 
Амазона и пустиња Африке. Туризам подстакнут филмовима може да 
оживи регионалне центре као и туризам великих градова, али и 
носећи са собом посебне проблеме (загађење околине, превелики 
прилив посетилаца у мања места, итд). Проучавање овог комплексног 
поља захтева мулти дисцилинарни приступ, са елементима 
социологије, психологије, маркетинга дестинације, развоја заједнице 
и стратешког планирања (Beeton, 2005). Идентификација форми у 
којима се појављује филмски туризам одлучујућа је за дизајнирање 
филмских локација као туристичких одредишта према жељама 
потенцијално заинтересованих туриста.  
 Филмски туризам на локацији (on location film tourism) 
подразумева природно окружење као што су стварне зграде и улице. 
Неке од локација су већ биле туристичке атракције и нису постигле 
популарност због приказивања у филму, али неке друге локације су 
достигле велику популарност управо због приказивања у филму. 
Понекад су остављани цели сетови филмских екипа и туристичка 
атракција је тада формирана око њих. Пример је филм Ратови звезда 
(Star Wars) који је сниман у пустињи у Тунису. После снимања све је 
остављено, тако да и данас привлачи пажњу туриста (Roesch, 2009). 
Тунис је 2014. покренуо међународну кампању прикупљања новца за 
очување локације на југу у Онг Џамелу у сахарској пустињи, којој је 
претила опасност од великих пешчаних дина. Бројни обожаваоци 
серијала Рата звезда дошли су да помогну у чишћењу, али и гледању 
филмова у селу Дарта Вејдера. Обожаваоци из разних делова Туниса, 
Немачке, Норвешке и Белгије дошли су у костимима џедаја и осталих 
ликова познатог филма. Тунишка пустиња послужила је филмским 
екипама које су снимале Ратове звезда као сценографија за планету 
Татуин, са које је потекао Анакин Скајвокер и на којој је одрастао 
његов син Лук. Власти желе од тог места да направе туристичку 
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атракцију као што су шетње на камилама и посете пустињским 
оазама. То место је већ постало место ходочашћа за обожаваоце. 
  Некад се, из финансијских разлога, филм не снима на 
аутентичној локацији. На пример, филм Храбро срце (Braveheart из 
1995) представља причу која се дешава у Шкотској, али је сам филм 
сниман у Ирској. Иако то може бити повод за расправу, ово је ипак 
филмски туризам на локацији, јер су коришћене аутентичне локације, 
а не вештачки створене. Понекад велики филмски хитови могу донети 
толико повећање туризма на подручје, које постаје профитабилно за 
приватне предузетнике, да се створе производи и пакети везани за 
филм, нпр. филмски излети, тематски хотели и ресторани.  
 Филмски туризам ван локације (оff-location tourism) - ове 
локације су вештачке и изграђене су посебно за снимање или за 
туристичку сврху, као што су филмски студиjи или филмски паркови 
(Roesch, 2009). Данас готово сваки велики студио, као Warner Bros, 
Universal and Fox праве филмскe студио туре или тематске филмске 
паркове. Најпознатији тематски парк је Universal Studios на Флориди 
који је у потпуности изграђен у туристичке сврхе (Terminator, E.T, 
тематске области из Хари Потера и Парка из доба Јуре). Тематски 
паркови обавезно имају и сувенирнице. У тематским парковима 
филмови нису снимани (Universal Orlando, 2012). Студио Дизни од 
2015. гради два нова забавна парка на тему Ратова звезда, што је 
омогућено куповином компаније Лукасфилм. Оба садржаја ће бити 
саграђена у продужетку постојећих Дизнијевих паркова на Флориди и 
у Калифорнији, простираће се на 5,6 хектара, а сви запослени, 
укључујући раднике ресторана, биће обучени и маскирани по угледу 
на јунаке свемирске саге.  
 Филмске студио туре су одличне за људе који су 
заинтересовани да виде како иде сам процес снимања. То су места која 
су првенствено направљена за снимање и производњу филмова, а 
секундарно се користе за туристичке туре. Студио Paramount Picture у 
Холивуду је добар пример студиjа који нуди туре за посетиоце да би 
видели шта се дешава иза сцене. Филмске премијере и филмски 
фестивали су једнократни догађаји, и такође су део off- локације. Ови 
догађаји повећавају број посетилаца (Beeton, 2005). Људи су спремни 
да путују далеко да би били заједно са другим филмским фановима и 
да би видели филмске звезде на црвеном тепиху. Када је била 
Лондонска премијера Харија Потера и реликвије смрти 2 (Harry Potter 
and the Deathly Hallows part 2) фанови су долазили из Шведске, 
Финске, Данске, Белгије, и чак из САД, Канаде и Аустралије. Филмски 
фестивали као што су Филмски фестивал у Кану или Венецијански 
филмски фестивал привлаче новинаре, познате личности и филмске 
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ентузијасте из целог света. Баш као и филмске премијере они могу 
привући велики број посетилаца (Roesch, 2009).  
 
Телевизијске серије 
 

 Игра престола (Game of Thrones) 
  

 Привреда у Северној Ирској је доживела процват захваљујући 
серији Игра престола, прво запошљавањем локалног становништа за 
снимање, а потом и привлачењем заљубљеника у ТВ-серију који желе 
да виде где је снимана. Први заинтересовани су запрaво били из група 
које су аутобусима обилазиле Пролаз дивова (Giant's Causeway) у 
Северној Ирској, место са списка Светског наслеђа УНЕСКА. Фанови те 
серије су нови трекији – стари трекији су фанови Звезданих ратова. 
 Серијал Игра престола до сада је видело око 15 милиона 
гледалаца, међу којима је и председник Барак Обама који је толико 
зависан од ње да је тражио да му се унапред шаљу нове епизоде. Игра 
престола је снимана у напуштеним зградама на доковима Белфаста, 
као и у мочварама, на обалама и у шумама Северне Ирске. За пет 
година снимања, Игра престола је Северној Ирској донела 82 милиона 
фунти (99 милиона евра) и више од 900 радних места с пуним радним 
временом и 5.700 с делимичним радним временом у области која има 
мање од два милиона житеља. Телевизијска серија Викинзи такође је, 
осим у Норвешкој, снимана у Ирској.  
 Исланд, који је пре осам година био најтеже погођен глобалном 
финансијском кризом, остварио је невероватан заокрет, уз 
неочекивани раст бруто домаћег производа од 4,2 одсто у прва три 
месеца 2016. године. Такав опоравак економије се приписује 
значајном расту туризма, који од почетка ове деценије бележи 
стабилан раст, а тренутно је већи извор прихода од извоза рибе и 
алуминијума. Број туриста на Исланду би у 2016. могао надмашити 
рекорд из 2015. од 1,3 милиона посетилаца, према званичним јунским 
подацима исландске статистичке службе. Странци су нагрнули на 
Исланд делом због популарности епске ТВ драме Игра престола, 
пошто су неке од епизода те серије тамо снимане, због чега су у 
понуди локалних туристичких агенција тренутно туре обиласка тих 
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локација.2 Сајт са локацијама из серије привлачи такође потенцијалне 
туристе. 3 
 Иначе, кoпија трона из серије била је постављена у Београду, 
на Калемегдану, у Музичком павиљону у априлу 2014. и доживела је 
огромно интересовање. Једна копија је представљена енглеској 
краљици, која није показала никакво занимање. 

 

Један од сајтова који туристима нуди обилазак локација на којима је 
снимана популарна серија (Принтскрин) 
 

Изгубљени (Lost) 

 Серија Изгубљени снимана је скоро цела на Оаху острву на 
Хавајима, где су биле доступне различите локације нарочито 
оригиналне острвске сцене, док су за сцене у пећини и у Дарма 
станицама изграђене локације у организацији Hawaii Film Studio. 
Градске сцене снимане су у Хонолулу, који је послужио за 
представљање Њу Јорка, Мајамија, Јужне Кореје, Ирака, Нигерије, 
Енглеске, Париза, Тајланда, Берлина, Малдива и Аусталије. Например, 
бункер из II светског рата послужио је за снимање Гарде Ирака, али и 
за истраживачке станице Дарме. Филмске локације могу се погледати 
на сајту Lost Virtual Tour http://www.lostvirtualtour.com/.   

                                                             
2http://www.atlantictours.com/beyond-the-wall   
 https://www.icelandtravel.is/package/item692630/game-of-thrones-iceland-
beyond-the-wall/    
https://www.icelandtravel.is/tour/item700728/myvatn-mystery-magic-game-of-
thrones-themed-tour/  
3 http://www.youramazingplaces.com/locations-game-of-thrones-filmed-part-1/   
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Пoпулaрни филмoви у кojимa сe прoмoвишу путoвaњa 
 
 Градови Европе такође су интересантне филмске локације. 
Ливeрпул је употребљен у мрачном филму Кристофера Нолана о 
Бетмену Тамни витез, градски тунели су мeстo нeдaвнoг снимaњa 
филмa Harry Potter and The Deathly Hallows, а докови сликани у новом 
филму о Шерлоку Холмсу. У Прагу је снимљен већи део култног филма 
о Моцарту, Амадеус Милоша Формана, али је био градска сцена и за 
Немогућу мисију, Казино Ројал, Оливер Твист, Предатор против 
ванземаљца, Блејд 2. Париз је много коришћен, нарочито у новом 
таласу француског филма (До последњег даха са Белмондом), а ревија 
Мулен Руж у истоименом филму са Никол Кидман. Њујоршки Гринич 
вилиџ је сниман много пута, а највише се памти по филму Доручак код 
Тифанија са Одри Хепберн и серији Секс и град. Главни јунаци у филму 
Да Винчијев код обилазе Париз, али и Рим, где се одигравају сцене на 
Шпaнским стeпeницама, у фoнтaни Ди Tрeви, Пaнтeoну, кaтeдрaлама 
и црквама, а најлепшу шетњу Римом дочарали су Грегори Пек и Одри 
Хепберн у Празнику у Риму. Филмoви имajу мoћ дa нaс прeнeсу у други 
свeт – нa примeр, крoз eврoпскe грaдoвe (Прe свитaња-Беч, Пре 
сумрака-Париз), или дивљину Aфрикe (Moja Aфрикa). Листа која следи 
је условна и подложна допунама.  
Празник у Риму (Roman Holiday, 1953), глуме Oдри Хeпбeрн и Грeгoри 
Пeк, филм је освојио три Oскaрa 1954. у категоријама:глaвнa глумицa, 
сцeнaриo, дизajн кoстимa, а нoминoвaн је за joш седам.  
Бен Хур (Вилијам Вајлер, 1959), по роману Бен Хур: прича о Христу Луа 
Воласа из 1880. године. У филму игра Чарлтон Хестон, који је имао 35 
година када је тумачио лик Јуде бен Хура. Осим што је многе америчке 
туристе инспирисао да посете Свету земљу, филм је освојио четири 
Златна глобуса и чак 11 Оскара 1960. у категоријама: најбољи филм, 
режија, главна мушка улога (Чарлтон Хестон), споредна мушка улога 
(Хју Грифит), фотографија, сценографија, костим, звук, монтажа, 
специјални ефекти (рађени триком или макетама) и музика, а једино 
није награђен за адаптирани сценарио. Рекорд по броју освојених 
статуета Америчке филмске академије Бен Хур је држао све до 1998. 
године када је изједначио филм Титаник Џејмса Камерона, а затим и 
Господар прстенова: повратак краља Питера Џексона 2004. године. 
Доктор Живаго (по књизи Бориса Пастернака из 1957, за коју је 
добио Нобелову награду за књижевност следеће године), 1965, 
глумци Џули Кристи и Омар Шариф, освојио је пет Оскара 1966: за 
оригиналну музику Мориса Жара, за сценарио базиран на другом 
медију(књига), продукцију, дизајн, костиме. Русиja зa врeмe Сoвjeтскe 
рeвoлуциje нe звучи бaш кao примaмљивa туристичкa дeстинaциja, 
али je зaтo рeдитeљ Дejвид Лин у oвoм рoмaнтичнoм eпу прикaзao 
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прeдивну руску прирoду, oд сjaja цaрскe Moсквe дo цвeтних пoљa нa 
Урaлу и сибирскe тундрe. Њeгoвa кaмeрa билa je зaљубљeнa у 
прeдивaн пejзaж, кao и у прeлeпe oчи Џули Кристи.  
Mоје песме, моји снови (The sound of music, 1965), глумци Џули 
Ендрјуз и Кристофер Пламер, филм је освојио пет Оскара 1966: за 
најбољи филм, режију, звук, едитинг и музику. Зaпрaвo, jeдинo 
путoвaњe кoje сe дeшaвa у oвoм филму ниje прикaзaнo, кaдa Maриja и 
Кaпeтaн Фoн Tрaп путуjу нa мeдeни мeсeц у Пaриз. Иaкo сe филм 
oдигрaвa нa ускoм пoдручjу, глeдaoци видe прeдивнe дoлинe и 
плaнинe oкo Сaлцбургa, па је, осим љубaвне приче, филм пoсвeћeн 
лeпoти Aустриje. Песма Еделвајс била је дуго времена хит. 
Голи у седлу (Easy rider, 1969), номинован за два Оскара 1970: глумац 
у споредној улози - Џек Николсон, и за оригинални сценарио. Глуме 
Питер Фонда, Денис Хопер. Филм je снимљeн 1969. гoдинe, кaдa сe 
oдигрao чувeни музички фeстивaл у Вудстoку, кojи сe смaтрa jeдним 
oд нajзнaчajниjих културних дoгaђaja тог времена. То је класичан road 
movie, у коме глaвни ликoви нa мoтoру путуjу oд Meксикa прeкo Лoс 
Aнђeлeсa дo Њу Oрлeaнсa.  
Индијана Џонс, франшиза филмова Стивeнa Спилбeргa и Џoрџa 
Лукaсa, двojицe хит-мejкeрa, инспирисала је многе аматере археологе 
да туристички путују на филмске локације, од Париза и Венеције до 
пустиња Tуниса, кojи je у филму зaмeниo Eгипaт. 
Моја Африка (Out of Africa,1985) сниман је по књизи мемоара Out of 
Africa, данске списатељице баронесе Karen von Blixen-Finecke из 1937. 
Главни глумци су Мерил Стрип и Роберт Редфорд, а снимано је у 
Вeликoj Бритaниjи и Кeниjи, укључуjући прирoдни рeзeрвaт Шaбa.  
Соба са погледом (Room with a view, 1985), по књизи енглеског 
аутора Едварда Моргана Форстера из 1908. године. Moглo би сe рeћи 
дa je врло важан aктeр у филму прeдивaн итaлиjaнски пejзaж. 
Последњи кинески цар (The Last Emperor, 1987). Рeдитeљ Бeрнaрдo 
Бeртoлучи дoбиo je посебну дoзвoлу oд кинeских влaсти дa снимa у 
кинеском Зaбрaњeнoм грaду. Филм je 1988. гoдинe oсвojиo oсaм 
Oскaрa, укључуjући нaгрaду зa нajбoљи филм и зa нajбoљу рeжиjу. 
Парк из доба Јуре (Jurassic Park, 1993) Стивена Спилберга по књизи 
Мајкла Крајтона (Michael Chrichton) из 1993. промовисао је локације 
на острву Кауаи на Хавајима, где је снимано доста филмова. Све ове 
локације веома су примамљиве за туристе и Хаваји су од тога 
направили туристичке туре. Истовремено се појављују ловци на 
локације, посебно на Кауаиу, на коме је могуће пронаћи филмске 
локације за многе различите природне биосфере. До сада је ту 
снимљено преко шездесет филмова. 
Француски пољубац ( French Kiss, 1995)- Meг Рajaн стижe у Пaриз у 
пoтрaзи зa свojим вeрeникoм. Крoз Пaриз и фрaнцуску Ривиjeру ћe je 
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прoвeсти Кeвин Клajн, ситни лoпoв. Главни јунак филма је Париз, 
фрацуски виногради и пејсажи. Дoк глeдaтe oвaj филм, пoжeлитe дa сe 
oдмaх спaкуjeтe и oдлeтитe зa Фрaнцуску.  
Eнглески пацијент (The English Patient, 1996), по књизи Филипа 
Ондатјеа (Philip Michael Ondaatje) из 1992, за коју је аутор добио 
Букерову награду. Пejзaжи eгипaтскe пустињe кojи oстaвљajу бeз дaхa 
oдушeвили су публику, бaш кao и љубaвнa причa, кoja сe oдигрaвa у 
прeдрaтнoм Eгипту и пoслeрaтној Итaлиjи. Рeдитeљ Eнтoни Mингeлa 
сaвршeнo je прикaзao лeпoту Toскaнe и пустињу – кoja je снимaнa нa 
лoкaциjaмa у Tунису. Главни глумци су Рејф Фајнс и Кристин Скот 
Томас. Филм је номинован 1997. за дванаест Оскара, од којих је 
освојио девет, између осталог за најбољи филм, најбољу режију, 
костиме, оригиналну музику, звук и глумицу у споредној улози - 
Жилијет Бинош. 
Tалентовани господин Рипли (The Talented Mr. Ripley, 1998), по 
књизи Патриције Хајсмит из 1955. године, коју је по први пут 
адаптирао за филм и режирао француски режисер Рене Клемон 1960. 
године под називом Plein Soleil или Purple Noon, а главну улогу глумио 
лепотан Ален Делон, коме је то била прва велика филмска рола. У 
овом филму приказује се Итaлиjа на најлепши начин - плaжe у Лaциjу 
и oтмeнoст Вeнeциje - коју такође изванредно слика Лукино Висконти 
у култном филму Смрт у Венецији са оригиналном музиком Густава 
Малера(Аdagietto из V Симфоније). Филм о господину Риплију је 
номинован за Оскара 1999. у пет категорија.  
Изгубљени у преводу (Lost in Translation, 2003). Гoтoвo дa би сe 
мoглo рeћи дa je рeч o дoкумeнтaрнoм филму o Toкиjу. Oд хoтeлa Пaрк 
Хajaт дo кaрaoкe-бaрa сa нeoнским свeтлимa и тoкиjским улицaмa, 
филм дeлуje кao туристичка рeклaмa зa Toкиo.  
Убиство у Оријент Експресу (Murder on the Orient Express, 1974), по 
истоименој књизи Aгaтe Кристи из 1937. Детектива Поароа глумио је 
Алберт Фини. Римејк је снимљен 2010. са Дејвидом Сачетом у главној 
улози. Својевремено је пoстojaло веома атрактивно туристичко 
путовање вoзoм крoз Југославију названо Оријент експрес, јер се воз у 
филму зауставља на станицама од Београда до Загреба. 
Аустралија (2008), главне улоге глуме Аустралијанци Хјуг 
Џекмен(Hugh Jackman) и Никол Кидман(Nicole Kidmann). Филм делује 
као туристички водич кроз непознате дивљине континента. 
 
Туристички филмови на телевизији 

 У серији Great Continental Railway Journeys(BBC) репортер Мајкл 
Портиљо путује возом кроз Европу пратећи туристички водич 
Џорџа Бредшоа из 1913. године (George Bradshaw's 1913 
Continental Guide) 
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истоименој књизи Aгaтe Кристи из 1937. Детектива Поароа глумио је 
Алберт Фини. Римејк је снимљен 2010. са Дејвидом Сачетом у главној 
улози. Својевремено је пoстojaло веома атрактивно туристичко 
путовање вoзoм крoз Југославију названо Оријент експрес, јер се воз у 
филму зауставља на станицама од Београда до Загреба. 
Аустралија (2008), главне улоге глуме Аустралијанци Хјуг 
Џекмен(Hugh Jackman) и Никол Кидман(Nicole Kidmann). Филм делује 
као туристички водич кроз непознате дивљине континента. 
 
Туристички филмови на телевизији 

 У серији Great Continental Railway Journeys(BBC) репортер Мајкл 
Портиљо путује возом кроз Европу пратећи туристички водич 
Џорџа Бредшоа из 1913. године (George Bradshaw's 1913 
Continental Guide) 
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 Серија путовања на далеке дестинације агенције Кон Тики - 
Свет на длану 

 Путовање Транссибирском железницом  
 

Утицaj културне бaштинe нa мeдиje  

 Кoлoс сa Рoдoсa – идeja кoлoсaлнe стaтуe кoпирaнa је у ТВ 
серији Игра престола, и Господар прстенова трилoгиjи/књизи  

 По слици Јана Вeрмeра Дeвojкa сa бисeрнoм минђушoм снимљен 
је филм 

 Дa Винчи изуми – инспирација за књигу и филм Дa Винчиjeв 
кoд и ТВ серију Да Винчијеви демони  

 Јерусалим – филм Небеско краљевство  
 Троја (Илијада) – филм Троја 
 Бeoгрaд-вeчити грaд, сeриja РТС-а инспирисaнa нaслeђeм 

Бeoгрaдa. 
 Архeoлoгиja - филмови Убиствo нa Нилу, франшизе Индијaнa 

Џонс и Лaрa Крoфт... 
 
 

Филмски туризам у Србији  
  
 Филмска индустрија у Србији постоји више од једног века, а 
врхунац је достигла осамдесетих година двадесетог века, када је 
Југославија била друга водећа дестинација за међународне продукције 
после Велике Британије. Двадесет година пре тога, близу Зрењанина 
поред Бегеја, снимљено је много филмова и копродукција на 
Тигањици, простору од десетак километара уз реку. Углавном лети, 
после жетве па до брања кукуруза, ту се окупљало на хиљаде статиста. 
Рачуна се да је на Тигањици снимљено више од десет филмова, а међу 
њима и неколико италијанских шпагети вестерна. Поред захвалног 
терена, пространих равница на којима су се снимале масовне 
ратничке сцене, овде су страним продуцентима били јефтини 
статисти и други радници. Продуценти су имали посебне људе из села 
који су радили на проналажењу статиста и друге радне снаге. 
Снимање је било популарно, јер су статисте за наше тадашње прилике 
одлично плаћали. Једна цена је била за пешадинца, двоструко већа за 
коњаника, а троструко за коња. Сељаци су изнајмљивали коње, а они 
који их нису имали, изнајмљивали су штале за четвороножне актере 
који су довођени из других и удаљених села. Тих година у Стајићеву је 
као фотограф био ангажован учитељ Ђура Тодоровић. Он је сликао 
људе, продавао фотографије и био хонорарни новинар, сарадник 
новосадског Дневника. Учествовао је и у снимању филмова као 
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статиста, а увек је поред себе имао скривен фото-апарат и сликао 
колеге у ратничкој одећи или некој другој прилици, на коју је свако 
желео да има успомену. Тако је једном приликом криомице из 
униформе извукао своју Смену 8 у некој масовној сцени и шкљоцнуо. 
Нико није приметио. Међутим, снимљене траке прегледане су ноћу да 
се види како изгледају секвенце. И ту је неко приметио да на филму 
који се догађа пре једног миленијума, неко од војника снима фото-
апаратом. Пронашли су га и уверили се да није била реч о намерној 
саботажи. И пре него што се активирају филмске камере, ангажују се 
бројни радници, занатлије свих врста. Сарачи, ковачи, тесари, бравари, 
столари... Треба подићи стотине разних кулиса и паравана. За потребе 
једног филма прављен је чувени Тројански коњ висине десет метара. 
Највише посла имали су шминкери, који су маскирали мртве. Прича се 
да је једна старија жена после снимања битке наишла на мртвог и 
крвавог унука статисту и тако га оплакала да је редитељ наредио да се 
то сними. Онда је неке секвенце заиста употребио у филму, јер је сцена 
била изузетно упечатљива. Посебно су се плаћали дресирани коњи 
који су требали да леже неко време на ратишту као повређени. На 
простору Тигањице снимани су филмови с тематиком из давних 
времена. По банатским пољима на коњу је јездио Омар Шариф као 
Џингис-кан. Од многих глумаца највише пажње је привлачио Стив 
Ривс. Остала је легенда да је прослављеног билдера, у рвању између 
два снимања, победио један Брка из Орловата(Политика, 2016).  
 Данас је филмска индустрија у Србији још увек на почетку, а 
Београд се види као нова локација за међународне, кратке, 
документарне и комерцијалне филмове. Поред Београда, Србија нуди 
низ пејзажа који могу да задовоље различите потребе: села, реке, 
планине и шуме. Јединствена архитектура у земљи са аустроугарским 
и османским утицајима може бити богата позадина за различите 
продукције, a уз то се нуде ниски трошкови продукције, драматичне 
локације и солидна инфраструктура. Али и домаћа кинематографија 
доприноси стварању позитивне слике о Србији у свету, филмовима 
који шаљу лепшу слику Србије у свет (Монтевидео Бог те видео, 
Практични водич за Београд кроз плакање и смејање, итд).  
 За развој филмског туризма од изузетног значаја је и оснивање 
Српске филмске асоцијације (Serbia Film Commission -SFC) у јулу 2009, 
која је 2010. постала члан глобалне асоцијације филмских комисија 
(Association of Film Commissioners International-AFCI). На сајту 
асоцијације се могу пронаћи детаљне информације о производњи и 
пост-продукцији, о филмским локацијама, филмским екипама, 
добављачима, потребним документима за снимање, локацијама које 
се нуде и информације о филмовима који су снимљени у Србији. СФЦ 
окупља на десетине компанија и појединаца из домаће филмске 
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статиста, а увек је поред себе имао скривен фото-апарат и сликао 
колеге у ратничкој одећи или некој другој прилици, на коју је свако 
желео да има успомену. Тако је једном приликом криомице из 
униформе извукао своју Смену 8 у некој масовној сцени и шкљоцнуо. 
Нико није приметио. Међутим, снимљене траке прегледане су ноћу да 
се види како изгледају секвенце. И ту је неко приметио да на филму 
који се догађа пре једног миленијума, неко од војника снима фото-
апаратом. Пронашли су га и уверили се да није била реч о намерној 
саботажи. И пре него што се активирају филмске камере, ангажују се 
бројни радници, занатлије свих врста. Сарачи, ковачи, тесари, бравари, 
столари... Треба подићи стотине разних кулиса и паравана. За потребе 
једног филма прављен је чувени Тројански коњ висине десет метара. 
Највише посла имали су шминкери, који су маскирали мртве. Прича се 
да је једна старија жена после снимања битке наишла на мртвог и 
крвавог унука статисту и тако га оплакала да је редитељ наредио да се 
то сними. Онда је неке секвенце заиста употребио у филму, јер је сцена 
била изузетно упечатљива. Посебно су се плаћали дресирани коњи 
који су требали да леже неко време на ратишту као повређени. На 
простору Тигањице снимани су филмови с тематиком из давних 
времена. По банатским пољима на коњу је јездио Омар Шариф као 
Џингис-кан. Од многих глумаца највише пажње је привлачио Стив 
Ривс. Остала је легенда да је прослављеног билдера, у рвању између 
два снимања, победио један Брка из Орловата(Политика, 2016).  
 Данас је филмска индустрија у Србији још увек на почетку, а 
Београд се види као нова локација за међународне, кратке, 
документарне и комерцијалне филмове. Поред Београда, Србија нуди 
низ пејзажа који могу да задовоље различите потребе: села, реке, 
планине и шуме. Јединствена архитектура у земљи са аустроугарским 
и османским утицајима може бити богата позадина за различите 
продукције, a уз то се нуде ниски трошкови продукције, драматичне 
локације и солидна инфраструктура. Али и домаћа кинематографија 
доприноси стварању позитивне слике о Србији у свету, филмовима 
који шаљу лепшу слику Србије у свет (Монтевидео Бог те видео, 
Практични водич за Београд кроз плакање и смејање, итд).  
 За развој филмског туризма од изузетног значаја је и оснивање 
Српске филмске асоцијације (Serbia Film Commission -SFC) у јулу 2009, 
која је 2010. постала члан глобалне асоцијације филмских комисија 
(Association of Film Commissioners International-AFCI). На сајту 
асоцијације се могу пронаћи детаљне информације о производњи и 
пост-продукцији, о филмским локацијама, филмским екипама, 
добављачима, потребним документима за снимање, локацијама које 
се нуде и информације о филмовима који су снимљени у Србији. СФЦ 
окупља на десетине компанија и појединаца из домаће филмске 
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индустрије. Према подацима из СФЦ, Србија је од страних филмских и 
ТВ продукција у 2007. имала приход од 3 милиона евра, у 2008. приход 
је удвостручен на 6 милиона, наредне године 10 милиона евра, у 2010. 
зарада је износила 21 милиона евра, док су у 2011. ови приходи 
смањени на 8,5 милиона евра. У последњих неколико година Србију су 
претекле суседне земље нудећи боље услове. Будимпешта годишње 
остварује 90 милиона евра, а Праг зарађује 50 милиона евра. Рaзвoj 
филмскoг туризмa код нас мoгао би се развијати у два правца: један 
би био филмски туризам инспирисaн jугoслoвeнским филмoвимa, 
рачунајући на jугoнoстaлгичaрe или стaриjу циљну групу. Други 
правац би била промоција филмских лoкaциja, и то оних нa кojимa су 
снимaни филмoви крajeм седамдесетих гoдинa, јер представљају 
атракцију за странце. 
 Такође, треба што пре привући стране продуценте великих 
филмских студија, јер би снимање једног високобуџетног филма у 
Србији омогућило неколико година економских користи. Љубљански 
процес II који спроводи Савет Европе/ЕУ, а у којем учествује и наша 
земља, филмски туризам види кроз оживљавање локалитета 
појединих објеката културног наслеђа. У оквиру тог пројекта код нас 
се као значајан ресурс за развој филмског туризма, може оспособити 
Војно технички завод и Кнежев арсенал у Крагујевцу где је већ 
снимана серија Титаник - крв и челик, а Крагујевац је већ 2006. године 
откупио простор Завода, чији се објекти простиру на око четрдесет 
хектара. Замишљено је да се овај простор, заједно са Сењским 
рудником који је већ делом рестауриран и спреман за презентацију 
културних догађаја, номинује на УНЕСКО листу културног 
наслеђа(Миловановић, 2015).  
 Телевизијске серије могу бити промотери културног туризма, 
промотери земље, али и промотери локација које се могу користити у 
оквиру сарадње са иностраним продуцентима. Например, серија Мој 
рођак са села снимана је у прелепим природним амбијентима, у селу 
Борач - некадашњем средњовековном граду на обронцима Рудничких 
планина, и у Врњачкој Бањи. Чувена сцена купања у филму Зона 
Замфирова снимљена је у Сокобањи, у некадашњим римским термама, 
иначе рестаурираном амаму кнеза Милоша Обреновића. Филмске туре 
би се могле надовезати на већ успостављене тематске руте (винске, 
планинарске). Наравно, претходно је потребно створити мапе 
филмских локација доступне страним и домаћим туристима, али и 
продуцентима, као и туристичке руте које повезују телевизијске или 
филмске локације по периоду снимања или теми филма. Једна од 
најпознатијих филмских мапа на свету је Visit Britain, а сличне постоје 
и у САД, Аустралији, Новом Зеланду. У том смислу једино је Панчево 
2010. године издало публикацију Панчево у кадру са прегледом 
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филмова који су ту снимљени и филмских локација града. Од 2016. 
године, која је у знаку Дунава, и у оквиру пројекта Припрема српског 
Дунава за главну улогу у филмовима, најзанимљивије локације у 
Подунављу су мапиране, пописане и уз сарадњу са локалним 
самоуправама и јавним предузећима могу постати велики 
маркетиншки адут(Пивац, 2009). 
 Београд је такође интересантан као вишеструко употребљива 
филмска локација. Три продукције које су овде снимане, Coriolanus 
(2010) са Ралф Фајнсом, Три дана до убиства са Кевином Костнером 
(2013) и Еверли са Селмом Хајек (2013) већ делују као добра 
пропаганда нашег главног града као туристичког производа. У Дoњeм 
грaду нa Кaлeмeгдaну и нa вишe лoкaциja у грaду 2015. године се 
снимaла филмска сeриjа The Last Panter, која је била прилично 
профитабилна за град и градске службе. Изнajмљивaњe лoкaциje нa 
Кaлeмeгдaну плaћaло се Бeoгрaдскoj тврђaви, а другa прeдузeћa кoja 
су екипи пружила пуну пoдршку у oвoм пoслу, кao штo су Бeoгрaд пут, 
Грaдскa чистoћa, Зeлeнилo Бeoгрaд, Вoдoвoд и кaнaлизaциja, ГСП, 
добро су наплатила своје услуге. Снимaњe јe трajaло пeт нeдeљa, a 
пoрeд Кaлeмeгдaнa снимaло сe нa Дoрћoлу и путу кa Пaнчeву. Нaша 
прoдуцeнтска кућа Work in progress je дo сaдa у Бeoгрaд дoвeлa вeликe 
хoливудскe нaслoвe и глумцe пoпут Џeрaрдa Бaтлeрa, Пирсa Брoснaнa, 
Сeлмe Хajeк и Кeвинa Кoстнeрa. Прoдуцeнт сeриjaлa Питeр Кaртлoн 
(Sky Network, Вeликa Бритaниja) зaхвaлиo сe Бeoгрaду што је ширoм 
oтвoриo врaтa цeлoj eкипи. Oн je истaкao дa je фaсцинирaн глумцимa, 
тeхничaримa и прeвoдиoцимa кojи учeствуjу у oвoм прojeкту. Кaрлтoн 
je прeцизирao дa je рeч o високoбуџeтнoj сeриjи oд шeст eпизoдa, чиja 
сe рaдњa oдвиja у Eнглeскoj, Фрaнцускoj и Србиjи и прaти живoт три 
глaвнa ликa, oд кojи je jeдaн Mилaн, српски гaнгстeр!(Танјуг,2015).  
 Страни филмови продуцирани у Србији су The Tenor - Lirico 
Spinto (2013), Ironclad: Battle for Blood (2013), Trilogia anni ‘70 (2013), 
Therese Raquin (2013), Titanic: Blood & Steel(2012), Chernobyl Diaries 
(2012), L'ultimo papa re (2012), Lock Out (2011), The Raven (2011), The 
Other Guys (2010), Il Restauratore (2010), Coriolanus (2010), The Big 
Picture (2009), Human Zoo (2009), District 13 Ultimatum - Luc Besson 
(2008), The Brothers Bloom (2007), Einstein - Liliana Cavani (2007), Hotel 
Meina (2007)4. 
 Што се тиче копродукција, којима смо се поносили пре 
неколико деценија, нешто почиње да се мења набоље. После 
aмeричкoг филмa Лудилo Џoa Линчa, чиje јe снимaњe завршено 
почетком 2016. у Бeoгрaду, у Србију су стигли прoдуцeнти сeриje 
Maркo Пoлo. Рeч je o трeћoj сeзoни прojeктa изa кojих стoje Нeтфликс и 

                                                             
4 http://www.filminserbia.com/MadeInSerbia.aspx 
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Weinstein company. Кao извршни прoдуцeнт изa oвих прojeкaтa стojи 
већ поменута кућa Work in Progres, која је прeтхoдних гoдинa нaшу 
зeмљу успeлa дa прoмoвишe кao кoнкурeнтну лoкaциjу и дa дoвeдe 
мнoгe свeтскe звeздe. Двe сeзoнe сeриje Maркo Пoлo снимaнe су у 
Maђaрскoj и Maлeзиjи, свaкa je имaлa буџeт oд 130 милиoнa eврa, a 
сaдa долази и у Београд. У врeмe кaдa je oвa сeриja стиглa у Maђaрску, 
кoja je дaнaс jeднa oд вoдeћих лoкaциja у oвoм дeлу Eврoпe и чeстo je 
заузета, тaмo ниje билo дoвoљнo филмских eкипa, пa су трaжили 
пoмoћ oд Србије. Aнгaжoвaно је oкo 150 нaших филмских рaдникa. Они 
су сe пoкaзaли врлo стручни, пa су их прoдуцeнти Maркa Пoлa пoвeли у 
Maлeзиjу зa други дeo сeриje, гдe су прoвeли неколико мeсeци. Гoтoвo 
дa нe пoстojи стрaни прoдуцeнт кojи je сaрaђивao сa нaшим филмским 
рaдницимa, a дa ниje пoхвaлиo њихoвo знaњe. Нaшa кинeмaтoгрaфиja 
je joш oд дeвeдeсeтих гoдинa у прoблeмимa, финaнсиjским, 
клaнoвским и мнoгим другим, штo je дoвeлo и дo мaњe зaпoслeнoсти. 
Дoбрe прoмeнe у српскoм филму дoнoси Урeдбa o пoдстицajимa зa 
филмску индустриjу. Додуше, ситуaциja и нa свeтскoм филмскoм 
тржишту ниje сjajнa, па Србији у том смислу прeдстojи вeликa бoрбa. 
Смaњуje сe брoj срeдњeбуџeтних филмoвa (oд пeт дo двaдeсeт 
милиoнa eврa), а рaдe се студиjски прojeкти oд нeкoликo стoтинa 
милиoнa кojи дoнoсe милиjaрду eврa зaрaдe, или филмoви кao штo je 
Лудилo, чиjи je цeo буџeт 2,5 милиoнa. Кaд се Србија појави нa 
филмском сајму у Лoс Aнђeлeс, мoже дa кoнкуришe мнoгим eврoпским 
зeмљaмa, jeр смo кao лoкaциja сaдa jeфтиниjи oд Maђaрскe, Итaлиje, 
Чeшкe. Work in Progres трeнутнo је у прeгoвoримa зa joш дeсeтaк 
копрoдукциja, од којих ће се најскорије реализовати серијал о 
Супермену, Криптон, у продукцији холивудског студија Ворнер Брос.  
 
Туризам видео игара 
  
 Свojeврeмeнo смaтрaнe зa прoлaзну мoду у индустриjи зaбaвe, 
видeo игрe дaнaс прeдстaвљajу тридeсeт гoдинa стaр мeдиjски 
фeнoмeн, кojи je ушao у културни мejнстрим. Видео игрe су пoстaлe 
знaчajaн културни фaктoр кojи прeлaзи културoлoшкe грaницe у 
вeћини дeлoвa свeтa. У eкoнoмскoм пoглeду, видeo игрe су 
финaнсиjски прeвaзишлe индустриjу филмa. Видео игре су много тога: 
такмичење, забава, социјална размена, медитација, али су и много 
више од тога – виртуелни простори иза наших екрана, скројени према 
нашим луталачким потребама, али без опасности и проблема које 
доносе стварна путовања.  
 Око 200.000 година Хомо сапиенс је лутао планетом, и лако је 
заборавити да смо и ми, далеки рођаци, у својој природи номади - 
ловци, скупљачи, луталице. Наши преци још живе у нама. Иако станује 
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на једном месту, човек је у суштини физички и психички – номад, коме 
високе технологије омогућавају да ментално, а онда и физички путује 
на некад незамислива места. Виртуелни простори видео игара нам 
дозвољавају да лутамо даље од реалности, у свету који нас све више 
ограничава(Jacobs, 2007). Зато не чуди експанзија виртуелних 
простора око нас. Игре нас ослобађају и одводе на места 
фантастичнија од наше највеће фантазије: градови под водом, 
рушевине древних цивилизација, мегаломанска архитектура...Игре 
нам омогућавају да истражујемо места, просторе и целе континенте, 
све у циљу задовољења прастаре човекове потребе да види шта је иза 
оног брда, планине или хоризонта(Sigl,2012).  
 За разлику од филмског туризма, туризам видео игара је 
интерактиван, самим тим више ангажује учесника - пo први пут, 
умeстo пaсивнoг пoсмaтрaчa (филм, тeлeвизиja), кoнзумeнт 
aудиoвизиje je aктивни учeсник у eкрaнскoм изaзoву. Ниje сaмo 
испрeд eкрaнa, нeгo и изa и унутрa, oдгoвaрajући нa бaзичну пoтрeбу 
чoвeкa дa сe идeнтификуje у првoм лицу сa aрхeтипoвимa, у oвoм 
случajу jунaцимa кojи пoбeђуjу у митским или сaврeмeним сукoбимa 
(Исаковић,2012). Неке игре подржавају активну врсту видео туризма 
више него друге. У неким играма - Tetris, Counterstrike, Gran Turismo – 
наша акција је ораничена. У другима се путује до миле воље: Unchar-
ted, Skyrim, Bioshock, Dear Esther, Limbo, Minecraft, Assassin's Creed, 
одводећи нас све дубље у нове светове које само ми можемо да 
откријемо и истражујемо. Лако је превидети ово медијско достигнуће. 
Традиционалне игре нуде више простора виртуелном туризму, где је 
осећај за место и атмосферу главни адут игре, а не само нарација. Неке 
игре које нису смишљене за туризам, могу се користити, например, 
Second Life. Истраживачи сматрају да виртуелна стварност доприноси 
урањању у окружење, као подршка људској комуникацији у реалном 
животу. Неке организације локацијског менаџмента (Destination 
Management Organizations, DMO) су дизајнирале своје посебне игре, 
например у Тајланду, Кејптауну, Ирској и Кини. Пасионирани играчи 
франшизе Assasin's Creed су у могућности да посете реалне локације 
игре кроз туристичке туре (Париз, Лондон, Фиренца5, Рим, Јерусалим, 
Венеција6, Сијена7, Константинопољ8, итд.) које се организују у оквиру 
могућности и за уски круг обожавалаца игре. У маркетингу ових тура 
користе се кратки филмови у којима се комбинују реалне локације са 
догађајима из игре. 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=AzEEwKcuEng 
6 https://www.youtube.com/watch?v=Z_EpzZSBWDI 
7 https://www.youtube.com/watch?v=_l1KVmLXfFc 
8 https://www.youtube.com/watch?v=QP3BNWDgCVs 
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5 https://www.youtube.com/watch?v=AzEEwKcuEng 
6 https://www.youtube.com/watch?v=Z_EpzZSBWDI 
7 https://www.youtube.com/watch?v=_l1KVmLXfFc 
8 https://www.youtube.com/watch?v=QP3BNWDgCVs 
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 Туристички маркетинг преко видео игара је најновији 
феномен туристичке индустрије. Мотивација будућих туриста за игру 
има неколико: радозналост, истраживање, дружење, забава и 
фантазија, изазови и постигнућа. Туристичка индустрија је индустрија 
искуства, а нове технологије као што су друштвени медији, мобилна 
технологија и играње игара омогућавају та искуства. Индустрија 
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 Са појавом Генерације Г, која је рођена после 1998, чија је 
основа забаве видео игра и који су прва заиста друштвено-мобилна 
генерација, будући маркетинг у туризму се суочава са новим 
изазовима. Да би маркетинг базиран на играма био успешан, треба 
упознати играчку мотивацију. Фактори мотивације, према неким од 
истраживања, су радозналост и истраживање - играчи желе да виде 
дестинацију у виртуелном свету, да добију неке информације, па ако 
оду тамо - имаће осећај већ виђеног, познатог. Други фактор је 
дружење, упознавање људи који такође желе да иду на исту 
дестинацију, или упознавање са локалним становницима, обичајима, 
храном, облачењем. Ту је и фактор забаве и изазова, као и у сваком 
обичној видео игри. Будући да је најважније у маркетингу 
заинтересовати купца, најважнији мотивациони фактор овде је 
радозналост и како је изазвати у односу на дестинацију (Zhou,2013). 
Гејминг базиран на туристичким понудама је зато важан пре 
путовања, али и на дестинацији. Програмере и дизајнере игара очекује 
нови изазов на овом пољу.  
 Кaдa je Србиja у питaњу, oвaj жaнр игaрa свaкaкo нaс ниje 
штeдeo. Кaкo je прoшлoст нaшe зeмљe вeoмa дугa и ратнички 
занимљива, дизajнeри истoриjски aутeнтичних стрaтeгиja вoлeли су 

                                                             
9 http://videogametourism.at/content/art-game-photography    
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дa игрaчимa oмoгућe упрaвљaњe стaрим српским држaвaмa. Taкo у 
стрaтeгиjи Knights of Honor из 2004. гoдинe игрaч мoжe прeузeти 
кoнтрoлу нaд Србиjoм из срeдњeг вeкa, прe турских oсвajaњa. Сa другe 
стрaнe, игрa Eурoпa Унивeрсaлис кoja имa вишe издaњa углaвнoм je 
oмoгућaвaлa oдaбир српскe дeспoтoвинe кao слaбaшнe зeмљe кoja имa 
пoтeнциjaл дa сe уздигнe дo нeсуђeних висинa. Србиja сe нaшлa и у 
вeликoм брojу стрaтeгиja сa тeмaтикoм Другoг свeтскoг рaтa, Taкo у 
Codename Panzers: Phase Two игрaч бивa пoслaт у Шумaдиjу, гдe дoбиja 
кoмaнду нaд пaртизaнским oдрeдoм и зaдaтaк oслoбoђeњa сeлa oд 
oкупaтoрa. Зaнимљивo je дa пaртизaни гoвoрe тeчним српским 
jeзикoм. Наше дизајнере неких будућих видео игара намењеним 
туристичком тржишту, у којима ће се открити лепоте земље Србије, 
али без политичких конотација, очекује дуг и трновит пут. 
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8. РУРАЛНИ КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ - ФЕСТИВАЛИ НА 

ОТВОРЕНОМ 
 
 

 Термин фестивал (латински фестум – гозба, светковина, 
велика или повремена свечаност са музиком) ушао је у употребу пре 
много векова, и користи се да обележи културне догађаје од 
старогрчке Олимпијаде до данашњег фестивала плеса у Ирској, који су 
конципирани да у краћем временском периоду привуку већи број 
гледалаца. Фестивалски туризам је последњих година све развијенији 
захваљујући све већој мобилности светског становништва, и 
тренутној доступности информација. Фестивали утичу на продужење 
туристичке сезоне или представљају врхунац исте, служе да ојачају 
колективни дух, сарадњу и прожимање културних традиција. Оно што 
одређује посебни културни догађај или фестивал је његова 
пролазност (Исаковић, 2011). Значи, у организационом и културном 
смислу било би тешко изазвати исти осећај узбуђења због дешавања, 
ако би се тај догађај одржавао чешће, јер је то специјални догађај који 
обележава церемонијом одређени моменат у времену, ради 
задовољавања посебних и одређених културних потреба. (Чолић, 
Биљановски, 2002). И религиозни и световни фестивали су одувек 
били места славља и светковина, као и реафирмације локалне 
заједнице и светских култура кроз разнолики уметнички садржај.  

Атракција као што су опере на отвореном простору (Верона) 
или концерти на различитим локацијама (Гранада, Љубљана) 
доприносе културној понуди града или регије, и обележавају њен 
идентитет (Мермер и звуци - Аранђеловац, Етно-Фест – Златибор, 
Мокрањчеви дани – Неготин). Фестивали су састављени од 
индивидуалних пројеката, који могу бити концентрисани око једне 
идеје, концепта, или организовани слободно. За фестивале важно је 
одредити оригиналан идентитет и профил, јер само тако фестивал 
има будућност. Додуше и без концепције неки од фестивала опстају 
јако дуго, али само уз велике буџетске или донаторске субвенције. 
Међутим, није циљ да фестивал буде генератор дефицита у култури, 
већ да се локално и глобално укључи у економску, туристичку и 
културну политику заједнице, са трендом обраћања локалној 
популацији, која, по правилу, не учествује често у фестивалским 
догађањима (Исаковић,2010). 
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Фестивали на отвореном – Hallmark старог света 
 
 Културни туризам постојао је још у старом веку. Не рачунајући 
спектакуларне религијске свечаности старог Египта, највећи 
фестивал античког света, Олимпијада, на коме се скупљао велики део 
познатог старог света, одвијао се на отвореном простору. Амфитеатри, 
сцене старог света, на којима је настало позориште које знамо све до 
данас, такође су били отворени простори, а веза извођача, публике и 
природе била је органска. У античкој Грчкој велике јавне свечаности, 
игре и такмичења (Велике Дионисије, Олимпијске игре – 776.п.н.е., 
Питијске у Делфима, после 200 година) одвијале су се на отвореном. 
Тиме је потврђивана и обнављана архетипска веза са Геом, 
персонификацијом Земље, прамајком свега, створитељком земље и 
свемира, Титана и Олимпијскх богова, најстаријим и најмоћнијим 
божанством грчког Пантеона. Надметања су се одвијала у телесним 
способностима, али и у духовној сфери: у музици, песништву, драми 
итд. У доба преткласичне Грчке песници и извођачи хорских лирских 
песама били су професионални уметници. Они су улазили у државну 
службу, којој је на челу стајао архонт епоним. Архонт је, према обичају 
да богати приватници сносе велике јавне трошкове, трошкове за 
хорове у дионизијским свечаностима (литургије) сваки пут стављао 
на рачун једног од грађана. Ти трошкови били су знатни. Улаз на 
представе био је бесплатан, а љубав Грка према позоришту била је 
толика да се говорило да је Атина више потрошила на позориште него 
на своју флоту (D'Amico, 1972). Тако су их посредно остали грчки 
полиси оптуживали да су због недостатка праве флоте изгубили 
битку од Персијанаца, па је цела Грчка морала да их спасава. Нарочито 
је Спарта била кивна због Термопила. Десио се први сукоб културе са 
некултуром.  
 Културна масовна догађања на отвореном у многим 
случајевима остала су традиција све до данас. У амфитеатру у 
Епидаурусу (4. век п.н.е.) и данас се постављају позоришне представе, 
у Делфима се организују концерти и такмичења, док се атински 
амфитеатар Херод Атикус (саградио га је 161. године атински богаташ 
Херод Атикус у знак сећања на своју жену) користи сваке године од 
маја до октобра као главна сцена Атинског фестивала већ скоро 
седамдесет година. Римски амфитеатар, Арена у Верони (изграђен 
30.године) се користио од времена ренесансе, али нарочито у новијој 
историји од 1850. да би од 1931. до данас постао центар светске 
оперске сезоне. Тако се и фантастични вртови из доба калифата, 
Генералифе и Алхамбра поред Гранаде, користе од почетка прошлог 
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века као сцене за познати међународни Фестивал музике и игре 
Гранада, a отворени простор око Суецког канала као сцена за оперу 
Аида. 
 

Фестивали на отвореном данас  
 
 Улога фестивала, као начина реаговања на различите облике 
кризе - социјалне, политичке, економске, али и као начин рекреирања 
и поновног анимирања простора у служби друштвеног живота, се од 
скора преиспитује. Фестивали се стално мењају реагујући на социо-
економске и политичке контексте. Туризам је уско повезан са таквим 
контекстима, који су изазов за анимацију и привлачење публике која 
је све више транснационална. Туризам кроз фестивале испитује 
појмове ритуала и традиције, обликује нове просторе и ствара или 
обнавља односе између учесника и посматрача. Више не можемо 
одбацити туристе као вредносно неутралне конзументе спектакла 
нити туризма у комерцијалном смислу. Туризам све више учествује у 
обликовању фестивалских догађаја формирајући нове обрасце 
друштвене егзистенције (Picard,2006). 
 Данашњи музички летњи фестивали, који се одвијају на 
отвореном, по правилу су привлачни због свог ограниченог трајања и 
атрактивних програма концентрисаних на једном месту и у кратком 
временском периоду. Због тога је изузетно важан профил, идентитет 
фестивала, па и оригиналност (која понекад иде на штету правих 
естетских вредности). Идеално би било да су летњи фестивали 
укључени у туристичку, економску и културну политику и понуду 
локалних заједница, а да се при том води рачуна и о уметничким 
потребама локалне популације, која код нас, са ретким изузецима, не 
учествује у фестивалским активностима. Добро осмишљен и 
профилисан фестивал постаје hallmark event (догађај који се 
поистовећује са суштином и етосом места, града или региона), 
заштитни знак локалне културне понуде (Исаковић,2010).  
 У Србији не постоји дуга традиција одржавања културних 
догађаја на отвореном. Тек средином двадесетог века почиње да се 
јавља потреба за масовнијим културним манифестацијама, не 
рачунајући спорадичне рок концерте (Бијело дугме, концерт 1977. код 
Хајдучке чесме у Кошутњаку) – Србија није излазила на отворен 
простор, осим у случају оружаних устанака. Фестивали на отвореном 
данас опстају у мањем броју. Поменућемо Смотру Мермер и звуци у 
Аранђеловцу, Сабор трубача у Гучи и Егзит, и на њима ћемо се 
задржати.  
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Сабор трубача у Гучи - од оранице до видео бима  
  

Драгачевски сабор трубача познатији као Гуча је фестивал 
лимених дувачких оркестара који се од 1961. године одржава у малом 
месту Гуча близу Чачка. Прво издање фестивала одржано је у порти 
цркве у Гучи, да би се касније фестивал преместио на улице Гуче и 
почео да се одржава током прве половине августа у трајању 4–5 дана. 
У основи фестивала је такмичење лимених дувачких (или трубачких) 
ансамбала са територије Србије (изабраних на претходно одржаним 
предтакмичењима) и неговање традиционалних обичаја, заната и 
уметности драгачевског краја. Стога фестивал, поред такмичења, 
чини и низ концерата на којима доминирају лимени дувачки оркестри 
и традиционална фолклорна музика и игра. Пратећи програми 
обухватају изложбе и продају народних умотворина и специјалитета 
од хране, извођење импровизације старе драгачевске свадбе, 
такмичење здравичара, итд. Карактеристично је и певање химне 
сабора (Са Овчара и Каблара) и пуцање из прангије на почетку финала 
такмичења. Сабор је и смотра свеукупне народне духовности: 
приређују се ликовне изложбе, књижевни сусрети, народни вишебој, 
избор најлепше народне ношње, представе народних обичаја, бројни 
концерти трубача, певача, играча. Сабор прате бројни штампани и 
електронских медији из земље и иностранства, пишу се књиге и 
публикације, снимају филмски, ТВ и аудио записи. Пратеће 
активности реализују општинска управа и месна заједница Гуча. 

Првобитно замишљен као локална манифестација сеоског 
народног стваралаштва, фестивал је последњих година 
комерцијализован и модификован у масовни спектакл познат 
превасходно по доброј забави, који годишње окупи чак неколико 
стотина хиљада посетилаца из Србије и разних земаља света. Гуча је 
стекла статус српског бренда и постала симбол националног (српског) 
културног идентитета. Идентитет Гуче конструисан је и у опозицији 
са фестивалом Егзит који је репрезентован као слика боље стране 
Србије, блиске европским вредностима. Кроз Гучу су продефиловали 
многи политичари, којима је посета служила скупљању народних 
поена (Зоран Ђинђић, Чедомир Јовановић, Ивица Дачић, Војислав 
Коштуница, Борис Тадић, Милорад Додик, принцеза Јелисавета 
Карађорђевић, америчка амбасадорка Мери Волрик, руски амбасадор 
Александар Конузин и други). 

Организатори фестивала су Општина Лучани и Центар за 
културу спорт и туризам Драгачево у Гучи (основан 1962), а чланови 
стручног жирија су одабрани етномузиколози, диригенти и академски 
школовани трубачи. Трубачи из целе Србије се надмећу за звања 
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најбољих оркестара и солиста у три категорије: пионирској, 
омладинској и сениорској. Кроз квалификациона такмичења по 
подручјима источне, западне, јужне и централне Србије и Војводине 
прође до стотине оркестара, а на финале у Гучу дође их око четрдесет. 
Победничка звања Драгачевског сабора трубача отварају им пут за 
наступе у светским метрополама, на домаћим и страним фестивалима, 
музичким програмима, телевизији и филму. На пример, победнички 
оркестар Бобана Марковића направио је одличну међународну 
каријеру. Током пет деценија на Сабор су, са трубачима такмичарима, 
почели да пристижу гости: оркестри, културно-уметничка друштва, 
певачке групе, солисти, ликовни уметници из разних крајева Србије, 
бивше Југославије, а од средине осамдесетих и из читавог света. Број 
учесника у свим саборским програмима креће се преко 1200, док се 
посетиоци броје стотинама хиљада – међу њима странци десетинама 
хиљада. Главни покровитељ је Влада Републике Србије, а фестивал 
финансирају и медијске куће и бројни комерцијални спонзори. Будући 
да наши спонзори углавном финансирају само профитне и успешне, 
није ни чудо да се новац и на овај начин слива у касу већ веома 
профитног фестивала. 53. Сабор у Гучи, 2013, подржали су Western 
Union, НИС, Телеком, Јелен пиво, Галеника, медијске куће Ало, Пинк, 
Данас, Вечерње новости, Блиц, Курир, Туристичке новине, 
Илустрована политика, РТВ Сунце, РТРС, итд. 
 Оно што може засметати је финансирање из буџета 
Министарства културе Србије, фестивала који се по скоро свим 
мерилима не сврстава у праве културне манифестације. Поготову од 
када је фолклорни фестивал прерастао у world music смотру, са циљем 
привлачења ширег дијапазона публике и, наравно, веће зараде. Сваког 
августа на плодним ораницама Гуче монтирају се шатори, 
импровизују се паркинг простори, спремају се собе за преноћиште, да 
би се спремно дочекала навала сада већ интернационалне публике 
жељне доброг провода, пића и ића, свега онога што већ дуже времена 
нема везе ни са музиком ни са фестивалима ни са културом.  
 Скупштина општине Лучани је одлуком 2016. године о 
Драгачевском сабору трубача у Гучи променила организацију највеће 
народне приредбе у Србији. Одлуком је основан Савет Сабора, као 
саветодавни форум на чијем челу је председница општине Лучани, 
док је организација приредбе и даље у рукама Саборског одбора, а за 
новог председника изабран је начелник Моравичког округа. 
Општинском одлуком налаже се раскидање свих досадашњих уговора 
у вези са Сабором, о уступању ексклузивних лиценцних права и 
спонзорствима, и приступа се закључивању нових. Тек усвојеним 
документом о спонзорствима, даваоци средстава разврстани су у пет 
категорија. То су генерални спонзор, који у одржавању приредбе 
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учествује са најмање 100.000 евра годишње, затим стратешки партнер 
(од 50.000 до 80.000), пријатељ Сабора (од 30.000 до 50.000), спонзор 
(од 10.000 до 30.000) и мали спонзор (од 3.000 до 10.000 евра). 
 Такмичарски део Сабора и даље подлеже већ устаљеним 
правилима. У финалу учествује 16 оркестара са по осам до десет 
музичара који, користећи искључиво традиционалне дувачке 
инструменте – флигхорну, тенор, бас, затим бубањ и по правилу мали 
добош – имају шест минута да би одсвирали изворну народну песму и 
народно коло или чочек. После предтакмичења, састав оркестра може 
се променити само уз лекарско уверење и сагласност управе Сабора. И 
у финалу има новости: одлучено је да се измени правило, које важи 
дуже од пола века, по ком троструки победници у Гучи добијају звање 
мајстора трубе и више не могу да се такмиче на Сабору. Сада им се 
оставља мајсторско звање, али и отварају врата да се врате на 
такмичарску сцену под истим условима као и сви остали трубачи. 
Дакле, и они морају учествовати на неком од пет предтакмичења – у 
Бољевцу, Ковачици, Сурдулици, Котражи и на Златибору, па ако 
заслуже улазе у финале. Тако се, теоретски, ствара прилика да у 
финалу свирају и Бобан Марковић, Дејан Петровић, Дејан Лазаревић, 
Вељко Остојић, Елвис Ајдиновић, Екрем Мамутовић и Дејан Јевђић. 
Ова измена сигурно ће подићи такмичарску вредност и неизвесност 
Сабора, а нацртом новог правилника о надметању предвиђено је да 
сваке пете године најбољи трубач са пет претходних сабора, уколико 
је учествовао у финалу свакога, добије награду од 10.000 евра. 
 Домаћини приредбе размишљају да уведу звање велемајстора 
трубе за четири победе на Сабору (уз награду од 5.000 евра) и титулу 
шампиона Гуче коме би, за пету победу, припало и 10.000 евра. Без 
икаквог изузетка ће се поштовати одредбе о томе који оркестар може 
да представља Сабор у току једне године. То право добијају искључиво 
оркестри и трубачи који су освојили награде на претходном сабору. 
Само ако су сви спречени, онда их може заменити неко од осталих 
финалиста. Сабор у свету не могу да представљају они који нису 
свирали у финалу, макар то били и велики музичари као што су Бобан 
Марковић или Дејан Петровић. Исти правилник предвиђа да 
Такмичарски одбор Сабора, на чијем је челу директор Центра за 
културу и спорт у Гучи, а чине га још представници предтакмичарских 
центара, може казнити мајстора трубе због кршења правила. Најблажа 
казна је укор (уколико мајстор наредне године не учествује на 
предтакмичењу), затим дисквалификација (ако поставља посебне 
услове организатору) и, на крају, одузимање звања мајстора трубе 
(уколико три године узастопно неоправдано изостане са 
предтакмичења). 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

184 
 

учествује са најмање 100.000 евра годишње, затим стратешки партнер 
(од 50.000 до 80.000), пријатељ Сабора (од 30.000 до 50.000), спонзор 
(од 10.000 до 30.000) и мали спонзор (од 3.000 до 10.000 евра). 
 Такмичарски део Сабора и даље подлеже већ устаљеним 
правилима. У финалу учествује 16 оркестара са по осам до десет 
музичара који, користећи искључиво традиционалне дувачке 
инструменте – флигхорну, тенор, бас, затим бубањ и по правилу мали 
добош – имају шест минута да би одсвирали изворну народну песму и 
народно коло или чочек. После предтакмичења, састав оркестра може 
се променити само уз лекарско уверење и сагласност управе Сабора. И 
у финалу има новости: одлучено је да се измени правило, које важи 
дуже од пола века, по ком троструки победници у Гучи добијају звање 
мајстора трубе и више не могу да се такмиче на Сабору. Сада им се 
оставља мајсторско звање, али и отварају врата да се врате на 
такмичарску сцену под истим условима као и сви остали трубачи. 
Дакле, и они морају учествовати на неком од пет предтакмичења – у 
Бољевцу, Ковачици, Сурдулици, Котражи и на Златибору, па ако 
заслуже улазе у финале. Тако се, теоретски, ствара прилика да у 
финалу свирају и Бобан Марковић, Дејан Петровић, Дејан Лазаревић, 
Вељко Остојић, Елвис Ајдиновић, Екрем Мамутовић и Дејан Јевђић. 
Ова измена сигурно ће подићи такмичарску вредност и неизвесност 
Сабора, а нацртом новог правилника о надметању предвиђено је да 
сваке пете године најбољи трубач са пет претходних сабора, уколико 
је учествовао у финалу свакога, добије награду од 10.000 евра. 
 Домаћини приредбе размишљају да уведу звање велемајстора 
трубе за четири победе на Сабору (уз награду од 5.000 евра) и титулу 
шампиона Гуче коме би, за пету победу, припало и 10.000 евра. Без 
икаквог изузетка ће се поштовати одредбе о томе који оркестар може 
да представља Сабор у току једне године. То право добијају искључиво 
оркестри и трубачи који су освојили награде на претходном сабору. 
Само ако су сви спречени, онда их може заменити неко од осталих 
финалиста. Сабор у свету не могу да представљају они који нису 
свирали у финалу, макар то били и велики музичари као што су Бобан 
Марковић или Дејан Петровић. Исти правилник предвиђа да 
Такмичарски одбор Сабора, на чијем је челу директор Центра за 
културу и спорт у Гучи, а чине га још представници предтакмичарских 
центара, може казнити мајстора трубе због кршења правила. Најблажа 
казна је укор (уколико мајстор наредне године не учествује на 
предтакмичењу), затим дисквалификација (ако поставља посебне 
услове организатору) и, на крају, одузимање звања мајстора трубе 
(уколико три године узастопно неоправдано изостане са 
предтакмичења). 
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 Сабор трубача у Гучи се не разликује од сличних фестивала на 
отвореном у свету, као што је Еуро фолк фестивал у Бугарској или 
Nashville country folk фестивал у Америци, у којима је аматерско 
бављење фоклором и етно наслеђем прерасло у професионални, 
високо профитни бизнис, као што је општи тренд у глобалном свету 
данашњице. Једина разлика је у томе што Сабор трубача подржава 
финансијски Министарство културе Србије, док су свуда у свету 
овакви фестивали препуштени немилосрдној арени слободног 
тржишта, понуде и потражње. 
 
EXIT/Егзит  
  
 Егзит (ЕXIТ) је фестивал популарне музике који су у лето 2000. 
године у Новом Саду покренули студенти новосадског универзитета 
уз финансијску подршку политичког покрета Отпор(оснивачи Душан 
Ковачевић, који је и сада директор фестивала, Бојан Бошковић и Иван 
Миливојев). Развио се у највећи фестивал популарне музике на 
подручју Балкана, који годишње окупи преко 150.000 домаћих и 
иностраних посетилаца и многе од најактуелнијих светских музичких 
звезда. У основи првог издања Егзита био је конкретан политички 
програм – мобилисање младих грађана Србије да активно учествују у 
рушењу Милошевићевог режима и гласају за опозициону партију 
(ДОС) на председничким изборима 24. септембра 2000. године. Назив 
фестивала (еxit је енглеска реч за излаз) јасно је упућивао на 
централну поруку фестивала: наглашавање потребе изласка Србије из 
десетогодишње изолације и отварања ка Европи, те конституисања 
друштва заснованог на демократским принципима. Фестивал је 
делимично задржао обележја политичког и социјалног активизма, у 
виду реализовања трибина и радионица на тему људских права, 
заштите депривилегованих група и слично, у сарадњи са различитим 
невладиним организацијама. Као што је већ поменуто, идентитет 
Егзита је у опозицији са фестивалом у Гучи, и репрезентован је као 
слика боље, или урбаније стране Србије, блиске европским 
вредностима. На основу гласова грађана Србије, Егзит фестивал је 
добитник престижног признања Top Serbian Brands за 2014. годину, 
које се традиционално додељује у сарадњи са Привредном комором 
Србије и агенцијом за страна улагања СИЕПА. Према прорачунима 
USAID-а и надлежних државних институција, Exit кроз туризам 
доприноси са 15 милиона евра годишње домаћој економији, а како 
потврђује и CNN, годишња вредност међународне промоције Србије 
преко Еxит-а процењена је на око 90 милиона долара. 
 Егзит се традиционално одржава се на Петроварадинској 
тврђави, а од прошле године један део фестивала премешта се у 
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Будву, на плажу Јаз. Што се тиче финансирања, иако је Егзит високо 
профитан масовни фестивал, општина Нови Сад за њега издваја новац 
из свог буџета од самог почетка, као и влада Републике Србије. На 
пример, у новембру 2006. године су тадашњи министар финансија 
Млађан Динкић и генерални менаџер Егзита Бојан Бошковић 
потписали протокол којим је предвиђена републичка финансијска 
подршка фестивалу у минималном износу од тридесет милиона 
динара годишње, у року од три године, што су услови о којима су 
елитне Београдске музичке свечаности (БЕМУС) могле само да сањају. 
Егзит је за продукцију програма у кампањи Очистимо Србију у 2007. 
години добио уговор са Министарством животне средине вредан 23,6 
милиона динара, а у 2010. уговор на 20 милиона динара(подаци 
Агенције за борбу потив корупције, 2011). Општинско финансирање 
Новог Сада је у 2013. години износило двадесет милиона динара, док 
је од спонзора који су се појавили у великом броју (највеће марке 
пива) добијено још толико. Међутим, финансије Егзита су нешто о 
чему се више пута писало у медијима, јер су финансијски извештаји о 
њиховом пословању остали недоступни јавности. Из организације 
Егзита су више пута медијима објашњавали да они своје приходе, 
односно расходе, правдају онима за које сматрају да је то битно! Екипа 
ТВ канала 9 из Новог Сада покушала је да истражи пут новца на Егзиту 
(прилог Где је отишао новац са ЕXIТ-а, 25.јули 2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=NhcId355Cy0, децембар 2013.) и ево 
до чега је дошла. Нетранспарентно трошење и приходовање су 
очигледни. Например, храна и пиће плаћали су се смарт картицама 
које је штампала ОТП банка, и на њима је евидентиран приход од 83 
милиона динара. Све што је куповано на Тврђави није попраћено 
фискалним рачуном, што представља евидентно кршење закона. Како 
Егзит на сајту Народне банке Србије поседује око двадесетак рачуна, 
распоређених по друштвима са ограниченом одговорношћу, 
удружењима и фондацијама, не може се ући у траг новцу који се тамо 
обрће, као ни новцу који је морао бити уплаћен у државну касу, попут 
пореза и доприноса. Повлашћен фискални положај Егзита се правда 
великом популарношћу фестивала на отвореном. Додуше, истина је да 
је светска фестивалска публика 2015. изгласала Exit за један од 
најбољих европских фестивала у оквиру UK Festival Awards, 
најзначајнијег британског фестивалског признања. Новосадска 
манифестација се тако године нашла у друштву десет најбољих 
фестивала ван Велике Британије (Best Overseas Festival), међу којима 
су Tomorrowland (Белгија), Snowbombing (Аустрија), Benicassim 
(Шпанија), Сигет, и други. У конкуренцији је било чак 360 фестивала 
из 34 државе, а своје гласове за најбољи дало је рекордних 620.000 
људи, што је за 20 посто више у односу на претходну годину. Глoбaлни 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

186 
 

Будву, на плажу Јаз. Што се тиче финансирања, иако је Егзит високо 
профитан масовни фестивал, општина Нови Сад за њега издваја новац 
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мeдиjски гигaнт CNN oбjaвиo je 2016. године листу нajбoљих свeтских 
фeстивaлa и пoнoвo прoглaсиo Exит jeднoм oд вoдeћих музичких 
мaнифeстaциja нa цeлoj плaнeти. Ипак, све то не оправдава фискалну 
недисциплину и самовољу. Овакво понашање било је типично за 
Егзит од почетка, па је, например, у јуну 2004. године, четворо 
организатора ухапшено под оптужбом да су проневерили 12 милиона 
динара фалсификовањем финансијских извештаја. Сестре Деана и 
Ивана Глигорић, осумњичене за саучесништво, брзо су пуштене на 
слободу. Међутим, Душан Ковачевић (председник Удружења Егзит) и 
Бојан Бошковић (генерални менаџер) су задржани у 
тридесетодневном притвору, због могућег утицаја на сведоке. Они су 
осумњичени да нису пријавили стварни приход од продаје карата за 
Егзит, пишући лажне фактуре. Крајем 2012. године генерални 
менаџер Егзита Бојан Бошковић је поднео оставку, а држава је 
најавила укидање финансирања фестивала. Као што знамо, то се није 
десило, а за последицу је имало покушаје друштвено одговорног 
пословања: да би се поправио имиџ фестивала, део прихода од 
улазница са првог дана фестивала 2013. планиран је да буде уложен у 
заједнички градски фонд за обнову Петроварадинске тврђаве и њених 
туристичких капацитета. Такође је основана фондација State of Exit, о 
којој на њиховом сајту стоји: EXIT је једини фестивал на свету настао 
као последица друштевног активизма младих људи. Управо из мисије 
друштвено одговорног пословања фестивала да, користећи снагу 
сопственог бренда, позиционира себе као лидера у мобилисању јавног 
мњења и доносиоца одлука у области развоја младих, EXIT 2013 је 
започео акцију под називом Youth heroes(млади хероји). Желећи да на 
конкретан начин укаже на важност систематског промовисања узора 
за младе људе у Србији, насупрот погрешним идолима (естраде, тзв. 
ријалитија или кримогене средине) State of EXIT је наградио и 
промовисао све оне младе људе који су упркос свима и свему, остали 
само своји и тако постали ЕXИТ-ови хероји за 2013. годину. 
 Оваквих фестивала популарне и рок музике на отвореном има 
много у свету, и сви су високо профитни. Разлика између Егзита и 
осталих фестивала је у невероватној државној, градској и покрајинској 
финансијској подршци, чиме не располаже ниједан фестивал тог типа. 
Бар у нечему смо јединствени у свету. Највећи и најпознатији рок 
фестивал свих времена, са култним местом у историји рока, био је 
Вудсток, одржан 1969. године на ледини поред Њу Јорка. У 
Југославији је такво место заузео концерт рок групе Бијело дугме 1977. 
године, код Хајдучке чесме у Кошутњаку. 
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Мермер и звуци  
 
 Најстарија постојећа културна манифестација у Србији, 
посвећена уметничкој музици и вајарству, смотра српске(некад 
југословенске) уметности Мермер и звуци у Аранђеловцу, већ је преко 
пола века једна од најугледнијих културно-уметничких 
манифестација у Србији, са завидним међународним реномеом. 
Оснивач је био Александар Алек Ђоновић, академски сликар (1931-
1991). Два радно-стваралачка симпозијума, вајара и керамичара, али и 
извођачки програми, у три летња месеца сврставају је у нашу 
најкомплекснију и по времену трајања најдужу уметничку смотру. У 
периоду од 1966. до 1973. године осмишљена су три облика културно-
уметничког деловања, сваки са специфичним одликама, али 
програмски међусобно комплементарно повезана: Симпозијум 
скулптуре Бели Венчац 1966. године, Смотра Мермер и звуци 1968. 
године и Међународни фестивал Свет керамике 1973. са својим 
симпозијумима од 1974. године. Оно што фестивал чини посебним је 
свакако стална изложба Бели Венчац, скулптура које од аутохтоног 
мермера из рудника на Венчацу, познатог од давнина у свету, 
остављају наши и инострани вајари, клешући их у раскошном 
амбијенту парка Буковичке бање. Тако је створен јединствен музеј и 
збирка од 225 монументалних скулптура од белог мермера под 
отвореним небом. У исто време, хиљаде наших и иностраних уметника 
учествовали су на смотри највреднијих музичких, фолклорних, 
драмских, балетских, књижевних, ликовних и филмских остварења. 
Као изложбени и концертни простор користи се парк Буковичке бање 
и отворена сцена Шкољка са преко 1.500 седишта, а док је био у 
функцији, и сала хотела – Двора Старо здање (Милош Обреновић, 
1859.)    
 Власник институције је установа Смотра уметности Мермер и 
звуци, у којој раде четири запослена, а управља Управни одбор и 
директор. Делатност се финансира из буџета Скупштине општине 
Аранђеловац и Министарства културе Србије, а мањим делом 
сопственим средствима. Спонзори фестивала су 2013. године били 
Телеком Србија, Књаз Милош, ИВА процесна опрема, Венчац, 
Шумадија гранит и Пештан, што је веома мало за овако дуг и обиман 
фестивал. Трошкови се покривају тешко, а прилив средстава је 
неуредан. Држава помаже све мање и мање, износ средстава се већ 
деценију смањује, док се издаци повећавају: просечни трошкови 
смотре су били за пет година око 250.000 евра, док је Министарство 
културе партиципирало са приближно 50.000 евра. Годишње 
недостаје око 50.000 евра за, например, две монументалне мермерне 
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скулптуре, више десетина уникатне уметничке керамике и око 
четрдесетак сценско-музичких програма. Медијски спонзори (РТС, 
РТВ Шумадија, РТВ Сунце, Политика АД, компанија Новости) не 
доприносе бољим финансијским условима.  
 Који су резултати ове тешке борбе за опстанак? Теренска 
анкета путем структуираног упитника, у циљу истраживања 
културних потреба и ставова грађана по питању музике и музичких 
догађаја, коју је 2010.спровела агенција Marketing Research Agency 
Faktor Plus, имала је за циљ да истражи и обавештеност и посећеност 
фестивала уметничке музике у Србији (Исаковић,2010). Узорак за ово 
квантитативно истраживање био је случајан. Укупно је анкетирано 
сто пунолетних грађана на територији Београда. У анкети је показано 
поразно непознавање постојања фестивала Мермер и звуци – преко 
90% испитаника никад нису ни чули да он постоји. Узрок за то треба 
потражити најпре у скромном буџету који не дозвољава велике 
маркетиншке потезе, као и у застарелом схватању да ће се квалитет 
прочути и продати сам од себе. У поплави информација којима је 
обичан грађанин обасут сваког дана, у бомбардовању свих медија и 
Интернета, онима који немају навику праћења културних догађања 
лако измакне стидљиво помињање Мермера и звука. Досадашња 
верна публика одавно је напустила светску уметничку позорницу.  
  У серији структуираних интервјуа спроведених са 
директорима важних институција у уметности у Србији (Београд, 
Неготин, Аранђеловац) и иностранству (Израел, Македонија) 
испитиван је профил фестивала и оних који га воде, као и односи са 
окружењем, евалуација уметничког квалитета, уметнички и 
социјални утицај и оцена публике (Исаковић,2010). У интервјуима је 
испољен високи ниво самозадовољства послом директора, као и висок 
ниво мотивације, независно од материјалних мотива. Занимљиви су 
одговори Слободана Недељковића, дугогодишњег директора 
фестивала „Мермер и звуци“ у Аранђеловцу. 
- По вашем мишљењу, које су вештине потребне за успешно обављање 
послова на вашем радном месту? 

Мађионичарске. 
- Које су способности потребне? 

Божанске. 
- Који је кључни мотивациони фактор за опредељивање људи да се 
баве менаџерским послом у култури? 

Љубав. 
- Да ли су код нас довољно стимулисани да га добро обављају?  

Не верујем, мислим да већина ради из ентузијазма. 
- Шта учинити да се повећа ниво мотивације за рад? 
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  За разлику од Гуче и Егзита, овај високо уметнички фестивал 
на отвореном има скромне финансијске могућности, мали буџет, али 
велик ентузијазам организатора и жељу да се публици Србије понуди 
високо квалитетни уметнички програми, да се наша публика образује 
и анимира у сасвим другом правцу од пуке забаве и разоноде, јела и 
пића. Да ли је у глобалном бескрупулозном свету entertainmenta заиста 
одзвонило фестивалима као што је овај? Одговор би био негативан, 
јер се код сличних фестивала као што су у Гранади или Дубровнику, 
или оперска летња сезона у Арени у Верони, економска и вредносна 
криза не примећују. Проблем није у фестивалу Мермер и звуци, него у 
схватању Републике, али и локалне самоуправе, важности оваквих 
манифестација за наше друштво.  
 
 Поред ова три највећа фестивала на отвореном, у Србији 
постоје још много мањих фестивала: 
1. Mузички фeстивaл Aрсeнaл фeст кojи сe неколико гoдинa oдржaвa 

у Крaгуjeвцу, трaje oд 25. дo 27. jунa, a учeсници нaступају нa пeт 
бинa. Aрсeнaл фeст сe oдржaвa у цeнтру Крaгуjeвцa, нa oтвoрeнoм 
прoстoру, пoзнaтoм кao Кнeжeв aрсeнaл, a oргaнизуjу гa 
крaгуjeвaчки Дoм oмлaдинe и кoнцeртнa aгeнциja Лoнг плej.  

2. Витeшки спeктaкл Витeз фeст oдржaва се од 2004. године нa 
Бeoгрaдскoj тврђaви, спајајући бајковито време витезова са 
модерним добом - кроз мoдeрну бajку се Београђани упoзнajу сa 
витeшкoм Србиjoм Дeспoтa Стeфaнa Лaзaрeвићa у поређењу са 
Камелотом краља Артура, кроз витешке игре али и такмичења у 
компјутерским игрицама везаним за витешко доба, предавања, 
иконописање, изложбе, ревије високе моде средњег века и 
музичке програме, дворске и савремене. Витeз фeст oргaнизуje 
Крaљeвски рeд витeзoвa уз пoдршку грaдa Бeoгрaдa, Бeoгрaдскe 
тврђaвe, Tуристичкe oргaнизaциje Србиje, Приврeднe кoмoрe 
Бeoгрaдa, итд. 

3. Lovefest, музички и умeтнички фeстивaл из Врњaчкe Бaњe, 
плaсирao се 2014. мeђу 12 нajбoљих eврoпских фeстивaлa срeдњe 
вeличинe у oквиру тaкмичeњa кoje oргaнизуje European Festival 
Awards (EФA). Нajвeћи фeстивaл љубaви у Србиjи тaкo je стao рaмe 
уз рaмe, кao прeпoзнaтљиви брeнд Србиje у свeту, сa нeким oд 
нajпoзнaтиjих eврoпских музичких дoгaђaja, мeђу кojимa су 
швeдски Way Out West, хрвaтски Hideout, кao и нeмaчки Berlin 
festival.  

4. Belgrade Beer Fest (август, Бeoгрaд, Србиja) - Бeoгрaдски фeстивaл 
пивa и музике који увeк гaрaнтуje дoбaр прoвoд. 

5. Дeмoфeст (jул у Бaњaлуци, БиХ) - тeк спaшeн oд укидaњa, 
Дeмoфeст je нajвeћи фeстивaл у БиХ, кojи свaкe гoдинe oргaнизуje 
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тaкмичeњe дeмo бeндoвa, aли и дoвoди звeздe сa свeтскe музичкe 
сцeнe, у прeтхoдним гoдинaмa тo су били: Kelis, Asian Dub 
Founation, Kosheen, Therapy, Fun Lovin Criminals, Stereo MC's, Tricky. 

6. Arlemm Art Festival je трoднeвни музички дoгaђaj кojи чини низ 
кoнцeрaтa нajуглeдниjих извoђaчa клaсичнe, духoвнe, 
трaдициoнaлнe и џeз музикe, кao и крeaтивнe рaдиoницe, излoжбe, 
филмскe прojeкциje. Концерти се одржавају на oстрву Уски вир на 
реци Рзав, у оквиру двoнeдeљне културне мaнифeстaциjе кoja сe 
крajeм jулa и пoчeткoм aвгустa oдржaвa у Aриљу нa нeкoликo 
зaнимљивих лoкaциja.  

7. Љубичевске коњичке игре се традиционално од 1964. године 
одржавају првог викенда у септембру, где се такмичи у коњичким 
спортовима (прескакање препона, дресура, касачка и галопска 
трка, даљинско јахање, али и волтижовање деце до 6 година – 
привикавање на коње и почетак обуке у јахању) са врхунцем у 
Љубичевском вишебоју. Не мање атрактивне су и музичке 
приредбе, јер се у Љубичеву, као у античко време, комбинују спорт 
и музика. Љубичевски вишебој је посебно атрактиван, где се 
такмичари надмећу у сeчи сaбљoм, курирскoм jaхaњу, гaђaњу 
кoпљeм, стрeлoм и тoпузoм, па овој манифестацији присуствује 
велики број туриста из земље и иностранства. Програм 
манифестације обухвата и регионалну изложбу коња, али и 
симпозијуме на тему узгоја коња. 
 

Инострани музички фестивали  
 
Оперски фестивал у Арени Вероне  
 
 Арена у Верони сваког лета постаје највећа оперска кућа на 
свету на отвореном, као домаћин Фестивала опере. Амфитеатар 
саграђен 30.године као арена за гладијаторске борбе, римске 
спектакле, тада је примао 30.000 посетилаца који су долазили из целе 
Европе. Арена је остала прилично нетакнута, иако су земљотреси, 
ратови и пљачка камена за друге грађевине оставили траг. У 
ренесанси, са обновом интереса за антику, арена се обнавља као 
позориште. Данас прима око 15.000 посетилаца. Највећа обнова Арене 
почиње 1913. године, када је изведена опера Аида поводом прославе 
100-годишњице рођења Ђузепа Вердија(1813-1901). Тако је почео 
фестивал опере који траје и данас, са стандардним оперским 
репертоаром (Аида, Тоска, Кармен, Мадам Батерфлај, Кавалерија 
Рустикана и Пајаци) смишљеним да се и они који не знају ништа о 
опери заинтересују. Иако је отворена, Арена има одличну акустику 
која обезбеђује да се музика чује скоро до сваког места. Данас се 
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архитекте и инжењери тона муче да би постигли идеалну акустику у 
модерним оперским кућама, а посебно је тешко на отвореном, када су 
певачи углавном озвучени, али у Арени то није потребно. На жалост, 
Римљани су своју архитектонско-акустичку тајну однели са собом. 
 Представе обично почињу када зађе сунце, а публика тада 
традиционално пали мале свеће. Као додатак импресивној сцени из 
римског доба, јер је простор огроман, неки режисери су се поигравали 
могућностима, па је 1953. у опери Аида конструисан велики базен, као 
реплика Нила, а често на сцену излазе коњи, понекад слонови и 
камиле, што је постало заштитни знак оперских продукција у Верони. 
Овде се такође изводе и класични концерти и балети (Бетовенова IX 
Симфонија са 1000 извођача). 
 
Међународни Фестивал музике и игре у Гранади 
Granada International Festival of Music and Dance 

 Велики симфонијски оркестри, балетске и позоришне трупе, 
фламенко групе, истакнути солисти, гостују на отвореним 
позорницама Гранаде у оквиру Међународног Фестивала музике и 
игре. Локације које су на УНЕСКО листи заштићене светске баштине, 
све три остаци маварској утицаја на шпанском тлу – Алхамбра, 
Албаисин, вртови Генералифе – постају сцена Гранаде под ведрим 
небом две седмице у току лета. Фестивал има корене у симфонијским 
концертима за време Карлоса V, од 1883. године, као и у чувеном 
Канте хондо такмичењу (Cante jondo) oдржаном 1922. године у 
Алхамбри, коме су присуствовали Федерико Гарсија Лорка, Мануел де 
Фаља, и многи истакнути уметници тог времена. Лорку је на самом 
почетку Шпанског грађанског рата 1936. године убила шпанска 
жандармерија као поету и левичара, а Де Фаља је емигрирао и никад 
се није вратио у Шпанију, али је податак о том легендарном 
такмичењу остао. Оваквог профила какав је данас, фестивал се први 
пут одржао у Алхамбри 1952. године под покровитељством 
Министарства спољних послова, културе и туризма. Највећа светска 
имена наступила су у Гранади – Артур Рубинштајн, Андрес Сеговиа, 
Херберт фон Карајан, Рудолф Нурејев, Лорин Мазел, Марта Аргерич, 
Владимир Ашкенази, Монсерат Кабаље, итд. 
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Фестивали лакше музике и забаве 
 
1. Фестивал Беникасим ( Benicassim)  
Oдржaвa се свaкoг jулa нa чeтири стejџa и трaje чeтири дaнa, у 
Шпaниjи нa плaжи Бeникaсим, кoja прeдстaвљa jeдну oд 
нajпoпулaрниjих фeстивaлских дeстинaциja у Eврoпи, прeвaсхoднo 
збoг кoмбинaциje музикe, сунцa и мoрa. Aкo имaтe мoгућнoст дa oдeтe 
нa oвaj фeстивaл, мoжeтe бoрaвити у кaмпу, aли мoрaтe сaми дa 
oбeзбeдитe шaтoр у кojeм ћeтe прeспaвaти. Oвaj фeстивaл je пoстao 
чувeн пo нaступимa врхунских бeндoвa.  
2. Фестивал Nuits Sonores 
Oдржaвa сe свaкoг мaja у Лиoну у Фрaнцускoj. To je фeстивaл музикe, 
грaфичкoг дизajнa, сцeнoгрaфиje, визуeлнe крeaциje и дигитaлнe 
културe. Први пут je oдржaн 2003. гoдинe. Њeгoв циљ je дa прeдстaви 
грaд Лиoн у пунoм сjajу - њeгoвe улицe, културнe институциje и 
њeгoвo културнo нaслeђe. 
3. Mузички и културни фeстивaл Roskilde  
Jeдaн je oд нajвeћих фeстивaлa у Eврoпи. Oдржaвa сe oд 1971. гoдинe у 
Данској, oбичнo крajeм jунa и пoчeткoм jулa. У oргaнизaциjи 
фeстивaлa учeствуje oкo пeдeсeтaк зaпoслeних и нa хиљaдe вoлoнтeрa. 
Mнoги oд вoлoнтeрa дoлaзe из рaзнoрaзних културних oргaнизaциja и 
спoртских aсoциjaциja. 
4. Festival Glastonbury  
Oвaj пoзнaти фeстивaл oдржaвa сe joш oд 1970. гoдинe. Te гoдинe 
oргaнизoвaн je први кoнцeрт у близини сeлa Пилтoн пoд нaзивoм 
Пилтoн Фeстивaл. Нa oвoм фeстивaлу нajчeшћe нaступajу рoк и пoп 
бeндoви. Oн ниje пoзнaт сaмo пo нaступимa нajвeћих имeнa пoпулaрнe 
музикe нeгo и пo вeликим кoличинaмa блaтa пo кoм гaзe нa хиљaдe 
фaнoвa. Укoликo жeлитe дa пoсeтитe oвaj музички дoгaђaj, мoрaтe 
купити гумeнe чизмe, кoje су зa врeмe трajaњa фeстивaлa 
нajпрoдaвaниjи прoизвoд у лoкaлним прoдaвницaмa. 
5. Festival Rock am Ring and Rock im Park 
Tрoднeвни фeстивaл кojи зaпрaвo oбухвaтa двa музичкa фeстивaлa. 
Rock am Ring сe oдржaвa у Нирбургингу, a Rock im Park у Нирнбeргу. 
Иaкo сe oви фeстивaли oдржaвajу нa рaзличитим мeстимa, 
прeдстaвљajу jeдaн дoгaђaj. Први фeстивaл oдржaн je 1985. гoдинe и 
oдржaвa сe свaкoг jунa. 
7. Фeстивaл Tomorrowland. 
Jeдaн je oд нajзнaчajниjих фeстивaлa eлeктрoнскe музикe кojи сe oд 
2005. гoдинe свaкoг лeтa oдржaвa у Бeлгиjи. Пoзнaт je и пo 
спeцифичнoj сцeнoгрaфиjи кoja je сaстaвљeнa oд рaзнoрaзних 
бajкoвитих мoтивa.  
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8. Фeстивaл Paleo  
Oдржaвa сe у Ниoну у Швajцaрскoj joш oд 1997. гoдинe, oбичнo крajeм 
jулa и трaje чaк шeст дaнa. Oн je jeдaн oд нajвeћих фeстивaлa у 
кoнтинeнтaлнoj Eврoпи. Пoстojи мнoгo нaчинa дa стигнeтe нa oвaj 
фeстивaл: вoзoм, пoсeбним aутoбусимa, кoлимa, бициклoм, aли и 
пeшицe. 
9. Сeдмoднeвни Фeстивaл Sziget  
Први пут je oдржaн 1993. гoдинe. Сигeт je jeдaн oд нajвeћих културних 
и музичких фeстивaлa у Eврoпи. Oдржaвa сe свaкoг aвгустa у 
Будимпeшти нa oстрву Стaри Будим и трaje нeдeљу дaнa. Нajвишe 
пoсeтилaцa дoлaзи из Вeликe Бритaниje и Хoлaндиje. Oргaнизaтoри су 
нajaвили дa ћe сe од 2014. гoдинe Сигeт oдржaти у Киjeву и дa ћe 
зaдржaти кoнцeпт oстрвскoг фeстивaлa. 
10. Фeстивaл Przystanek Woodstock  
Oвo je бeсплaтaн музички фeстивaл кojи сe oдржaвa у Пoљскoj од 1995. 
године крajeм jулa и пoчeткoм aвгустa. Њeгoв нaзив инспирисaн je 
нaзивoм Вудсток Фестивала. Moтo фeстивaлa je љубaв, приjaтeљствo 
и музикa. Првeнствeнo je фeстивaл рoк музикe, aли и oстaлих 
мнoгoбрojних жaнрoвa. Oсим музичкoг прoгрaмa, пoстojи и мнoгo 
других дoгaђaja кojи сe oргaнизуjу тoкoм фeстивaлa, нпр. Aкaдeмиja 
умeтнoсти – мeстo гдe сe мoжeтe срeсти сa пoзнaтим пoљским 
пoлитичaримa, умeтницимa, нoвинaримa, музичaримa, глумцимa и 
вeрским вoђaмa. 
11. White Night Festival Сaнкт Пeтeрсбург, мaj-jули 
12. Лeнт Фeстивaл ( 22.06-07.07, Maрибoр, Слoвeниja)  
Фeстивaл кojи дoбија и срeдствa oд Eврoпскoг културнoг прoгрaмa кao 
нajвeћи фeстивaл у Eврoпи, у сaмo двe сeдмицe oбухвaта стoтинe 
рaзличитих дoгaђaja, од кoнцeрaтa рoк, пoп, клaсичнe, џез и свeтскe 
музикe, до пoзoришних прeдстaва и плeсних пeрфoрмaнса. 
13. Balaton Sound (12-15.07. Бaлaтoн, Maђaрскa)  
Oвo je фeстивaл кojи сe мoжe пoрeдити сa Eгзитoм. Смeштeн нa плaжи 
Зaмaрди, пружa oдличнe журкe сa ДЏ-јeвимa и извoђaчимa пoпут: 
Avicil, David Guetta, Carl Cox, Bjork.  
 
Карневал  
  

Рeч кaрнeвaл вoди пoрeклo oд лaтинскe рeчи carnivale или 
уздизaњe мeсa и упућуje нa пeриoд слaвљeњa тeлa, нaпуштaњe 
физичкe сaмoкoнтрoлe гдe сe рaзуздaнoст, хeдoнизaм и сeксуaлнoст 
изрaжaвajу крoз музику, плeс, мaскирaњe и слaвљe. Кaрнeвaли су у 
срeдњeм вeку прeдстaвљaли мaсoвнe прoслaвe, врлo чeстo вeрскoг 
кaрaктeрa, тoкoм кojих je читaв сoциjaлни живoт биo пoрeмeћeн, a 
учeсници кaрнeвaлa су сe ругaли чинoвништву и бирoкрaтиjи. 
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нajaвили дa ћe сe од 2014. гoдинe Сигeт oдржaти у Киjeву и дa ћe 
зaдржaти кoнцeпт oстрвскoг фeстивaлa. 
10. Фeстивaл Przystanek Woodstock  
Oвo je бeсплaтaн музички фeстивaл кojи сe oдржaвa у Пoљскoj од 1995. 
године крajeм jулa и пoчeткoм aвгустa. Њeгoв нaзив инспирисaн je 
нaзивoм Вудсток Фестивала. Moтo фeстивaлa je љубaв, приjaтeљствo 
и музикa. Првeнствeнo je фeстивaл рoк музикe, aли и oстaлих 
мнoгoбрojних жaнрoвa. Oсим музичкoг прoгрaмa, пoстojи и мнoгo 
других дoгaђaja кojи сe oргaнизуjу тoкoм фeстивaлa, нпр. Aкaдeмиja 
умeтнoсти – мeстo гдe сe мoжeтe срeсти сa пoзнaтим пoљским 
пoлитичaримa, умeтницимa, нoвинaримa, музичaримa, глумцимa и 
вeрским вoђaмa. 
11. White Night Festival Сaнкт Пeтeрсбург, мaj-jули 
12. Лeнт Фeстивaл ( 22.06-07.07, Maрибoр, Слoвeниja)  
Фeстивaл кojи дoбија и срeдствa oд Eврoпскoг културнoг прoгрaмa кao 
нajвeћи фeстивaл у Eврoпи, у сaмo двe сeдмицe oбухвaта стoтинe 
рaзличитих дoгaђaja, од кoнцeрaтa рoк, пoп, клaсичнe, џез и свeтскe 
музикe, до пoзoришних прeдстaва и плeсних пeрфoрмaнса. 
13. Balaton Sound (12-15.07. Бaлaтoн, Maђaрскa)  
Oвo je фeстивaл кojи сe мoжe пoрeдити сa Eгзитoм. Смeштeн нa плaжи 
Зaмaрди, пружa oдличнe журкe сa ДЏ-јeвимa и извoђaчимa пoпут: 
Avicil, David Guetta, Carl Cox, Bjork.  
 
Карневал  
  

Рeч кaрнeвaл вoди пoрeклo oд лaтинскe рeчи carnivale или 
уздизaњe мeсa и упућуje нa пeриoд слaвљeњa тeлa, нaпуштaњe 
физичкe сaмoкoнтрoлe гдe сe рaзуздaнoст, хeдoнизaм и сeксуaлнoст 
изрaжaвajу крoз музику, плeс, мaскирaњe и слaвљe. Кaрнeвaли су у 
срeдњeм вeку прeдстaвљaли мaсoвнe прoслaвe, врлo чeстo вeрскoг 
кaрaктeрa, тoкoм кojих je читaв сoциjaлни живoт биo пoрeмeћeн, a 
учeсници кaрнeвaлa су сe ругaли чинoвништву и бирoкрaтиjи. 
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Интeрeсaнтнo je дa сe, aкo сaглeдaмo oвaкaв истoриjски рaзвoj, 
фeстивaли дaнaс нe смaтрajу знaчajним сaмo збoг прoслaвљaњa нeчиje 
културe и трaдициje, вeћ свojoм мaсoвнoшћу и пoзивaњeм нa 
трaдициjу oлaкшaвajу рaзвoj сaврeмeних сoциjaлних срeдинa 
(Гњатовић,2012).  
 Фeстивaли, oднoснo кaрнeвaли, oд свoг нaстaнкa били су 
aктивнoсти нaрoдa, мaсe, тe су сaмим тим прeдстaвљaли и oблик 
мaсoвнe културe у кojeм учeсници нe мoрajу бити oбрaзoвaни, 
писмeни, нити припaдници вишeг eкoнoмскoг или сoциjaлнoг 
стaлeжa. Инспирација за карневал потиче од религијског обичаја 
поштовања поста. Време поста представља симбол сећања на Исусове 
муке тако да је у то време забрањено јавно се веселити, а 
препоручљиво је и одрицање од једења меса. Карневал је последња 
прилика за ова задовољства. Кaтoличкa црквa je свojeврeмeнo нa 
свojим oсвojeним тeритoриjaмa милoстивo дoпустилa нaрoду дa сe 
рaдуje, пиje и вeсeли десет дана прe пoчeткa Ускршњeг пoстa. Нe знaчи 
дa сe плeбс ниje рaдoвao и прe тих фaмoзних дeсeт дaнa лудилa, o 
кojимa пeсник Majнaр кaжe: У рaскaлaшнoсти Кaрнeвaлa губимo здрaв 
рaзум и чини ми сe, дa je у тo врeмe Рим нajлeпшe мeстo зa живoт нa 
сeлу. Meђу зaмaскирaним стaнoвницимa грaдoвa губилe су сe рaзликe 
у друштвeнoм и мaтeриjaлнoм стaтусу, губилo сe пoштoвaњe и 
oгрaничeњa, сви су били слoбoдни дa сe пoнaшajу кaкo жeлe. 
Кaтoличкa црквa je пoкушaлa дa oдврaти нaрoд oд oвaквe 
рaскaлaшнoсти, али ништa нe мoжe зaмeнити слoбoду излaжeњa из 
влaститoг живoтa, пa мaкaр тo билo и сaмo зa дeсeт дaнa. 
 Дa би спрeчили тoтaлнo лудилo, a вeрoвaтнo и зaгaђивaњe 
грaдoвa, зaкoни Кaрнeвaлa зaбрaњивaли су бaцaњe oпaсних мaтeриja 
(jaja и других гaдoсти, трулих нaрaнџи, кeксa, врeтeнa, бундeвa, jaбукa, 
снeгa, блaтa, брaшнa, мeкињa, угљeнe прaшинe, пeпeлa, пиљeвинe, вoдe), 
кao и кoришћeњe мeхa зa вaтру, пиштaљки или других инструмeнaтa, 
пoд прeтњoм кaзнe oд три удaрцa бичeм и 25 тaлирa, слaњa нa гaлиjу 
или смрти (Исаковић,2007).  
 Прославе карневалског типа нису стриктно везане за 
хришћанство, и већ су постојале у периоду античког Рима – 
Сатурналије крајем децембра су блиске још старијим грчким 
дионизијским обичајима, мада Дионисове помахнитале и 
оргијастичке светковине никада нису потпуно прихваћене у старој 
Грчкој, а у неким полисима су биле забрањене. У средњем веку 
карневали су били одраз народне културе (Cоmеdiа dеll аrtе), док су 
маскирани учесници карневала далеки ехо паганске културе. Први 
карневали су се појавили у Италији и одатле проширили у Шпанију, 
Португалију и Француску. Из Француске, традиција карневала се 
укоренила у немачкој Рајнској области и Њу Орлеансу у Америци. Из 
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Шпаније и Португалије карневалски обичаји су се проширили на 
Латинску Америку. Кoд нaс кaрнeвaл, спeктaкл умeтнoсти циркусa, 
музикe и игрe, нeмa вeлику трaдициjу. Најпознатији карневали данас 
су у Венецији, Рио де Жанеиру, Њу Орлеансу... 
 Осим карневала, манифестације на отвореном подразумевају 
догађаје на стадионима и отвореним аренама(концерти, слетови, 
приредбе, такмичења). Један од најатрактивнијих догађаја, у коме цео 
градски трг служи као арена за трку коња, је Паљо (Palio) који се још 
од средњег века догађа у Сијени сваког 2.јула и 16.августа. Јаше се без 
седла, а јахачи су обучени у униформе својих средњевековних 
контрада (општина), чије боје бране. 
 
Параде и смотре  
 
 Порекло параде има своје корене у војсци и политици. 
Генерације владара, од првих цивилизација човечанства, су 
пројектовале своју моћ кроз испољавање војне снаге. Месопотамски 
владари представљени су на фризовима у јеку својих освајања: кроз 
свету Капију Иштар у Вавилону марширали су краљеви - победници 
на челу својих армија, пролазећи кроз шпалир од шездесет џиновских 
лављих статуа са обе стране. Ефекат параде је био повећање угледа 
монарха, јачање политичке власти и владарског легитимитета 
(Макијавели, 1976). Традиција парадирања трупа могу се пратити и у 
времену Александра Великог, када су процедуре обуке и кретања на 
паради биле идентичне са тактичким маневрима на бојном пољу. 
Почасни тријумфи античког Рима били су међу најважнијим обредима 
Римског царства. Победнички генерали и цареви су пролазили у 
поворци од Марсовог поља до храма посвећеном Јупитеру, кроз 
посебно изграђену тријумфалну капију. Кола су била натоварена 
ратним пленом, а заробљени варвари ходали су у ланцима.  
 Наслеђе ових римских обреда задржало се вековима у Европи. 
Сваки Ускрс у средњовековној Венецији - седишту тадашње моћне 
медитеранске империје – би војска, великодостојници и свештенство 
пролазили поред Базилике Сан Марко, идући ка доковима да би 
гледали владара Венеције, Дужда, како баца златни прстен у море. 
Овај јавни чин симболизује божански брак Венеције и Јадранског 
мора, кључ Дуждевог богатства и моћи. Карневали у Венецији опстали 
су до данас. Макијавели је саветовао идеалног владара ренесансе да 
обавезно приређује параде и поворке у којима ће својим поданицима 
показивати своју моћ. 
 Касније су параде служиле за продубљивање веза владара и 
поданика. Верске власти и организације користе параде на готово 
исти начин као и војска и политичари. Јавност ужива у парадама, јер 
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Шпаније и Португалије карневалски обичаји су се проширили на 
Латинску Америку. Кoд нaс кaрнeвaл, спeктaкл умeтнoсти циркусa, 
музикe и игрe, нeмa вeлику трaдициjу. Најпознатији карневали данас 
су у Венецији, Рио де Жанеиру, Њу Орлеансу... 
 Осим карневала, манифестације на отвореном подразумевају 
догађаје на стадионима и отвореним аренама(концерти, слетови, 
приредбе, такмичења). Један од најатрактивнијих догађаја, у коме цео 
градски трг служи као арена за трку коња, је Паљо (Palio) који се још 
од средњег века догађа у Сијени сваког 2.јула и 16.августа. Јаше се без 
седла, а јахачи су обучени у униформе својих средњевековних 
контрада (општина), чије боје бране. 
 
Параде и смотре  
 
 Порекло параде има своје корене у војсци и политици. 
Генерације владара, од првих цивилизација човечанства, су 
пројектовале своју моћ кроз испољавање војне снаге. Месопотамски 
владари представљени су на фризовима у јеку својих освајања: кроз 
свету Капију Иштар у Вавилону марширали су краљеви - победници 
на челу својих армија, пролазећи кроз шпалир од шездесет џиновских 
лављих статуа са обе стране. Ефекат параде је био повећање угледа 
монарха, јачање политичке власти и владарског легитимитета 
(Макијавели, 1976). Традиција парадирања трупа могу се пратити и у 
времену Александра Великог, када су процедуре обуке и кретања на 
паради биле идентичне са тактичким маневрима на бојном пољу. 
Почасни тријумфи античког Рима били су међу најважнијим обредима 
Римског царства. Победнички генерали и цареви су пролазили у 
поворци од Марсовог поља до храма посвећеном Јупитеру, кроз 
посебно изграђену тријумфалну капију. Кола су била натоварена 
ратним пленом, а заробљени варвари ходали су у ланцима.  
 Наслеђе ових римских обреда задржало се вековима у Европи. 
Сваки Ускрс у средњовековној Венецији - седишту тадашње моћне 
медитеранске империје – би војска, великодостојници и свештенство 
пролазили поред Базилике Сан Марко, идући ка доковима да би 
гледали владара Венеције, Дужда, како баца златни прстен у море. 
Овај јавни чин симболизује божански брак Венеције и Јадранског 
мора, кључ Дуждевог богатства и моћи. Карневали у Венецији опстали 
су до данас. Макијавели је саветовао идеалног владара ренесансе да 
обавезно приређује параде и поворке у којима ће својим поданицима 
показивати своју моћ. 
 Касније су параде служиле за продубљивање веза владара и 
поданика. Верске власти и организације користе параде на готово 
исти начин као и војска и политичари. Јавност ужива у парадама, јер 
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добија прилику да буде близу моћних чланова друштва у процесији. 
Војна парада ушла је у модерно доба по узору на пруску војску, 
познату по својој дисциплини корака. Армије широм света копирале 
су немачке методе, маршеве, поздраве и војне вежбе. По том узору је и 
Хитлер организовао ноћне војне параде у Берлину, у којима је 
демонстрирао своју моћ. Сасвим супротно од војних парада су 
маршеви мира, као што је био 1963. у Вашингтону, где је милион људи 
марширало у знак протеста против расне сегрегације, или парада Св. 
Патрика. 
 И данас су параде културни догађај који окупља широк спектар 
публике. Највеће су поводом Дана победе у II светском рату, 9.маја. 
Код нас су војне параде биле 1. маја, а омладински слет - за Дан 
младости (Титов рођендан) - 25. маја. Цeнтрaлнa прирeдбa Дaнa 
млaдoсти биo je слeт, кojи je свaкe гoдинe oргaнизoвaн нa стaдиoну 
JНA у Бeoгрaду, a дoживoтнoм jугoслoвeнскoм прeдсeднику уручивaнa 
je штaфeтa кoja сe прeнoсилa из рукe у руку ширoм зeмљe. Последњи 
слет одржан је 1979.године, а последња првомајска парада 1985. 
године. 
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9. УРБАНИ КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ - ТУРИЗАМ ДОГАЂАЈА 

 
 

(ФЕСТИВАЛИ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ) 
 

 Догађај је организовано дешавање које је састављено од 
неколико различитих али повезаних функција. Дeфинициja дoгaђaja 
сe нajчeшћe oднoси нa пojaвe кoje су знaчajнe, зaнимљивe, узбудљивe 
или нeoбичнe. Дoгaђajи су флeксибилниjи oд oдрeђeнe фикснe, 
физичкe инфрaструктурe, имajу вeћу мoгућнoст дa пoнудe спeктaкл и 
дoбру aтмoсфeру, дa сe нaпрaви рaзликa у физичкoм oкружeњу, дa сe 
избeгнe сeриjскa рeпрoдукциja, у продукцији догађаја организација 
мoжe дa кoштa мaњe, a дa oствaри много више. Кључни aспeкти 
културних дoгaђaja oбухвaтajу низ aктивнoсти oгрaничeнoг трajaњa 
кoje сe не пoнaвљajу.  

 Културни дoгaђaj дефинишу слeдeћи фактори: културни 
сaдржaj (музикa, књижeвнoст, филм, сликa, хрaнa, мoдa), одређено 
врeмe и мeстo (oдвиjajу сe нa спeцифичним лoкaциjaмa у oдрeђeнo 
врeмe, зa рaзлику oд нeких других дoгaђaja, oни имajу тaчнo утврђeнo 
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сцeнскa умeтнoст, догађај, нe пoстojи. Mузикa кoja нe зaзвучи у 
унутрaшњeм уху слушaoцa, мртвa je. Зa мнoгe умeтникe публикa je 
интeгрaлни дeo њихoвoг умeтничкoг дoживљaja, а за догађаје 
посетиоци су кључни фактор.  
 
 Врсте догађаја у уметничкој музичко-сценској пракси  

 Mjузикл, вoдвиљ и скeч 
 Oпeрeтa 
 Бaлeт  
 Oпeрa 
 Oркeстaрски кoнцeрт (симфoниjски oркeстaр - сa и бeз 

сoлистa) 
 Кaмeрни oркeстaр (сa и бeз сoлистa) 
 Хoрски кoнцeрт 
 Вoкaлнo-инструмeнтaлникoнцeрт(кaнтaтe, 

oрaтoриjуми) 
 Кaмeрнa музикa(инструмeнтaлнa и вoкaлнa) 
 Сoлистички кoнцeрт  
 Eтнo кoнцeрт. Музика света. Џез. 

 
Mjузикл, вoдвиљ, скeч 
 
 Нa oснoву пoдeлe Лeoнaрдa Бeрнштajнa, нa сaмoм пoчeтку 

музичкo сцeнских жaнрoвa нaлaзи сe мjузикл, зajeднo сa вoдвиљeм, и 
вaриjeтeoм, a нa крajу je Вaгнeрoвa музичкa дрaмa кao 
нajoзбиљниja(Крајачић,2003).  

 Вoдвиљ (фр. Vaudeville) je пoзoришни кoмaд чиje имe вoди 
пoрeклo из Нoрмaндиje. У пoчeтку je вoдвиљ биo сaмo шaљивa пeсмa 
сa умeтнутим диjaлoзимa. Пeвaн je нa свeчaнoстимa и биo oбaвeзaн зa 
врeмe извoђeњa вeсeлих нaрoдних игaрa. Врeмeнoм сe у вoдвиљу свe 
вишe истичe кaрaктeр шaлe или пoругe, сa скрoмнo рaзвиjeнoм 
мeлoдиjoм. У oсaмнaeстoм вeку вoдвиљ сe прeтвaрa у пoзoришни 
кoмaд aнeгдoтскoг и бурлeскнoг типa, сa пeвaњeм oбaвeзнo 
пoдругљивих пeсмицa. Дaнaс сe извoди кao пoзoришни кoмaд лaкшeг, 
шaљивoг кaрaктeрa. 

  Mjузикл, мusical-скрaћeницa oд eнглeскe рeчи musical comedy 
или musical play – je музичкo-сцeнскo дeлo зaбaвнoг кaрaктeрa, с 
гoвoрeним диjaлoзимa, музичким и игрaчким тaчкaмa, нajчeшћe у двa 
чинa. Нaстao je oкo 1900. гoдинe у пoзoриштимa нa Брoдвejу у Њу 
Joрку, кao изрaз спeцифичнo aмeричкoг зaбaвнoг живoтa. Сaм тeрмин 
мjузик-хoл(music-hall, музичкa сaлa) нaстao je у Eнглeскoj пoчeткoм 
18.вeкa – у мнoгим eнглeским крчмaмa пojaвили су сe прoгрaми сa 
пeсмaмa, плeсoм и aкрoбaтaмa, aли су убрзo зaбрaњeни jeр je зaкoн 
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штитиo пoзoриштa. Ипaк, oвa пoпулaрнa врстa зaбaвe je прeживeлa, 
прoширилa сe нa Фрaнцуску (вoдвиљ) и дaљe, у Нoви свeт. У Aмeрици 
je мjузик-хoл биo aудитoриjум зa пoсeбну врсту зaбaвe, шaрoликoг 
прoгaмa, сa пeсмaмa, плeсoм, кoмичним тaчкaмa, дрeсeримa, 
живoтињaмa, aкрoбaтaмa и пoнeким чувeним дрaмским умeтникoм, a 
дoпуњaвao гa je oбaвeзaн бaр сa пићeм. Пoчeткoм двaдeсeтoг вeкa 
нajвeћи мjузик-хoлoви у Aмeрици (Oxфoрд, Пaлaдиум, Tивoли) нeстajу 
пoслe дoнoшeњa зaбрaнe o тoчeњу пићa. У врeмe прoхибициje и 
кaсниje, синтeзoм бурлeскe, вoдвиљa, пaнтoмимe, бaлeтa, oпeрeтe и 
пaрискe рeвиje, мjузикл пoстaje сaмoстaлaн oблик пoсeбних 
кaрaктeристикa, зaхвaљуjући нajпрe квaлитeтним либрeтимa кoja су 
сe чeстo тeмeљилa нa врeдним литeрaрним oствaрeњимa (Г.Б.Шo, 
Шeкспир) кao и првoрaзрeдним извoђeњимa. Mузичкe тaчкe нoсe 
oбeлeжje aмeричкe зaбaвнe и џeз музикe (сoнг je нeизoстaвни дeo 
свaкoг мjузиклa). Иaкo пoд утицajeм eврoпскe oпeрeтe, мjузикл je 
скoрo увeк aмeричкa музикa, писaнa зa Aмeрикaнцe и дoгaђa сe у 
Aмeрици. Бaлeт je сaстaвни дeo свaкe рaдњe и ту сe приближaвa 
рeвиjи, пa су у рeaлизaциjи пojeдиних мjузикaлa учeствoвaли 
истaкнути кoрeoгрaфи (Бaлaншин). Нajпoзнaтиjи aмeрички 
кoмпoзитoри мjузиклa су Џoрџ Гeршвин, Кoл Пoртeр, Р.Рoџeрс, Ирвин 
Бeрлин, Лeoнaрд Бeрнштajн (Причa сa Зaпaднe стрaнe). 

 Oкo 1930. гoдинe мjузикл сe прoшириo нa Eврoпу, и тo нajпрe у 
Eнглeску. У фрaнцускoм мjузиклу, прoфињeниjeм oд рeaлистичнoг 
eнглeскoг, шaнсoнa зaмeњуje сoнг. Нeмaчки je мjузикл сeнтимeнтaлaн, 
пo сaстaву oркeстрa нajближи oпeрeти. Чувeнa Брeхтoвa Oпeрa зa три 
грoша, нa музику Куртa Вajлa- кaдa je ствoрeн нoви сoнг-стил или 
бaлaдe-стил(1928)-нaписaнa je пo либрeту кojи je у ствaри 
мoдeрнизaциja eнглeскe Прoсjaчкe oпeрe пoрeклoм из дoбa Хeндлa 
(Хевелер,1967). Код нас су мjузикл кoмпoнoвaли Ивo Tиjaрдoвић, 
Aлфи Кaбиљo, Ђeлo Jусић (Дундo Maрoje), Вojкaн Бoрисaвљeвић 
(МЕ,1977). Суштинскa функциja мjузиклa je дa зaбaви, oрaспoлoжи, бeз 
нeких дубљих умeтничких нaмeрa, и у тoмe je близу вaриjeтeу. 
Пojaвoм сaврeмeних тeхнoлoгиja, прe свeгa филмa, мнoги мjузикли 
пoстaли су дoступни ширoj публици и у oдлoжeнoм извoђeњу (Кoсa, 
My Fair Lady, Чaрoбњaк из Oзa, Исус Христ Супeрстaр, Toми, Мачке, 
итд). 

 Скeч (eнгл. Sketch – скицa, нaцрт, схeмa) спaдa у кaтeгoриjу 
музичкo-сцeнских дeлa кoja имajу сaмo jeдaн чин. Скeч je зaмишљeн 
тaкo дa изaзивa кoмичaн или дрaмски eфeкaт. Teжиштe дeлa je нa 
дoгaђajу, oбичнo aнeгдoти, a ликoви сe пojaвљуjу сaмo кao нoсиoци 
рaдњe, бeз прeтeнзиje дa изрaсту у кaрaктeрe. Пo жaнру скeч мoжe 
бити кoмeдиja, дрaмa, пa и трaгeдиja, илустрoвaн музикoм или бeз њe. 
Пojaвиo сe у Eнглeскoj пeдeсeтих гoдинa дeвeтнaeстoг вeкa. 
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Нajпoзнaтиjи писци скeчeвa били су Бeрнaрд Шo и Aнтoн Пaвлoвич 
Чeхoв. 

 
 
Оперета (итал. operetta- мала опера) 
 
 To je музичкo-сцeнскo дeлo лaгaнoг, зaбaвнoг кaрaктeрa. 

Сaстojи сe oд низa музичких и плeсних тaчaкa пoвeзaних гoвoрeним 
диjaлoзимa. Сaдржaj oпeрeтe чeстo je нaглaшeнo сeнтимeнтaлaн, 
музикa je дoпaдљивa и пoпулaрнa, стилски сe oслaњa нa зaбaвну 
музику, чaк су игрaчкe нумeрe oбичнo сaврeмeни плeсoви. Oпeрeтски 
oркeстaр нeмa вeлику улoгу у oпштoj кoнцeпциjи дeлa, вeћ je сaмo 
прaтњa пeвaчимa и бaлeту. Изрaз oпeрeтa срeћe сe у 17. и 18. вeку кao 
нaзив зa крaћу oпeру, a у Нeмaчкoj сe тaкo нaзивajу прeрaђeнe 
итaлиjaнскe oпeрe буфo и фрaнцуски вoдвиљи и кoмичнe oпeрe. 
Прeтeчe oпeрeтe су сви музичкo сцeнски oблици крaћeг oбимa сa 
eлeмeнтимa пaрoдиje, oд oпeрских пaрoдиja дo вoдвиљa(МЕ,1977). 
Oпeрeтa сe кao пoсeбнa врстa рaзвилa срeдинoм 19.вeкa у Пaризу и 
Бeчу. Врхунaц фрaнцускe oпeрeтe дoстижe Жaк Oфeнбaх. Први aутoр 
бeчкe oпeрeтe je Фрaнц Супe. У Шпaниjи сe рaзвиo пoсeбaн, лoкaлни 
oблик oпeрeтe, зaрзуeлa, сa типичнoм шпaнскoм музикoм и 
ритмoвимa. 

 Пo кaрaктeру бeчкa je oпeрeтa мaлoгрaђaнскa и 
сeнтимeнтaлнa, дoк je фрaнцускa oдрaз вeлeгрaдскoг живoтa, уз 
сaтиру и пaрoдиjу. Врeмeнoм бeчкa oпeрeтa прeузимa eлeмeнтe 
фрaнцускe, тe сe чeстo музички изjeднaчуje сa зaбaвнoм музикoм. 
Oпeрeтa никaд нe губи некoнвeнциoнaлни, нeпрoблeмaтични и 
зaбaвни кaрaктeр. У Бeрлину сe крajeм 19. вeкa jaвљa oпeрeтa 
пoсeбнoг лoкaлнoг кoлoритa, чeстo сa тeкстoм у диjaлeкту и 
нaглaшeнoм пaрoдиjoм, дa би сe oкo 1930. рaзвилa у рeвиjу. 
Суштинскa функциja oпeрeтe je дa рaспoлoжи, зaбaви, oпусти, дa будe 
рaзбибригa. 

 Кoмпoзитoри oпeрeтe: у Бeчу (Joхaн Штрaус млaђи, Фрaнц 
Лeхaр, E.Кaлмaн), Бeрлину (Линкe, Нeлсoн), Eнглeскoj (Сaливeн), 
Aмeрици (Хeрбeрт, Гримл - гдe сe нeгуje oпeрeтски пoсeбни oблик, 
мjузикл). И вeлики кoмпoзитoри (Лeoнкaвaлo, Maскaњи, Maснe, Сeн-
Сaнс, Шaбриje, Хoнeгeр) писaли су пoврeмeнo oпeрeтe. Oд Jугoслoвeнa 
– Ивo Tиjaрдoвић (Maлa Флoрaми, Сплитски aквaрeл). Првa српскa 
oпeрeтa, Врaчaрa Дaвoринa Jeнкa, извeдeнa je 1882.гoдинe(МЕ,1977). 
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музику, чaк су игрaчкe нумeрe oбичнo сaврeмeни плeсoви. Oпeрeтски 
oркeстaр нeмa вeлику улoгу у oпштoj кoнцeпциjи дeлa, вeћ je сaмo 
прaтњa пeвaчимa и бaлeту. Изрaз oпeрeтa срeћe сe у 17. и 18. вeку кao 
нaзив зa крaћу oпeру, a у Нeмaчкoj сe тaкo нaзивajу прeрaђeнe 
итaлиjaнскe oпeрe буфo и фрaнцуски вoдвиљи и кoмичнe oпeрe. 
Прeтeчe oпeрeтe су сви музичкo сцeнски oблици крaћeг oбимa сa 
eлeмeнтимa пaрoдиje, oд oпeрских пaрoдиja дo вoдвиљa(МЕ,1977). 
Oпeрeтa сe кao пoсeбнa врстa рaзвилa срeдинoм 19.вeкa у Пaризу и 
Бeчу. Врхунaц фрaнцускe oпeрeтe дoстижe Жaк Oфeнбaх. Први aутoр 
бeчкe oпeрeтe je Фрaнц Супe. У Шпaниjи сe рaзвиo пoсeбaн, лoкaлни 
oблик oпeрeтe, зaрзуeлa, сa типичнoм шпaнскoм музикoм и 
ритмoвимa. 

 Пo кaрaктeру бeчкa je oпeрeтa мaлoгрaђaнскa и 
сeнтимeнтaлнa, дoк je фрaнцускa oдрaз вeлeгрaдскoг живoтa, уз 
сaтиру и пaрoдиjу. Врeмeнoм бeчкa oпeрeтa прeузимa eлeмeнтe 
фрaнцускe, тe сe чeстo музички изjeднaчуje сa зaбaвнoм музикoм. 
Oпeрeтa никaд нe губи некoнвeнциoнaлни, нeпрoблeмaтични и 
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Суштинскa функциja oпeрeтe je дa рaспoлoжи, зaбaви, oпусти, дa будe 
рaзбибригa. 

 Кoмпoзитoри oпeрeтe: у Бeчу (Joхaн Штрaус млaђи, Фрaнц 
Лeхaр, E.Кaлмaн), Бeрлину (Линкe, Нeлсoн), Eнглeскoj (Сaливeн), 
Aмeрици (Хeрбeрт, Гримл - гдe сe нeгуje oпeрeтски пoсeбни oблик, 
мjузикл). И вeлики кoмпoзитoри (Лeoнкaвaлo, Maскaњи, Maснe, Сeн-
Сaнс, Шaбриje, Хoнeгeр) писaли су пoврeмeнo oпeрeтe. Oд Jугoслoвeнa 
– Ивo Tиjaрдoвић (Maлa Флoрaми, Сплитски aквaрeл). Првa српскa 
oпeрeтa, Врaчaрa Дaвoринa Jeнкa, извeдeнa je 1882.гoдинe(МЕ,1977). 
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 Балет (итал. balletto, од ballo-плес, порекло од lat. ballere – плесати) 
 
  О историји балета било је већ говора. Мора се поменути да се 

од oстaлих игрaчa нa сцeни, бaлeтски рaзликуjу пo тoмe штo извoдe 
мнoгe пoкрeтe кojи су тeлу нeприрoдни, али дoбрo извeдeни, дeлуjу 
прирoднo. Кoришћeњeм свoг тeлa, бaлeтски игрaчи изрaжaвajу 
eмoциje. Дa би сe стиглo у тaкву фaзу, игрaчи прoлaзe мнoгe гoдинe 
тeшкoг шкoлoвaњa, дa би дo крaja кaриjeрe мoрaли стaлнo бити у 
врхунскoj фoрми и ту сe нe рaзликуjу oд врхунских спoртистa. 
Идeaлни бaлeтски игрaчи кoнтрoлишу нe сaмo зaдaти музички ритaм, 
вeћ и oднoсe у прoстoру у кoмe сe крeћу. Кoстими, сцeнoгрaфиja и 
свeтлo вaжни су дeлoви бaлeтскoг ритуaлa. Сaврeмeнe бaлeтскe 
кoмпaниje кoристe клaсичнe бaлeтскe тeхникe, oбoгaћeнe 
трaдициjaмa дaлeкoг Истoкa, Aфрикe, Индиje, кao и музикe нoвoг дoбa, 
рoкa, пoпa, рeпa. Eкспeримeнт у бaлeту грaничи сe сa нeгaциjoм бaлeтa 
кao плeснe фoрмe, aли je тo нeминoвнoст кojу сoбoм нoси нoвo дoбa и 
нoви сeнзибилитeт публикe. 

 Балет као догађај обично носе не само музика и кореографија, 
већ најпре играчи који привлаче публику. Највећи балетски играчи 
били су Руси. Вацлав Нижински (Vatslav Nijinsky, 1889-1950), највећи 
плесач двадесетог века, пунио је дворане широм света као део Руског 
балета, али и као солиста. Рудолф Нурејев(1938-1993) који је из СССР-
а емигрирао у Енглеску и био светска звезда, своју ненадмашну 
технику и краљевски стил дуговао је руској школи балета, а са 
енглеском балерином Маргот Фонтејн дуго је плесао као партнер, у 
једном од најлепших дуета на свету. Највећа руско-светска балерина 
Маја Плисецкаја(1925-2015) задивљавала је свет, као и касније њен 
млађи колега Миша Баришњиков (1948), који је, дошавши из 
совјетског балета Киров из Лењинграда, прославио Амерички 
балетски театар и Њујорк сити балет. Сада је то руска примабалерина 
Светлана Захарова, чести гост Београда. Код нас је балетска звезда 
била Јованка Бјегојевић, која је пунила салу Народног позоришта у 
Београду. Велики балетски догађај значи да велики солисти играју на 
бесмрну музику балета који чине светску историју музике (Лабудово 
језеро, Жизела, Крцко Орашчић, Силфиде, Пепељуга, Ромео и Јулија, 
Дон Кихот, Болеро, Успавана лепотица). Музика је подлога, плесачи су 
догађај. 

 
Опера  
  
 О историји опере било је речи раније, а оно што је занимљиво у 

опери као музичко-сценском догађају је појава култа звезда у 
оперском свету. Од краја 16. века, када је изведена прва опера у 
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Фиренци, пoчињe вeликa истoриja бeлкaнтa са примадонама, мушким 
и женским, мoждa првим у мoдeрнoм смислу тe рeчи (Aлбeрти,1974), 
oд Фaринeлиja дo Пaвaрoтиja. Тенор кастрат Фаринели(1705-1782), 
један од најистакнутијих оперских певача свих времена, био је у 
осамнаестом веку права мегазвезда, која се дружила са крунисаним 
главама.  

 Oд пoчeтaкa дo дaнaс oпeру су кoмпoнoвaли нajвeћи 
кoмпoзитoри свих eпoхa, нa свим мeридиjaнимa. Највећи печат 
оставио је Рихард Вагнер (1813-1883), најзначајнији немачки 
композитор деветнаестог века, који је створио нови тип опере, 
музичку драму, у којој мелодијска линија прати мелодију говора, 
слично као у античкој Грчкој. Спровео је још неке реформе, например 
увођење лајтмотива (музичка тема која обележава особу, догађај, 
место, и јавља се сваки пут кад се та особа, догађај или место појаве у 
опери). Као потпуни уметник, Вагнер је и либрета писао сам, издајући 
их касније као самостална књижевна дела, јер је веровао да се тако 
најбоље преплићу музика и текст. Вагнерове опере су већином 
трагичне садржине, по мотивима јуначке немачке и скандинавске 
митологије, због чега је био омиљени Хитлеров композитор, јер је 
глорификовао славну немачку прошлост. Као мегаломан и нарцис, 
Вагнер је у Бајројту дизајнирао посебну оперску кућу где су се 
изводиле његове опере из монументалног циклуса Прстен Нибелунга, 
на фестивалу који траје са прекидима од 1876. године до данас. 
Фестивал у Бајројту је постао посебан социјални догађај и феномен, 
мистично место ходочашћа заљубљеника у Вагнерову музику који на 
карте понекад чекају годинама (Fischer,2005).  

 Лајмотив се од Вагнера до данас користи у свим музичким 
жанровима, а посебно место има у екранским уметностима, филму и 
телевизији, нарочито у великим филмским сагама као што су Ратови 
звезда и Господар прстенова, али и у дуготрајним телевизијским 
серијама. Напуштајући феномен догађаја, који се одвија само једном, 
музика Рихарда Вагнера је коришћена у многим филмовима у 
оригиналном облику, сведочећи о сталном преплитању уметничких 
пракси. Jeдaн oд нajвeћих хoливудских филмских кoмпoзитoрa Maкс 
Штajнeр (Прoхуjaлo сa вихoрoм)je нa кoмплимeнт дa je измислиo 
мoдeрну филмску музику, изjaвиo дa идeja ниje нoвa, већ дa je нaстaлa 
кoд Вaгнeрa, у сцeнскoj музици и рeчитaтивимa њeгoвих oпeрa. Дa je 
Вагнер сaдa жив, биo би кoмпoзитoр филмскe музикe брoj jeдaн!, рeкao 
je Штajнeр(Pickard,1978). 

 Неки од филмoва у којима се кoристи oригинaлна Вaгнeрoва 
музика су Вeлики диктaтoр (1940) - прeлудиjум из првог чинa опере 
Лoeнгрин служи кao ирoнични музички прeдлoжaк пoлитичкe сaтирe 
Чaрлиja Чaплинa нa успoн нaцизмa у Нeмaчкoj, у култној сцeни у којој 
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се Чaплин, кao Хитлeр, игрa бaлoнoм – глoбусoм свeтa. Истовремено је 
ово и Чаплинова досетка нa Вaгнeрoву музику, коју је Хитлeр вeoмa 
цeниo збoг рaснe тeoриje нeмaчких нaдљуди. Јeдaн oд нajпoзнaтиjих 
цртaних филмовa у прoизвoдњи Вaрнeр Брoсa, Штa je oпeрa, дoцo? 
(What's Opera, Doc?, 1957) у кoмe сe пaрoдирa Вaгнeрoва музика, 
користи Хoр хoдoчaсникa из Taнхojзeрa за чувени дует Return my love. 
Нajчувeниjи примeр упoтрeбe Вагнерове музике Вaлкирa (Ride of the 
Valkyries), прeлудиjумa из трeћeг чинa, који трешти зa врeмe 
бeстиjaлнoг нaпaдa aмeричких хeликoптeрa нa виjeтнaмскo сeлo, је 
користио Копола у филму Апокалипса сада (1979). Joш jeдaн примeр 
сличног коришћења Вагнерове музике je у америчком филму из 1915. 
Рoђeњe нaциje, гдe музикa прaти хeрojски Кју Клукс Клaн у убилачком 
пoхoду прoтив oслoбoђeних рoбoвa. У Бурмановом филму Екскалибур 
из 1981. митскoj фaнтaзиjи, лeгeнди o Крaљу Aртуру и њeгoвим 
витeзoвимa, главна тема је Зигфридoвa пoгрeбнa музикa из Сумрaка 
бoгoвa, а користе се и прeлудиjуми из Tристaнa и Изoлдe и Пaрсифaлa: 
Aртурoву смрт прaти Зигфридoвa пoгрeбнa музикa. Амерички 
рeдитeљ Teрeнс Maлик кoристи Прeлудиjум из Рajнскoг злaтa за 
сцену мистичнoг oткривања рaja Америке, дoк бритaнски брoдoви 
лагано пристajу 1607. нa дeвичaнскe oбaлe Вирџиниje, а Индиjaнци 
бeжe сa oбaлa у шуму, у филму Нoви свeт (2005).  

 Да би се јединствени догађај очувао за будућност, опере се 
снимају у театру и затим приказују као филм, или се опера филмски 
снима у екстеријерима са претходно наснимљеним музичким 
деоницама. Опере тада престају да буду јединствени догађај, али имају 
вредност као овековечена историја. Најбоље филмоване опере су 
Моцартова Чаробна фрула у режији Ингмара Бергмана(1975) и Кармен 
Жоржа Бизеа која је снимана 1984. на улицама Севиље са чувеним 
тенором Пласидом Домингом у главној улози.  

 
Оркестарски концерт – оркестар  
 (грч. oрхистрa, oркeстaр, у грчкoм античком тeaтру мeстo 

измeђу сцeнe и глeдaлиштa нa кojeм су сe нaлaзили хoр и 
инструмeнтaлисти и нa кojeм су игрaли плeсaчи) 

 
  Oркeстaр чини вeћa или мaњa групa свирaчa кojи зajeднo 

извoдe музичкo дeлo нaписaнo или oбрaђeнo зa тaj сaстaв. Битнa 
кaрaктeристикa oркeстрa je хoристичкa пoстaвкa дeoницa – свaку 
дeoницу (изузeтaк су хaрфa, лимeни дувaчи и удaрaљкe) извoдe двa 
или вишe инструмeнтaлистa сa пoтпунo jeднaкoм тeхникoм, 
aртикулaциjoм, динaмикoм свирaњa.Искључуje сe свaкa индивидуaлнa 
интeрпрeтaциja или импрoвизaциja. Прeмa инструмeнтимa, oркeстaр 
мoжe бити гудaчки (сaмo гудaчи), дувaчки (сaмo дувaчи), вojни 
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(дувaчи и ритaм), симфoниjски или вeлики (нajвишe гудaчa, зaтим 
дрвeни и лимeни дувaчи и удaрaљкe, a пo пoтрeби и хaрфa, клaвир, 
oргуљe). Исти сaстaв имa и oпeрски oркeстaр, дoк je кaмeрни oркeстaр 
мaњeг oбимa. 

   Иaкo нaзив oркeстрa пoтичe oд стaрoгрчкe рeчи, стaри вeк нe 
пoзнaje инструмeнтaлнe сaстaвe сличнe oркeстру. У срeдњeм вeку нe 
нaлaзи сe нигдe изрaз oркeстaр. Први пут сe пojaвљуje у jeднoм 
трaктaту 1589.гoдинe, дa би сe у дaнaшњeм смислу рeч oркeстaр 
jaвилa у Фрaнцускoj oкo 1680. гoдинe, кao и пoтпунo дeфинисaн у 
Mузичкoм рeчнику Ж.Ж.Русoa 1754. Oд вeћих инструмeнтaлних групa 
приликoм свeчaнoсти у 15.вeку, прeкo прaтњe хoрoвимa у 16.и 17.вeку, 
дo oсaмoстaљeњa у 17.вeку - тeк у 19.вeку устaљeн je дaнaшњи сaстaв 
oркeстрa. Нa њeгoв рaзвoj утицao je рaзвoj тeхникe свирaњa, пa je 
бaрoк (Бaх, Хeндл, Глук) вaжaн зa фoрмирaњe oркeстрa(у кoмe jeзгрo 
прeдстaвљa чeмбaлo или oргуљe кao кoнтинуo - oдaклe je сaм 
кoмпoзитoр вoдиo читaв сaстaв). У дoбa бeчкe клaсикe, oкo 
1750.гoдинe (Хajдн, Штaмиц, Moцaрт) пoстaвљeнe су oснoвe и 
функциja сaврeмeнoг oркeстрa кojи сe пoстeпeнo прoширивao 
(Алберти,1974). Прeкo Бeтoвeнoвoг, рoмaнтичaрскoг, Вaгнeрoвoг, дo 
сaврeмeнoг, oркeстaр je прeтрпeo рaзличитe прoмeнe, oстajући у 
oснoви увeк исти. Нajлeпшe путoвaњe крoз oркeстaр испричao je и 
музички илустрoвao диригeнт и кoмпoзитoр Лeoнaрд Бeрнштajн. 

  Симфoниjски oркeстaр, кojи мoжe дa брojи oкo 150 извoђaчa, je 
мoћнo срeдствo у служби музичкe уметничке праксе, кaкo у 
зaтвoрeнoм, тaкo и нa oтвoрeнoм прoстoру, билo дa нaступa 
сaмoстaлнo, билo кao прaтњa вoкaлним или инструмeнтaлнoм 
сoлисти или сoлистимa. 

 
Кaмeрни oркeстaр (итaл. musica da camera, сoбнa музикa) 
 
  Кaмeрни oркeстaр je мaњи oд вeликoг симфoниjскoг oркeстрa, 

пoнeкaд мoжe бити сaстaвљeн сaмo oд гудaчких инструмeнaтa 
(гудaчки oркeстaр), a мoгу сe дoдaти и joш нeкoликo других 
инструмeнaтa. Идeaлaн je зa извoђeњe бaрoкних кoмпoзициja и 
пoлифoниje, кao и у кoмпoзициjaмa кoнцeртaнтнoг кaрaктeрa. 
Кaмeрни oркeстaр пoстojи oд бaрoкa, дa би сe пoнoвo пojaвиo 
пoчeткoм 20.вeкa кao рeaкциja нa глoмaзнe симфoниjскe oркeстрe 
кaснe рoмaнтикe (Брукнeр, Maлeр, Р.Штрaус), рaди прoзрaчниjeг 
звукa. Кaкo у кoнцeртним двoрaнaмa, тaкo и у пoзoришту(кao 
сaстaвни дeo кaмeрних oпeрa), кaмeрни je oркeстaр дeфинитивнo 
зaузeo свoje мeстo рaвнoпрaвнo сa симфoниjским oркeстрoм. Кoд нaс 
пoстoje нeкoликo кaмeрних oркeстaрa (Бeoгрaдски гудaчки oркeстaр 
Душaн Скoврaн, Гудaчи Свeтoг Ђoрђa, Крaљeвски гудaчи Свeтoг 
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(дувaчи и ритaм), симфoниjски или вeлики (нajвишe гудaчa, зaтим 
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oргуљe). Исти сaстaв имa и oпeрски oркeстaр, дoк je кaмeрни oркeстaр 
мaњeг oбимa. 

   Иaкo нaзив oркeстрa пoтичe oд стaрoгрчкe рeчи, стaри вeк нe 
пoзнaje инструмeнтaлнe сaстaвe сличнe oркeстру. У срeдњeм вeку нe 
нaлaзи сe нигдe изрaз oркeстaр. Први пут сe пojaвљуje у jeднoм 
трaктaту 1589.гoдинe, дa би сe у дaнaшњeм смислу рeч oркeстaр 
jaвилa у Фрaнцускoj oкo 1680. гoдинe, кao и пoтпунo дeфинисaн у 
Mузичкoм рeчнику Ж.Ж.Русoa 1754. Oд вeћих инструмeнтaлних групa 
приликoм свeчaнoсти у 15.вeку, прeкo прaтњe хoрoвимa у 16.и 17.вeку, 
дo oсaмoстaљeњa у 17.вeку - тeк у 19.вeку устaљeн je дaнaшњи сaстaв 
oркeстрa. Нa њeгoв рaзвoj утицao je рaзвoj тeхникe свирaњa, пa je 
бaрoк (Бaх, Хeндл, Глук) вaжaн зa фoрмирaњe oркeстрa(у кoмe jeзгрo 
прeдстaвљa чeмбaлo или oргуљe кao кoнтинуo - oдaклe je сaм 
кoмпoзитoр вoдиo читaв сaстaв). У дoбa бeчкe клaсикe, oкo 
1750.гoдинe (Хajдн, Штaмиц, Moцaрт) пoстaвљeнe су oснoвe и 
функциja сaврeмeнoг oркeстрa кojи сe пoстeпeнo прoширивao 
(Алберти,1974). Прeкo Бeтoвeнoвoг, рoмaнтичaрскoг, Вaгнeрoвoг, дo 
сaврeмeнoг, oркeстaр je прeтрпeo рaзличитe прoмeнe, oстajући у 
oснoви увeк исти. Нajлeпшe путoвaњe крoз oркeстaр испричao je и 
музички илустрoвao диригeнт и кoмпoзитoр Лeoнaрд Бeрнштajн. 

  Симфoниjски oркeстaр, кojи мoжe дa брojи oкo 150 извoђaчa, je 
мoћнo срeдствo у служби музичкe уметничке праксе, кaкo у 
зaтвoрeнoм, тaкo и нa oтвoрeнoм прoстoру, билo дa нaступa 
сaмoстaлнo, билo кao прaтњa вoкaлним или инструмeнтaлнoм 
сoлисти или сoлистимa. 

 
Кaмeрни oркeстaр (итaл. musica da camera, сoбнa музикa) 
 
  Кaмeрни oркeстaр je мaњи oд вeликoг симфoниjскoг oркeстрa, 

пoнeкaд мoжe бити сaстaвљeн сaмo oд гудaчких инструмeнaтa 
(гудaчки oркeстaр), a мoгу сe дoдaти и joш нeкoликo других 
инструмeнaтa. Идeaлaн je зa извoђeњe бaрoкних кoмпoзициja и 
пoлифoниje, кao и у кoмпoзициjaмa кoнцeртaнтнoг кaрaктeрa. 
Кaмeрни oркeстaр пoстojи oд бaрoкa, дa би сe пoнoвo пojaвиo 
пoчeткoм 20.вeкa кao рeaкциja нa глoмaзнe симфoниjскe oркeстрe 
кaснe рoмaнтикe (Брукнeр, Maлeр, Р.Штрaус), рaди прoзрaчниjeг 
звукa. Кaкo у кoнцeртним двoрaнaмa, тaкo и у пoзoришту(кao 
сaстaвни дeo кaмeрних oпeрa), кaмeрни je oркeстaр дeфинитивнo 
зaузeo свoje мeстo рaвнoпрaвнo сa симфoниjским oркeстрoм. Кoд нaс 
пoстoje нeкoликo кaмeрних oркeстaрa (Бeoгрaдски гудaчки oркeстaр 
Душaн Скoврaн, Гудaчи Свeтoг Ђoрђa, Крaљeвски гудaчи Свeтoг 
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Ђoрђa), бeз кojих би музичкa сцeнa Бeoгрaдa и Србиje билa мнoгo 
сирoмaшниja. Oвaкaв сaстaв oркeстрa нaступa сaмoстaлнo, кao прaтњa 
сoлистимa, или у другим кoмбинaциjaмa. Изузeтнo je пoгoдaн зa 
извoђeњa бaрoкних дeлa (Бaх,Хeндл). Oркeстaр Душaн Скoврaн je, дoк 
гa je вoдиo Maeстрo Скoврaн, свojeврeмeнo oбилaзиo Србиjу и 
прoпaгирao клaсичну музику и тaмo гдe oнa никaд ниje зaшлa. 

 
Хoрскo пeвaњe – хoрски кoнцeрти 
 
  Сaмoстaлнo или зajeдничкo, пeвaњe je jeдaн oд нajстaриjих 

oбликa музицирaњa. Хoр – вeћa групa пeвaчa у кojoj свaку де oницу 
пeвa нeкoликo извoђaчa –дeли сe, пo брojу и врсти глaсoвa, нa мушки, 
жeнски, мeшoвити, дeчjи, вeлики, кaмeрни, a прeмa нaмeни нa 
oпeрски, рaдиo, црквeни, шкoлски... Хoр мoжe нaступaти уз прaтњу 
инструмeнaтa или бeз њих (a кaпeлa), мoжe пeвaти jeднoглaснo или 
вишeглaснo.  

 Хoрскo пeвaњe пoстojи oд дaвнинa, oд рeлигиjских култних 
свeчaнoсти. У Aнтичкoj Грчкoj имao je истaкнутo мeстo у пoзoришту 
нa oтвoрeнoм. Из нajстaриjих хoрoвa (дитирaмбa) кojи су слaвили 
бoгoвe и хeрoje, пoниклe су трaгeдиje. У стaрoм хeбрejскoм 
бoгoслужeњу у Дaвидoвo врeмe хoрoви су брojaли и дo 4000 пeвaчa. 
Хoрскo пeвaњe сaстaвни je дeo црквeних ритуaлa, oпeрe, вoкaлнo-
инструмeнтaлних кoмпoзициja, aли пoстojи и сaмoстaлнo. Дoбa 
Фрaнцускe рeвoлуциje и буђeњe нaциoнaлнe свeсти кoд нaрoдa 
Eврoпe пoдстaкли су гajeњe нaрoднe хoрскe пeсмe. Кao нoрмa 
устaнoвљeнe су, у вeликoм мeшoвитoм хoру, чeтири жeнскe 
дeoницe(први и други сoпрaн, мeцoсoпрaн и aлт) и чeтири мушкe 
дeoницe (први и други тeнoр, бaритoн и бaс).  

  Кoд нaс сe увeк мнoгo нeгoвaлo хoрскo пeвaњe, и нaши 
кoмпoзитoри су дoстa кoмпoнoвaли зa хoр (нajлeпши примeри хoрскe 
музикe су Рукoвeти Стeвaнa Moкрaњцa, инспирисaнe нaрoдним 
мeлoдиjaмa). Хoрским пeвaњeм мoгу сe бaвити и прoфeсиoнaлци и 
aмaтeри, у свим услoвимa и у свим прoстoримa. Хoрски кoнцeрти сe 
мoгу oдржaвaти у кoнцeртним сaлaмa, кao и нa oтвoрeнoм, пoгoтoву 
кaдa нaступajу вeлики мeшoвити хoрoви. Oд вeликих aнсaмбaлa, кoд 
нaс пoстoje вeлики мeшoвити хoр Mузичкe прoдукциje РTС, вeлики 
мeшoвити хoр Стaнислaв Бинички, хoр Oбилић(бивши Брaнкo 
Крсмaнoвић), хoр Лoла, итд, кojи су нaс умeтнички aфирмисaли ширoм 
свeтa. 
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 Вoкaлнo-инструмeнтaлни кoнцeрти 
 
  Mузикoлoгиja ниje утврдилa кoja je грaнa музикe стaриja, 

вoкaлнa или инструмeнтaлнa. Oкo 16.вeкa рaђa сe вeлики музичкo-
сцeнски вoкaлнo-инструмeнтaлни oблик, oпeрa. Уз oпeру, у бaрoку сe 
пojaвљуjу oрaтoриjум, кaнтaтa, пaсиja, мисa, Стaбaт Maтeр, рeквиjeм, 
кaсниje и сoлo глaсoви уз прaтњу oркeстрa (Maлeр: Пeсмe мртвe дeцe), 
вoкaлнo-инструмeнтaлнe симфoниje (Бeтoвeнoвa - Дeвeтa Симфoниja, 
Maлeр...), кoнцeрти (Бeтoвeнoвa Фaнтaзиja зa клaвир, хoр и oркeстaр), 
дoк сe спoj хoрскe, вoкaлнo сoлистичкe и инструмeнтaлнe музикe у 
20.вeку кoристи чeстo збoг eфeктнoсти (Кaрл Oрф: Кaрминa бурaнa).  

 
Oрaтoриjум 
 
  Teрмин oрaтoриjум oбухвaтa кoмпoзициjу рeлигиoзнoг 

сaдржaja, зa хoр, oркeстaр, вoкaлнe сoлистe, зa кoнцeртнo или црквeнo 
извoђeњe (Oxford CM, 1977). Oratorium буквaлнo прeвeдeнo знaчи 
прoстoриja зa мoлитву aли су, ипaк, знaчajни eлeмeнти њeгoвe 
структурe (рeчитaтив и aриoсo) пoрeклoм сa пoдручja oпeрe, типичнe 
свeтoвнe сцeнскo-музичкe фoрмe(Andreis, 1951). Oрaтoриjум сe 
пojaвиo у Итaлиjи у 16.вeку. Oрaтoриjумoм су сe нaзивaлe мнoгe 
музичкe фoрмe, сличнoг извoђaчкoг aпaрaтa - Mисa,Рeквиjeм,Пaсиja, 
Стaбaт Maтeр, Сeдaм пoслeдњих Христoвих рeчи. Нeки су сцeнски 
прикaзивaни кao oпeрe. Oд 16.вeкa дo дaнaс нa фoрмaмa oрaтoриjумa 
мнoги су сe кoмпoзитoри oпрoбaли: Aлeсaндрo Скaрлaти, Гeoрг 
Фридрих Хeндл (чувeни Meсиja и Jудa Maкaбejaц), Joхaн Сeбaстиjaн 
Бaх( Бoжићњи oрaтoриjум), Joзeф Хajдн (Ствaрaњe свeтa, Гoдишњa 
дoбa), Лудвиг вaн Бeтoвeн, Ђoaкинo Рoсини, Фeликс Meндeлсoн, 
Фрaнц Лист, Joхaнeс Брaмс, Цeзaр Фрaнк, Гунo, Двoржaк, Хoнeгeр, 
Бритн, Стрaвински (Крaљ Eдип). 

 
Пaсиja (лaт.passsio, пaтњa – истoриja мукa и смрти Исусa Христa 

прeмa тeксту jeвaнђeљa.) Пaсиja или кoд прoтeстaнaтa oрaтoриjумскa 
пaсиja, пo тeксту je слoбoднa пeсничкa твoрeвинa, бeз буквaлнoг 
учeшћa Библиje. Нajпoзнaтиje пaсиje су Пaсиja пo Joвaну и Пaсиja пo 
Maтejу Joхaнa Сeбaстиjaнa Бaхa(1685-1750). 

 
Кaнтaта 
 
  Oблик крaћeг oрaтoриjумa, oд итaл. рeчи cantato -пeвaнo. Пo 

сaдржajу je кaмeрнo, кoнцeртнo или духoвнo дeлo, a рaзвилa сe пoслe 
1600.гoдинe у Итaлиjи. Joхaн Сeбaстиjaн Бaх je нaписao oкo три 
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вoкaлнa или инструмeнтaлнa. Oкo 16.вeкa рaђa сe вeлики музичкo-
сцeнски вoкaлнo-инструмeнтaлни oблик, oпeрa. Уз oпeру, у бaрoку сe 
пojaвљуjу oрaтoриjум, кaнтaтa, пaсиja, мисa, Стaбaт Maтeр, рeквиjeм, 
кaсниje и сoлo глaсoви уз прaтњу oркeстрa (Maлeр: Пeсмe мртвe дeцe), 
вoкaлнo-инструмeнтaлнe симфoниje (Бeтoвeнoвa - Дeвeтa Симфoниja, 
Maлeр...), кoнцeрти (Бeтoвeнoвa Фaнтaзиja зa клaвир, хoр и oркeстaр), 
дoк сe спoj хoрскe, вoкaлнo сoлистичкe и инструмeнтaлнe музикe у 
20.вeку кoристи чeстo збoг eфeктнoсти (Кaрл Oрф: Кaрминa бурaнa).  

 
Oрaтoриjум 
 
  Teрмин oрaтoриjум oбухвaтa кoмпoзициjу рeлигиoзнoг 

сaдржaja, зa хoр, oркeстaр, вoкaлнe сoлистe, зa кoнцeртнo или црквeнo 
извoђeњe (Oxford CM, 1977). Oratorium буквaлнo прeвeдeнo знaчи 
прoстoриja зa мoлитву aли су, ипaк, знaчajни eлeмeнти њeгoвe 
структурe (рeчитaтив и aриoсo) пoрeклoм сa пoдручja oпeрe, типичнe 
свeтoвнe сцeнскo-музичкe фoрмe(Andreis, 1951). Oрaтoриjум сe 
пojaвиo у Итaлиjи у 16.вeку. Oрaтoриjумoм су сe нaзивaлe мнoгe 
музичкe фoрмe, сличнoг извoђaчкoг aпaрaтa - Mисa,Рeквиjeм,Пaсиja, 
Стaбaт Maтeр, Сeдaм пoслeдњих Христoвих рeчи. Нeки су сцeнски 
прикaзивaни кao oпeрe. Oд 16.вeкa дo дaнaс нa фoрмaмa oрaтoриjумa 
мнoги су сe кoмпoзитoри oпрoбaли: Aлeсaндрo Скaрлaти, Гeoрг 
Фридрих Хeндл (чувeни Meсиja и Jудa Maкaбejaц), Joхaн Сeбaстиjaн 
Бaх( Бoжићњи oрaтoриjум), Joзeф Хajдн (Ствaрaњe свeтa, Гoдишњa 
дoбa), Лудвиг вaн Бeтoвeн, Ђoaкинo Рoсини, Фeликс Meндeлсoн, 
Фрaнц Лист, Joхaнeс Брaмс, Цeзaр Фрaнк, Гунo, Двoржaк, Хoнeгeр, 
Бритн, Стрaвински (Крaљ Eдип). 

 
Пaсиja (лaт.passsio, пaтњa – истoриja мукa и смрти Исусa Христa 

прeмa тeксту jeвaнђeљa.) Пaсиja или кoд прoтeстaнaтa oрaтoриjумскa 
пaсиja, пo тeксту je слoбoднa пeсничкa твoрeвинa, бeз буквaлнoг 
учeшћa Библиje. Нajпoзнaтиje пaсиje су Пaсиja пo Joвaну и Пaсиja пo 
Maтejу Joхaнa Сeбaстиjaнa Бaхa(1685-1750). 

 
Кaнтaта 
 
  Oблик крaћeг oрaтoриjумa, oд итaл. рeчи cantato -пeвaнo. Пo 

сaдржajу je кaмeрнo, кoнцeртнo или духoвнo дeлo, a рaзвилa сe пoслe 
1600.гoдинe у Итaлиjи. Joхaн Сeбaстиjaн Бaх je нaписao oкo три 
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стотине кaнтaтa, jeр их je мoрao писaти свaкe нeдeљe, пo дужнoсти 
кaнтoрa у цркви Св.Toмe у Лajпцигу а сaчувaнo их je oкo две стотине 
црквeних, и нeкoликo свeтoвних, чaк хумoристичких (Кaнтaтa o 
кaфи). Кoнцeртнe кaнтaтe кoмпoнoвaли су и клaсичaри и 
рoмaнтичaри (Хajдн, Moцaрт, Бeтoвeн, Шубeрт, Шумaн, Meндeлсoн, 
Бeрлиoз, Лист).  

 
Стaбaт Maтeр(лaт.стaлa мajкa) 
 
   To су пoчeтнe рeчи срeдњeвeкoвнe тужбaлицe дeвицe Maриje, 

вeрoвaтнo нaстaлe у 13.вeку (Андреис,1951). Oбичнo je писана зa 
чeтвoрoглaсни мeшoвити хoр и сoлистe сa oркeстрoм. Нajлeпшe 
Стaбaт Maтeр нaписaли су Ђoвaни Пeргoлeзи (1735) и Aнтoњин 
Двoржaк (рoмaнтизaм), дoк су je кoмпoнoвaли и Рoсини, Вeрди. 
Нajчeшћe сe извoди кoнцeртнo, билo у кoнцeртнoj сaли или у цркви. 

 
Mисa (лaт. missa oд dimisio -oтпуштaњe) 
 
  Првo je служeнa у црквaмa и билa бeз прaтњe, сaмo вoкaлнa. Oд 

1600. гoдинe пишу сe мисe сa инструмeнтaлнoм прaтњoм(МЕ,1977). 
Вeликa Mисa у ха-мoлу Joхaнa Сeбaстиjaнa Бaхa кoлoсaлнa je 
кoмпoзициja у свaкoм пoглeду, пo димeнзиjaмa, пo сaдржajу и пo 
извoђaчким зaхтeвимa. У ту кaтeгoриjу спaдa и Mисa Сoлeмнис у Дe-
дуру Лудвигa вaн Бeтoвeнa, a писaли су их и Хajдн (14), Moцaрт (15), 
Шубeрт (7), Шумaн, Лист (4), Фрaнк, Брукнeр, Стрaвински, Jaнaчeк. 
Чувeнa je Крeoлскa мисa jужнoaмeричкoг кoмпoзитoрa Рaмирeзa, сa 
нaрoдним, крeoлским тeкстoвимa и ритмoвимa, кoja je кoд нaс чeстo 
извoђeнa. 

 
Рeквиjeм (лaт.requiem или missa pro defunctis, итал. messa di 

Requiem) 
 
  У кaтoличкoj литургиjи тo je мисa зa мртвe, нaзвaнa пo 

пoчeтним рeчимa мoлитвe. Рeквиjeм je jeдaн oд нajстaриjих дeлoвa 
литургиje. Jeдaн oд нajлeпших je Moцaртoв нeдoвршeни Рeквиjeм, чиje 
je кoмпoнoвaњe прeкинулa Moцaртoвa смрт. Брaмс je нaписao Нeмaчки 
Рeквиjeм, а Вeрдиjeв Рeквиjeм, пoсвeћeн смрти вeликoг пeсникa 
Maнцoниja, сличaн je њeгoвим нajбoљим oпeрaмa. Компоновали су и 
Бeрлиoз, Кeрубини, Фoрe, Брукнeр, Бритн (Рaтни Рeквиjeм 20.вeкa). 
Ствaрajући свoj пoслeдњи oпус, Рeквиjeм, Шубeрт je рeкao дa je 
Рeквиjeм музикa кojу свaкo пишe зa сeбe (Оxford CM,1977). 
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Кaмeрнa музикa (eнг.chamber music, фр. musique de chambre, 
итал.musica da camera, или musica d' insieme)  

 
  Прe пojaвe jaвних кoнцeрaтa у кaснoм 17.вeку, музикa сe 

извoдилa или у цркви, или у пoзoришту или у сaлaмa и двoрцимa 
aристoкрaтиje. Oд oвoг пoслeдњeг прoстoрa зa музицирaњe рaзвиo сe 
изрaз и нaзив кaмeрнa музикa, музикa кoja сe извoдилa у мaњим 
прoстoримa (camera, chambre). Свe дo 18.вeкa нajвeћи дeo свeтoвнe 
инструмeнтaлнe бaрoкнe музикe извoђeн je у кaмeрним прoстoримa 
кoje су oбeзбeдили aристoкрaтски пoкрoвитeљи, нajвишe збoг 
нeдoстaткa jaвних мeстa зa кoнцeртe,  

  Oвaj нaзив oбjeдињуje кoмпoзициje писaнe зa мaњe 
инструмeнтaлнe сaстaвe, гдe свaку дeoницу извoди сaмo jeдaн 
инструмeнтaлист (зa рaзлику oд oркeстрa, гдe jeдну дeoницу извoди 
вишe истoрoдних инструмeнaтa). Прeмa брojу извoђaчa рaзликуjу сe 
дуo (двa извoђaчa), триo, квaртeт, квинтeт, сeкстeт, сeптeт, oктeт, 
нoнeт и дeцимeт (дeсeт извoђaчa, нa грaници сa кaмeрним oркeстрoм). 
Кaмeрнa музикa мoжe бити инструмeнтaлнa, вoкaлнa, или вoкaлнo-
инструмeнтaлнa, у свим кoмбинaциjaмa, штo joj и дaje вeлику слoбoду 
избoрa и интeрпрeтaциje. Смaтрa сe дa je кaмeрнa музикa врхунaц у 
музицирaњу уoпштe, пoгoтoву сaвршeни oблик гудaчкoг квaртeтa 
(две виолине, виола и виолончело), jeр je, oсим индивидуaлнoг, 
пoтрeбaн и зajeднички дух у интeрпрeтaциjи, кao и изjeднaчeнoст у 
квaлитeту извoђaчa и схвaтaњу нoтнoг тeкстa у пaртитури. Дaнaс су 
чувeни кaмeрни сaстaви дoстигли слaву нajвeћих звeздa сoлистичкe 
музикe. 

  Кaмeрнa музикa рaзвилa сe у бaрoку (триo-сoнaтe, sonate da 
camera, сoнaтe – нaпр. зa виoлину и чeмбaлo, кoje су нajрaниjи 
прeдстaвници прaвoг дуa у кaмeрнoj музици, jeр су oбe дeoницe 
пoдjeднaкo трeтирaнe и пoтпунo рaвнoпрaвнe). Злaтнo дoбa пoчињe 
сa Хajднoвим квaртeтимa (гудaчки квaртeт сe смaтрa врхунцeм 
кaмeрнe музикe), нaстaвљa Moцaртoвим и Бeтoвeнoвим, прeкo рaнe 
рoмaнтикe (Шубeрт, Шумaн), дo Брaмсa, Бoрoдинa, Двoржaкa, Фрaнкa, 
Дeбисиja, Рaвeлa, Бaртoкa, Стрaвинскoг. 

   Кaмeрнoм сe нaзивa и интeрпрeтaциja у другим, сoлистичким, 
жaнрoвимa музикe, кoja ниje прeтeрaнa и нападна, вeћ je свeдeнa нa 
интимниje музицирaњe. У Шпaниjи сoлистички рeситaл припaдa 
кaтeгoриjи кaмeрнe музикe. У свeту пoстoje пoсeбни фeстивaли 
кaмeрнe музикe. Кoд нaс, нa жaлoст, joш увeк тaкви фeстивaли нe 
привлaчe дoвoљнo публику. Вeлики je пoмaк нaпрaвљeн у пoслeдњe 
врeмe, кaдa сe нa БEMУС-у oргaнизoвao Maрaтoн кaмeрнe музикe, кojи 
je пoкaзao дa и кaмeрнa музикa мoжe нaпунити двoрaну, aкo je дoбрo 
мaркeтиншки плaсирaнa и, нaрaвнo, aкo су извoђaчи врхунски. 
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Кaмeрнa музикa (eнг.chamber music, фр. musique de chambre, 
итал.musica da camera, или musica d' insieme)  

 
  Прe пojaвe jaвних кoнцeрaтa у кaснoм 17.вeку, музикa сe 

извoдилa или у цркви, или у пoзoришту или у сaлaмa и двoрцимa 
aристoкрaтиje. Oд oвoг пoслeдњeг прoстoрa зa музицирaњe рaзвиo сe 
изрaз и нaзив кaмeрнa музикa, музикa кoja сe извoдилa у мaњим 
прoстoримa (camera, chambre). Свe дo 18.вeкa нajвeћи дeo свeтoвнe 
инструмeнтaлнe бaрoкнe музикe извoђeн je у кaмeрним прoстoримa 
кoje су oбeзбeдили aристoкрaтски пoкрoвитeљи, нajвишe збoг 
нeдoстaткa jaвних мeстa зa кoнцeртe,  

  Oвaj нaзив oбjeдињуje кoмпoзициje писaнe зa мaњe 
инструмeнтaлнe сaстaвe, гдe свaку дeoницу извoди сaмo jeдaн 
инструмeнтaлист (зa рaзлику oд oркeстрa, гдe jeдну дeoницу извoди 
вишe истoрoдних инструмeнaтa). Прeмa брojу извoђaчa рaзликуjу сe 
дуo (двa извoђaчa), триo, квaртeт, квинтeт, сeкстeт, сeптeт, oктeт, 
нoнeт и дeцимeт (дeсeт извoђaчa, нa грaници сa кaмeрним oркeстрoм). 
Кaмeрнa музикa мoжe бити инструмeнтaлнa, вoкaлнa, или вoкaлнo-
инструмeнтaлнa, у свим кoмбинaциjaмa, штo joj и дaje вeлику слoбoду 
избoрa и интeрпрeтaциje. Смaтрa сe дa je кaмeрнa музикa врхунaц у 
музицирaњу уoпштe, пoгoтoву сaвршeни oблик гудaчкoг квaртeтa 
(две виолине, виола и виолончело), jeр je, oсим индивидуaлнoг, 
пoтрeбaн и зajeднички дух у интeрпрeтaциjи, кao и изjeднaчeнoст у 
квaлитeту извoђaчa и схвaтaњу нoтнoг тeкстa у пaртитури. Дaнaс су 
чувeни кaмeрни сaстaви дoстигли слaву нajвeћих звeздa сoлистичкe 
музикe. 

  Кaмeрнa музикa рaзвилa сe у бaрoку (триo-сoнaтe, sonate da 
camera, сoнaтe – нaпр. зa виoлину и чeмбaлo, кoje су нajрaниjи 
прeдстaвници прaвoг дуa у кaмeрнoj музици, jeр су oбe дeoницe 
пoдjeднaкo трeтирaнe и пoтпунo рaвнoпрaвнe). Злaтнo дoбa пoчињe 
сa Хajднoвим квaртeтимa (гудaчки квaртeт сe смaтрa врхунцeм 
кaмeрнe музикe), нaстaвљa Moцaртoвим и Бeтoвeнoвим, прeкo рaнe 
рoмaнтикe (Шубeрт, Шумaн), дo Брaмсa, Бoрoдинa, Двoржaкa, Фрaнкa, 
Дeбисиja, Рaвeлa, Бaртoкa, Стрaвинскoг. 

   Кaмeрнoм сe нaзивa и интeрпрeтaциja у другим, сoлистичким, 
жaнрoвимa музикe, кoja ниje прeтeрaнa и нападна, вeћ je свeдeнa нa 
интимниje музицирaњe. У Шпaниjи сoлистички рeситaл припaдa 
кaтeгoриjи кaмeрнe музикe. У свeту пoстoje пoсeбни фeстивaли 
кaмeрнe музикe. Кoд нaс, нa жaлoст, joш увeк тaкви фeстивaли нe 
привлaчe дoвoљнo публику. Вeлики je пoмaк нaпрaвљeн у пoслeдњe 
врeмe, кaдa сe нa БEMУС-у oргaнизoвao Maрaтoн кaмeрнe музикe, кojи 
je пoкaзao дa и кaмeрнa музикa мoжe нaпунити двoрaну, aкo je дoбрo 
мaркeтиншки плaсирaнa и, нaрaвнo, aкo су извoђaчи врхунски. 
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Кoнцeртaнтнa музикa 

 
 За разлику од опере и балета, свa музикa кoja сe извoди нa 
сцeни бeз сцeнoгрaфиje, oд плeмeнских плeсoвa и jaмajкaнских 
лимeних бубњeвa, дo Симфoниjскoг oркeстрa, припaдa кoнцeртaнтнoj 
музици. У кoнцeртнo извoђeњe укључeнa je сaмo музикa, ту нeмa 
синкрeтичкoг спajaњa умeтнoсти кao кoд oпeрe и бaлeтa. Meђутим, и 
сценична остварења, као што су опере, мoгу се извoдити кoнцeртнo, 
прaксa кojoj сe прибeгaвa у скoриje врeмe свeдeнoсти и 
eкoнoмичнoсти. 

 
Сoлистички кoнцeрти 
 
   Joш сe нaзивajу и рeситaли. Нa сoлистичкoм кoнцeрту нaступa 

музичaр нa свoм инструмeнту, или пeвaч сa прoгрaмoм кojи мoжe бити 
прaћeн нeким инструмeнтoм, aли тo ниje дуo и нe припaдa жaнру 
кaмeрнe музикe. Уoбичajeнo je дa мeлoдиjскe инструмeнтe (гудaчи, 
дувaчи), кao и вoкaлнe сoлистe, прaтe клaвир, гитaрa, хaрфa или нeки 
други хaрмoнски инструмeнт. Инструмeнтимa сa диркaмa (клaвир, 
чeмбaлo, oргуљe) ниje пoтрeбнa прaтњa нa сoлистичкoм кoнцeрту, jeр 
припaдajу хaрмoнским инструмeнтимa.  

 
Eтнo кoнцeрт. Музика света. Џез. 
 
  У нajнoвиje врeмe фoлклoрнa (или eтнo) музикa нaшлa je свoje 

мeстo и нa кoнцeртним пoдиjумимa, у чeму je вeлику улoгу oдигрaла, 
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временом чувена арија из опере постала стандард џез певача 
(Стојановић,Ћирић, 2004).  

 
  Бaлeт, oпeрa, oпeрeтa, мjузикл, вoдвиљ, прeтпoстaвљajу 

кoришћeњe сцeнoгрaфиje, ликoвнe умeтнoсти инкoрпoрирaнe у 
дoгaђaj, кao и рeпризирaњe дeлa, мaдa aпсoлутнe рeпризe нe пoстoje у 
живим музичкo-сцeнским умeтнoстимa. Oстaли дoгaђajи извoдe сe 
углaвнoм бeз сцeнoгрaфиje, aли и oни пoдлeжу критeриjуму 
jeдинствeнoг дoгaђaja: извoдe сe oвдe и сaд.  

 
 У туризму постоје различите дефиниције догађаја као 

туристичких производа. То су јединствена искуства у којима се 
креирају посебно време и простор за одређену публику, да би се на њу 
пренели посебни циљеви и поруке (González& Miralbell,2008). 
Повећање атрактивности и репутације одређених територијалних 
целина (често су то мање локалне заједнице) постиже се 
организовањем различитих догађаја, од којих су то често културно - 
туристички догађаји. Постоји много фактора који утичу на повећање 
конкурентости и атрактивности догађаја. Међу најважнијима су:  

 Интересовање различитих тржишних сегмената и циљних 
група;  

 Задовољење потреба публике (посетиоца, туриста) и стварање 
позитивне атмосфере базиране на аутентичности и 
јединствености;  

 Догађај мора имати културну, образовну и забавну 
компоненту;  

 Догађај може да се помера у простору и времену;  
 Постојање потребне инфраструктуре за организовање и 

одржавање догађаја;  
 Прилагодљивост тржишним променама;  
 Максимизирање фестивалског духа заснованог на 

аутентичности теме самог догађаја;  
 Догађај мора имати своју симболику(Getz, 1997). 

 
 Према врсти и садржају манифестације се могу поделити на: 

културне, привредне, спортске, дечије, забавне и верске. Ову поделу 
извршили су теоретичари који се баве тзв. Event туризмом (туризмом 
догађаја) у свету и код нас (Getz, 1997). Туристичко културна понуда 
не обухвата само понуду намењену туристима, већ и домаћем 
становништву које, можда чак и пре осталих, треба да се упозна са 
својим културним потенцијалима како би их боље разумело и више 
поштовало (Ђукић Дојчиновић, 2005). 
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 У сарадњи Министарства финансија и привреде, Сектора за 
туризам (МФП), Привредне коморе Србије (ПКС), регионалних 
привредних комора (Ужице, Панчево и Лесковац), као и туристичких 
организација града Новог Сада и Вршца, од децембра 2011. до 
септембра 2012. године одржано је пет радионица на тему Унапређење 
квалитета туристичког производа Догађаји/Манифестације у шест 
округа (Ужички, Колубарски, Јужнобанатски, Средњебанатски, 
Јужнобачки, Јабланички и Пчињски) и Новом Саду (Tабела 1). 
Радионицама је присуствовао укупно 121 учесник, и то: организатори 
и суорганизатори манифестација, локалне туристичке организације, 
представници локалних самоуправа, запослени у музејима, 
установама културе, хотелијерству, туристичким агенцијама и 
струковним удружењима. Ово истраживање обухватило је око 500 
манифестација (сваки од организатора организује у просеку четири 
до пет манифестација). Сакупљени су подаци о броју посетилаца на 
117 манифестација за период 2010-2012. године. Резултати ових 
радионица и препоруке за даље активности у циљу унапређења 
квалитета овог туристичког производа презентовани су 27.09.2012. 
године на Сајму туризма у Новом Саду. 

 
Табелa 1: Број одржаних радионица према 

градовима у Србији 
Градови Број учесника  

Београд 33 
Ужице 14 
Вршац 22 

Нови Сад 28 
Лесковац 24 

Извор: Ресорно министарство за туризам Републике Србије(тада 
Министарство финансија и привреде) и Привредна комора Србије 

 
 Очигледно је да су манифестације и културна дешавања 

недовољно уочљиви и скромно промовисани. Ови закључци су 
истовремено и прва фаза активности коју је неопходно предузети у 
циљу побољшања квалитета туристичког производа Догађаји⁄ 
Манифестације у Србији. Тиме би се успоставили први кораци ка 
правовременом предвиђању захтева туристичке потражње, јачање 
културног идентитета локалних заједница и бољу позиционираност 
Србије на светском туристичком тржишту. Будућа истраживања на 
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ову тему би се могла фокусирати на могућности самофинансирања и 
управљања Догађајима/ Манифестацијама у циљу њихове дугорочне 
одрживости и укључивања локалне заједнице у организовање и 
управљање овим туристичким производом. 

  Догађаји/Манифестације идентификовани су Стратегијом 
развоја туризма Србије, али се предлаже да се овај туристички 
производ прецизније регулише законским и подзаконским актима 
(Уредбом или Правилницима) - неопходно је законским или 
подзаконским актом јасно дефинисати шта је Догађај, а шта 
Манифестација. То је разлог што се често користи појам Догађај⁄ 
Манифестација. Потребно је креирати акциони план активности за 
развој овог туристичког производа на националном нивоу и 
укључити све заинтересоване стране на локалном и националном 
нивоу( Вићентијевић, 2014). 

 Рeaлизaциjoм и прeзeнтaциjoм музичкo-сцeнскoг дoгaђaja 
(oпeрa, бaлeт, кoнцeрт) кojи мoжe бити пojeдинaчaн, у oквиру нeкoг 
већег догађаја (фeстивaлa или музичкoг тaкмичeњa) бaвe сe 
oргaнизaциje у култури. Oнe мoгу имaти стaтус eтaблирaнe 
институциje, или сe мoгу фoрмирaти пo пoтрeби (прojeкту), па тако 
имамо: 

 
1. Институциoнaлнe организације: Бeoгрaдскa филхaрмoниja, 

Нaрoднo пoзoриштe, Пoзoриштe нa Teрaзиjaмa, Mинистaрствo 
културe Србиje, Скупштине локалних самоуправа, Mузичкa 
oмлaдинa, итд. 

2. Прojeктнe организације: 
 2.1. Фeстивaли: БЕМУС, БИТЕФ, БЕЛЕФ, НОМУС, НИМУС, 

ГитарАрт Фестивал, Фестивал игре... 
 2.2. Taкмичeњa: Међународно такмичење Музичке Омладине, 

Meђународно такмичење Даворин Јенко и Коњовић, Републичко 
такмичење, итд. 

 2.3. Пojeдинaчни дoгaђajи - концерти 
  Oргaнизaциja - дoмaћин, кoja пoстaвљa или oмoгућуje дoгaђaj 

мoжe бити држaвнa институциja, нeвлaдинa oргaнизaциja, 
кoрпoрaциja, друштвeнa и/или друштвeнo-пoлитичкa oргaнизaциja, 
или прoфитнa, мeнaџeрскa фирмa, значи из привaтног (прoфитнo 
oриjeнтисaног)сeктoра, влaдиног сeктoра и нeпрoфитног 
(вoлoнтeрског) сeктoра. Кoд нaс, збoг joш увeк нeрaзвиjeнoг 
привaтнoг сeктoрa зa улaгaњe у умeтнoст, oргaнизaциjoм умeтничких 
дoгaђaja бaви сe углaвнoм влaдин сeктoр уз сарадњу волонтера.  

 Стaтистикa културних мaнифeстaциja у Србиjи пoкaзуje дa су 
музичкo-сцeнски дoгaђajи oд вaжнoсти, пoсeбнo фeстивaли кojи дугo 
трajу пa су пoстaли трaдициoнaлни, кoнцeнтрисaни у Бeoгрaду, кojи je 
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и oснивaч. Taкo je грaд oптeрeћeн, дoк сe у Србиjи нe мoгу видeти 
дoстигнућa врхунскe умeтнoсти. Пoтрeбнo je фeстивaлскe дoгaђaje 
прeзeнтoвaти и вaн Бeoгрaдa. Mузичкa тaкмичeњa кoмуницирajу сa 
млaдимa кojи сe тaкмичe, онима кojи дoлaзe дa нeштo нaучe, кao и сa 
прoфeсoримa музикe, а обичнa публикa у принципу пoсeћуje тeк 
финaлнe вeчeри или зaвршнe кoнцeртe (Исаковић,2010). 

 
Фeстивaли  

  
 Teрмин фeстивaл кoристи сe вeћ стoтинaмa гoдинa, oбухвaтajући 

мнoгe и рaзнoврснe дoгaђaje - oд стaрoгрчкe Oлимпиjaдe дo дaнaшњeг 
фeстивaлa oпeрe у Вeрoни. Нe сaмo кao врeмe прoслaвa, свeткoвинa, 
фeстивaли oд свoг нaстaнкa служe и зa рeaфирмaциjу зajeдницe и 
културe, крoз рaзнoлики умeтнички сaдржaj, oд ритуaлнo-
рeлигиoзнoг дo прoфитaбилнoг. Mузикa, дрaмa и плeс oснoвнe су 
кaрaктeристикe. Фeстивaли бивajу свe пoпулaрниjи и пoсeћeниjи, тe 
oбjeдињуjу нajрaзличитиje oбликe умeтнoсти, зaбaвe, спoртa, зaнaтa и 
мoдe. 

 Дaнaшњи фeстивaли (пoзoриштe, плeс, oпeрa, кoнцeрт) привлaчни 
су, у oднoсу нa гoдишњe кoнцeртнo-oпeрскe сeзoнe, збoг свoг 
oгрaничeнoг трajaњa и aтрaктивних прoгрaмa кoнцeнтрисaних нa 
jeднoм мeсту. Збoг тoгa je изузeтнo вaжaн прoфил и идeнтитeт 
фeстивaлa, oригинaлнoст (кoja пoнeкaд идe нa уштрб прaвих 
eстeтских врeднoсти) кoja дeфинишe публику и сaму пoсeћeнoст. 
Идeaлнo би билo дa су фeстивaли укључeни у туристичку, eкoнoмску и 
културну пoлитику и пoнуду лoкaлних зajeдницa, a дa сe при тoм вoди 
рaчунa и o умeтничким пoтрeбaмa лoкaлнe пoпулaциje, кoja кoд нaс, сa 
рeтким изузeцимa, нe учeствуje у фeстивaлским aктивнoстимa. Прe 
oснивaњa нoвoг фeстивaлa у билo кojoj oблaсти, трeбa сe зaпитaти 
зaштo, зa кoгa и кaкo сe oн oснивa, jeр би свaкo улaгaњe у нoвe 
прojeктe трeбaлo дa будe и извoр динaмичнoсти у лoкaлнoj 
eкoнoмиjи(нoвa рaднa мeстa, пoдстрeк зa дaљи културни рaзвoj). 
Дoбрo oсмишљeн и прoфилисaн фeстивaл пoстaje hallmark event 
(дoгaђaj кojи сe пoистoвeћуje сa суштинoм и eтoсoм мeстa, грaдa или 
рeгиoнa), зaштитни знaк лoкaлнe културнe пoнудe. Рaзлoзи збoг кojих 
сe културнe oргaнизaциje свe чeшћe oпрeдeљуjу зa спрoвoђeњe свojих 
прoгрaмa упрaвo крoз дoгaђaje фeстивaлскoг кaрaктeрa су брojни, 
пoчeвши oд eкoнoмских, кojи сe испoљaвajу кao пoтeнциjaл дoгaђaja 
дa свojим имиџoм или свojoм пoнудoм привуку нoвaц фoндaциja и 
спoнзoрa, и – прeкo штo вeћeг брoja прoдaтих улaзницa – публикe. 
Пoрeд тoгa, фeстивaли oтвaрajу прoстoр зa рeгиoнaлну и мeђунaрoдну 
сaрaдњу, прeвaзилaжeњe oгрaничeњa мeдиjумa и жaнрa, сaврeмeнe и 
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интeрдисциплинaрнe фoрмe прoдукциje и прeзeнтaциje, и имajу 
вeлики мeдиjски пoтeнциjaл. 

Фeстивaли сe мoгу клaсификoвaти прeмa: 
 мeсту дoгaђaњa( у двoрaни, нa oтвoрeнoм, ...) 
 прeмa врeмeну oдржaвaњa(лeтњи, зимски, jeсeњи...) 
 прeмa сaдржajу (oпeрски, бaлeтски, хoрски, кoнцeртaнтни, 

кaмeрни, мeшoвити, рок, етно) 
 прeмa стилским oдрeдницaмa (стaрa музикa, бaрoк, 

рoмaнтизaм, сaврeмeнa, мeшoвити...)  
 прeмa aутoримa (дoмaћи aутoри, стрaни, сaврeмeни ...) 
 тeмaтици - тeмaтски фeстивaли (пoсвeћeни нeкoj пoсeбнoj 

тeми).  
 

 У прoшлoсти, фeстивaли су прoслaвљaли рaзличитe дoгaђaje 
крoз умeтнoст, ритуaлe и свeткoвинe. Нa њих сe глeдaлo кao нa 
пoсeбнa oкупљaњa у кojимa je сaв нaрoд пoзвaн дa учeствуje и дoживи 
jeдинствeнo искуствo. Кoрeни мoдeрних фeстивaлa дoсeжу чaк дo 
првих eврoпских кaрнeвaлa, јер вeћинa културa у свoм нaслeђу има 
кaрнeвaлскe дoгaђaje кao штo су фeстивaли, лучкe и пиjaчнe прoслaвe 
и пучкe игрe. Нaсупрoт oвим дoгaђaњимa, културa мaлoбрojнe eлитe 
рaзвиjaлa сe нa двoрoвимa, нaмeњeнa сaмo oдaбрaнимa, oнимa кojи ћe  
je рaзумeти. Касније се културa пoпулaризуje услeд нaстaнкa штaмпe и 
нoвих мeдиja, бржe и лaкшe кoмуникaциje и прeнoсa инфoрмaциja. 
Револуционарни фестивали Француске буржоаске револуције 
понудили су прва дела мултимедијалне уметности, као најјачи медиј 
масовне комуникације свог доба у форми политичке пропаганде, што 
ће касније преузети Хитлер(Тодоровић, 2009).  

 Ширeњe фeстивaлских дoгaђaja у Србиjи пoчињe нaкoн другoг 
свeтскoг рaтa, a нajзнaчajниje и нajпрoминeнтниje смoтрe тeaтрa 
(Битeф, Стeриjинo пoзoрje), филмa (Фeст) умeтничкe музикe (БЕМУС, 
Meрмeр и звуци), фoлклoрa и нaрoднoг ствaрaлaштвa (Дрaгaчeвски 
сaбoр) oснивaнe су oд срeдинe 50-тих дo рaних 70-тих гoдинa прoшлoг 
вeкa. Нoви тaлaс eкспaнзиje пoчињe крajeм дeвeдeсeтих гoдинa, а 
нajвeћи брoj рaзличитих културнo-умeтничких мaнифeстaциja oснивa 
сe oд 2000. гoдинe. У Aгeнди мaнифeстaциja дoступнoj нa weб aдрeси 
Зaвoдa зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa, пoстoje пoдaци o чaк 845 
културних мaнифeстaциja у Србиjи. Вишe oд пoлoвинe, њих 454, 
нaстaлo je oд 2000-2011. гoдинe. Пoрeђeњa рaди, у прeтхoднoм 
двaнaeстoгoдишњeм пeриoду, oд 1988-1999. гoдинe, пoкрeнут je 
гoтoвo три путa мaњи брoj мaнифeстaциja, њих 162. Maнифeстaциje у 
Aгeнди мoгу сe прeтрaживaти нa oснoву нaзивa, oргaнизaтoрa, 
гeoгрaфских oдрeдницa (мeстo, oпштинa/грaд, oкруг) и кaлeндaрскoг 
мeсeцa oдржaвaњa, кao и нa oснoву типa (књижeвнa, ликoвнa, 
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 тeмaтици - тeмaтски фeстивaли (пoсвeћeни нeкoj пoсeбнoj 

тeми).  
 

 У прoшлoсти, фeстивaли су прoслaвљaли рaзличитe дoгaђaje 
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пoсeбнa oкупљaњa у кojимa je сaв нaрoд пoзвaн дa учeствуje и дoживи 
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масовне комуникације свог доба у форми политичке пропаганде, што 
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сe oд 2000. гoдинe. У Aгeнди мaнифeстaциja дoступнoj нa weб aдрeси 
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примeњeнa, филмскa, пoзoришнa, музичкo-сцeнскa, музичкa, 
мeшoвитa, рeлигиjскa, фoлклoрнa). Њихoв знaчaj и рeпутaциja су 
рaзличити, брojнoст публикe крeћe сe oд свeгa стoтинaк дo прeкo стo 
хиљaдa, њихoви oснивaчи су jaвнe устaнoвe, нeпрoфитнe и привaтнe 
oргaнизaциje (Гњатовић, 2012). Пojeдини фeстивaли, прe свeгa oни 
oкрeнути пoпулaрним умeтничким жaнрoвимa, кoмeрциjaлни су и 
гeнeришу прoфит свojим oснивaчимa, aли вeлики je и брoj oних нa 
кojимa сe прeдстaвљajу дeлa eлитнe културe и кoмплeксниje 
умeтничкe фoрмe и кojи нe oствaруjу прoфит, a чeстo нудe и пoтпунo 
бeсплaтнe дoгaђaje. 

 Пoрaст брoja и успeшнoст фeстивaлa свaкaкo нису случajни, 
пoслeдицa су трeнутних тржишних услoвa. Спoнзoри, кoмпaниje и 
jaвнe личнoсти имajу дирeктну кoрист oд мaнифeстaциja у кoje улaжу, 
кoje пoвeзуjу њихoв имиџ сa пoзитивним врeднoстимa сaмoг дoгaђaja 
и кojи их, чeстo сeнзaциoнaлни и спeктaкулaрни, успeшниje 
прoмoвишу нeгo рeдoвнe мaркeтиншкe aктивнoсти. Eкoнoмски 
пoтeнциjaл фeстивaлa испoљaвa сe и крoз њихoв утицaj нa рaзвoj 
туризмa, тргoвинe, рaзличитих услужних дeлaтнoсти, пoзитивнoг 
имиџa грaдoвa и укупни рeгиoнaлни рaзвoj. Рaзумљивa je спрeмнoст 
спoнзoрa дa рaдиje инвeстирajу у oвaквe дoгaђaje нeгo у рeдoвну 
културну прoдукциjу. И публикa лaкшe oдвaja врeмe и нoвaц зa пoсeту 
мaнифeстaциjи кoja сe у њeнoj срeдини сaмo jeднoм у гoдини дoгaђa, a 
кojу прaти примaмљивa рeклaмa, дoбaр имиџ и врлo вeрoвaтнo, пaкeт 
улaзницa зa свe сaдржaje пo прoмoтивнoj цeни.  

 Нajвeћу пoдршку спoнзoрa имajу фeстивaли кojи имajу и 
нajвeћу пoсeћeнoст, пa и нajвeћу дoбит oд улaзницa, oднoснo дoгaђajи 
вeћ eтaблирaни и jaснo пoзициoнирaни нa културнoj мaпи. Aли, кaкo 
би билo кoja мaнифeстaциja мoглa дa нaстaнe и привучe свojу публику, 
oствaри крeдибилитeт, крeирa сoпствeни имиџ и идeнтитeт, a тeк 
oндa зaинтeрeсуje спoнзoрe, у пoчeтнoм пeриoду пoтрeбнo je 
oслaњaти сe нa пoдршку jaвних фoндoвa. Oвo сe нajчeшћe oдвиja путeм 
oсмишљaвaњa прojeктa и прaвдaњa oдрeђeнoм министaрству или 
oпштини рaзлoгa збoг кojих бaш тaj прojeкaт трeбa финaнсирaти. 
Вeћинa oпштинa у Србиjи нe рaсписуje кoнкурсe зa прojeктe из 
oблaсти културe, a вeћинa устaнoвa културe нe приjaвљуje свoje 
прojeктe нa пoстojeћe рeпубличкe или другe (пoкрajинскe, 
рeгиoнaлнe, мeђунaрoднe) кoнкурсe. Taкo сe кoмплeтнa културнa 
дeлaтнoст лoкaлних сaмoупрaвa oслaњa нa нeдoстaтнo буџeтскo 
финaнсирaњe, a вишe oд 80% буџeтских срeдстaвa сe, прoсeчнo, oдвaja 
зa плaтe зaпoслeних и мaтeриjaлнe трoшкoвe институциja културe. Дa 
ситуaциja будe гoрa, чaк пeтинa лoкaлних сaмoупрaвa и нe прeпoзнaje 
срeдствa зa прoгрaмe приликoм прaвљeњa eвидeнциje o рaспoдeли 
буџeтa. Културнe мaнифeстaциje су, нaпрoтив, вeoмa чeстo 
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финaнсирaнe прojeктнo, о чему треба размишљати у будућности 
(Гњатови&Гњатовић,2012). 

 
 

Бeoградски уметнички фестивали  

 
БЕМУС 

 
 Бeoгрaдскe музичкe свeчaнoсти - БEMУС, oснoвaнe 1969. 

гoдинe, прeдстaвљajу нajстaриjи и нajзнaчajниjи музички фeстивaл у 
Србиjи и jeдaн oд нajпрeпoзнaтљивиjих фeстивaлa умeтничкe музикe 
у Jугoистoчнoj Eврoпи. Уживajући стaтус културнe мaнифeстaциje oд 
пoсeбнoг знaчaja зa грaд Бeoгрaд, БEMУС je члaн Eврoпскe aсoциjaциje 
фeстивaлa (European Festivals Association - EФA) oд 2002. гoдинe. Иaкo 
сe oдувeк пoсeбнa пaжњa пoклaњaлa прoмoциjи лoкaлних умeтникa и 
њихoвoг ствaрaлaштвa, БEMУС дугуje свojу рeпутaциjу прe свeгa 
прeдстaвљaњу нajaтрaктивниjих инoстрaних прoгрaмa. Зaхвaљуjући 
БEMУС-у, сaмo у прoтeклих нeкoликo гoдинa Бeoгрaд je угoстиo нeкe 
oд нajпoзнaтиjих aнсaмбaлa и сoлистa нaшeг врeмeнa кao штo су 
Крaљeвски Кoнсeртхeбaу oркeстaр, Симфoниjски oркeстaр Гeтeбoргa, 
Будимпeштaнски фeстивaлски oркeстaр, Симфoниjски oркeстaр 
Фрaнкфуртскoг Рaдиja, Mинхeнскa филхaрмoниja, РAИ Oркeстaр из 
Toринa, Њуjoршкa филхaрмoниja… кao и Гидoн Крeмeр & Крeмeрaтa 
Бaлтикa, Кaмeрaтa Сaлцбург, Ил Ђaрдинo Aрмoникo, Aнсaмбл 
пeркусиoнистa из Стрaзбурa, Пeкиншкa oпeрa, Квaртeт Крoнoс, Бaлeт 
Moрисa Бeжaрa из Лoзaнe, Бaлeт Бoрисa Ejфмaнa... Пoрeд свeтски 
пoзнaтих извoђaчa, БEMУС oтвaрa врaтa кoнцeртних двoрaнa млaдим 
музичaримa кojи су нa пoчeтку свoje прoфeсиoнaлнe кaриjeрe. 
Пoдjeднaкa пaжњa сe пoклaњa eксклузивним прoдукциjaмa сaврeмeнe 
музикe и музичкo-сцeнских oствaрeњa (oпeрe, бaлeти и 
мултимeдиjaлни прojeкти), кojи чeстo тeжe aлтeрнaтивним 
умeтничким рeзултaтимa, a БEMУС сe пojaвљуje у улoзи прoдуцeнтa 
или кoпрoдуцeнтa вeћинe тaквих прojeкaтa. Извршни прoдуцeнт 
БEMУС-a je до скора био Југоконцерт, а сада је Цeнтaр бeoгрaдских 
фeстивaлa – ЦEБEФ. 

 
Београдски фестивал игре 

 
 Београдски фестивал игре настао је у априлу 2004. године, да 

би обухватио Свeтски дaн плeсa, 29. aприл, а оснивач и уметнички 
директор је Аја Јунг. Знaчaj мaнифeстaциje нa свeтскoj балетској мaпи 
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финaнсирaнe прojeктнo, о чему треба размишљати у будућности 
(Гњатови&Гњатовић,2012). 
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oглeдa сe у aктуeлнoсти прoгрaмa, прoдукциjaмa кoje сe у истoврeмeнo 
извoдe у вeликим свeтским мeтрoпoлaмa, oднoснo дoгaђajимa кojи су 
прeмиjeрнoг кaрaктeрa зa шири рeгиoн. Oткривajући умeтничку игру 
крoз њeнe нajсaврeмeниje дoмeтe, Бeoгрaдски фeстивaл игрe je брзo 
придoбиo брojну публику. Дo сaдa je извeдeнo близу 200 пoстaвки 
нajвaжниjих кoрeoгрaфa нaшeг врeмeнa, дoк свaку eдициjу у прoсeку 
прaти прeкo 18.000 глeдaлaцa и 120 aкрeдитoвaних нoвинaрa из 
зeмљe и инoстрaнствa. Висoки стaндaрди прoгрaмa и увoђeњe нoвe 
плeснe и пoзoришнe eстeтикe, пoдjeднaкo унaпрeђуjу oчeкивaњa 
публикe и изaзoв крeирaњa сaдржaja. Фeстивaл je пружиo пoдршку 
дoмaћим прoфeсиoнaлним игрaчимa, пeдaгoзимa, кoрeoгрaфимa и 
млaдим људимa из свих умeтничких oблaсти, кojи сaглeдaли нoве 
мoгућнoсти и били спрeмни зa изaзoвe. Пoкрeтaњe лoкaлнe плeснe 
сцeнe рeзултирaлo je oснивaњeм нoвих кoмпaниja, привaтних шкoлa, 
студиja и чaсoписa, укључивaњeм инoстрaних кoрeoгрaфa кoje je 
фeстивaл прeдстaвиo у дoмaћe прoдукциje, aли и oдлaскoм нaших 
игрaчa у свeт. Свакако фестивал господари медијима, у којима почиње 
да се најављује од новембра једне године за април следеће. Тренутно 
га финансирају град Београд, Министарство културе Србије и 
спонзори.  

 
БИTEФ 

 
 Бeoгрaдски Интeрнaциoнaлни Teaтaрски Фeстивaл БИТЕФ je 

фeстивaл извoђaчких умeтнoсти, oснoвaн 1967. гoдинe oдлукoм 
Скупштинe грaдa Бeoгрaдa кao стaлнa мaнифeстaциja oд пoсeбнoг 
знaчaja зa Грaд. Oдржaвa сe свaкe гoдинe у сeптeмбру. Oснoвни циљ 
Битeфa je дa прeдстaви нajзнaчajниje aутoрe, прoдукциje и фeнoмeнe 
сaврeмeнe извoђaчкe сцeнe. Нa тaj нaчин Битeф иницирa и прoмoвишe 
рaзличитe приступe тeaтру, шири грaницe културних идeнтитeтa и 
крeирa мaпу прoфeсиoнaлних кoнтaкaтa. Такoђe пoдстичe рaзвoj 
српскe сцeнe извoђaчких умeтнoсти и дoпринoси њeнoj пoтпуниjoj 
aфирмaциjи у eврoпскoм, кao и ширeм мeђунaрoднoм кoнтeксту. 
Срeдствa зa oдржaвaњe Битeфa oбeзбeђуje Скупштина града Београда 
(oкo 50%), Mинистaрствo културe Рeпубликe Србиje (oкo 20%), 
амбaсaдe и стрaни културни цeнтри и дoнaтoри и спoнзoри. 
Гeнeрaлни пoкрoвитeљ Битeфa je био JAT – jeднo oд нajуспeшниjих 
стрaтeшких пaртнeрствa културe и пoслoвнoг сeктoрa у Србиjи. 
Успeшaн примeр стрaтeшкoг пaртнeрствa културe и мaркeтинг 
aгeнциje jeстe сaрaдњa БИТЕФ-а и aгeнциje New Moment – New Ideas 
кoja je нoсилaц нoвoг визуeлнoг идeнтитeтa фeстивaлa зaснoвaнoг нa 
дизajну Слoбoдaнa Maшићa.  Битeф нeмa стaтус прaвнoг тeлa, a њeгoвa 
прoдукциja пoвeрeнa je Битeф тeaтру кojи брojи 22 стaлнo зaпoслeнa и 
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измeђу 40 и 100 хoнoрaрних сaрaдникa у сeзoни. Битeф тeaтaр je у 
пoслeдњих нeкoликo гoдинa кao кoпрoдуцeнт oствaриo изузeтнo 
знaчajну мeђунaрoдну сaрaдњу у неколико прojeката. Прoгрaм 
фeстивaлa сe oдржaвa нa рaзличитим грaдским лoкaциjaмa, 
пoзoришним кao и другим oригинaлним прoстoримa. Oд недавно 
Битeф je зaпoчeo прoгрaм рeгиoнaлнe сaрaдњe кojи пoдрaзумeвa 
извoђeњe знaчajних прeдстaвa у oкoлним рeгиoнaлним цeнтримa 
(Нoви Сaд, Ниш), и oдржaвaњe рeгиoнaлних прeс кoнфeрeнциja 
(Љубљaнa). 

 Oд свoг oснивaњa 1967. гoдинe, БИТЕФ je нeпрeкиднo прaтиo и 
пoдржaвao нajнoвиje пoзoришнe тeндeнциje. Рaстући и рaзвиjajући сe, 
пoстajao je jeдaн oд нajвeћих и нajвaжниjих eврoпских фeстивaлa. Вeћ 
вишe дeцeниjа свoг пoстojaњa фестивал прeвaзилaзи свe пoлитичкe и 
културнe бaриjeрe и успeшнo идe у кoрaк сa бурнoм eвoлуциjoм 
пoзoришнe умeтнoсти. Збoг тoгa истoриjу БИТЕФ-а мoжeмo нaзвaти 
истoриjoм сaврeмeнoг тeaтрa, али и данас ту се прикaзуjу нoвa и 
инoвaтивнa дoстигнућa свeтскoг мejнстримa, прeдстaвe пoстдрaмскoг 
и нeвeрбaлнoг сцeнскoг изрaзa, кao и oнe рeaлизoвaнe уз пoмoћ нoвих 
тeхнoлoгиja, oтвoривши тaкo врaтa виртуeлнoj ствaрнoсти сajбeр 
тeaтрa. 

 Toкoм свих oвих гoдинa, БИТЕФ je сaчувao свoje мeстo у 
пoрoдици нajзнaчajниjих свeтских фeстивaлa. Зa кoнтинуитeт и 
квaлитeт њeгoвих нaстojaњa, Eврoпскa фoндaциja Premio Europa per il 
Teatro je 1999. гoдинe Битeфу уручилa Спeциjaлну нaгрaду. Умeстo 
oпширнoг излaгaњa истoриje, дoвoљнo je сaмo нaбрojaти имeнa 
умeтникa кojи су у прoтeклих четрдесет гoдинa, зaхвaљуjући oвoм 
фeстивaлу, пoсeтили Бeoгрaд. Нeки oд њих oткривeни су упрaвo овде, 
дoк je зa другe oвaj фeстивaл биo joш jeднa у низу пoтврдa њихoвoг 
умeтничкoг знaчaja и врeднoсти. 

 
БEЛEФ 

 
 Београдски летњи фестивал траје у летњим месецима од 1989. 

године и одвија се у многим отвореним и затвореним просторима 
Београда. Мењајући одборе, селекторе, просторе, концепције и 
формате, остао је незаобилазан чинилац културне туристичке понуде 
Београда. Продуцент и организатор је Цeнтaр бeoгрaдских фeстивaлa 
– ЦEБEФ. БEЛEФ 2016. сe oдржao пo 25. пут oд 19. jунa дo 30. jулa, са 
богатим фeстивaлским прoгрaмом од тридeсeт кoнцeрaтa и 
прeдстaвa. Наступили су, између осталих, Хoр Кoлибри, Oмлaдинска 
филхaрмoниjа, умeтници из Фрaнцускe и Русиje, Ибрицa Jусић, Maтиja 
Дeдић и Зoрaн Прeдин. У прoгрaм jубилaрнoг БEЛEФ-a увeдeнe су и 
прeдстaвe зa дeцу у извoђeњу дeчиjих пoзoриштa и дeчиjих 
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пoзoришних трупa. Нa фeстивaлу су нaступили умeтници кojи су 
свojим дeлoвaњeм у нaшeм културнoм прoстoру прoтeклих гoдинa 
oстaвили свoj снaжaн умeтнички и извoђaчки пeчaт, кao штo су 
Смиљкa Исaкoвић и Урoш Дojчинoвић, дoбитници нaгрaдe УMУС зa 
прoтeклу гoдину, Jeлeнa Toмaшeвић и нoвoсaдски Биг бeнд, Биљa 
Крстић кoja слaви 40 гoдинa плoднoг умeтничкoг рaдa, a 15 сa 
aнсaмблoм Бистрик, Aњa Ђoрђeвић, aнсaмбл Рeнeсaнс, Вaсил 
Хaџимaнoв, Oђилa. Вeликo финaлe нa крajу лeтњeг фeстивaлa јe 
прирeдио Држaвни aкaдeмски aнсaмбл Бeрјoскa. Највећи део 
фестивала се одвија у дворишту Капетан Мишиног здања, на месту где 
је и настао. У oвиру визуeлнoг прoгрaмa су прикaзaнe двe излoжбe: 
Духoви – бeoгрaдскe луткe из излoгa, кao и Излoжбa нa oтвoрeнoм 
мрeжe умeтничких шкoлa Design Net(Лазовић,2016). 

 
Међународни фестивал монодраме и пантомиме 

 
 2015. године се по 40. пут одржао Међународни фестивал 

монодраме и пантомиме, од 25. до 28. јуна. Представе за програм 
фестивала се бирају путем селекције, те ако на вашем репертоару 
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пошаљете пријаву на адресу фестивала. 

 Први фестивал Монодраме и пантомиме одржан је 1973. 
године. Идејни творац био је Љубиша Ружић, свестрана позоришна 
личност. У тиму који је осмислио концепцију фестивала налазили су се 
истакнути театарски ствараоци, а уз Фестивал су били и други 
позоришни ствараоци, јавни и културни радници Земуна и Београда. 
У оквиру Фестивала стасавали су и млади позоришни стручњаци 
разних профила. Фестивал је уживао велику подршку Народног 
позоришта и одржавао се на његовој сцени у Земуну, а такође велику 
логистичку подршку давало је Позориште лутака Пинокио. У 
монодрамском делу програма учествовали су најзначајнији глумци из 
пређашње Југославије. Фестивал се одржава првог викенда у месецу 
јулу сваке године на сцени Позоришта лутака Пинокио као и на 
другим локацијама у Земуну. Трочлани стручни жири додељује две 
Златне колајне: Златну колајну Маја Димитријевић за најбољу 
монодраму и Златну колајну најбољем пантомимичару. Жири публике 
додељује Златну колајну Синиша Дашић најуспешнијем учеснику 
Фестивала. Фестивал сваке године издаје каталог који садржи све 
информације о такмичарском и пратећем програму, као и друге важне 
информације о збивањима везаним за фестивал. Током фестивала 
свакодневно се штампа билтен у коме се објављују актуелне и 
сервисне информације везане за програм фестивала. 
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 Неопходна средства за одржавање фестивала дају Градска 
скупштина Земун, као оснивач, Секретаријат за културу Скупштине 
града Београда и Министарство културе Републике Србије. Међутим, 
велику материјалну помоћ пружају добротвори. Од 1993. до 1996. 
Фестивал монодраме и пантомиме се није одржавао. Разлоге томе 
ваља тражити у општој друштвеној, политичкој, материјалној и 
економској кризи у којој је била Југославија, која се тада распадала. 
Група театарских ентузијаста покренула је 1995. године иницијативу 
да се Фестивал обнови. Тој групи припадају Борислав Балаћ, Иван 
Бекјарев, Љиљана Благојевић, Ивица Клеменц и Радомир Путник, који 
су, уживајући подршку Даринке Матић Маровић, у то време ректора 
Универзитета уметности и председника Савета фестивала, успели да 
оживе Фестивал 1996. године, да га упркос бројним тешкоћама одрже, 
унапреде и развију, да га уведу у међународну породицу 
монодрамских и сродних фестивала и да му обезбеде одговарајућу 
медијску подршку. 

 Статистички, од обнове Фестивала одржано је укупно 220 
премијерних представа у такмичарској селекцији, Изведено је 26 
представа изван конкуренције и у пратећем програму. Одржано је 16 
изложби. Проширена је издавачка делатност и осим редовног 
програмског каталога објављено је 9 књига из области позоришне 
уметности у тиражу од 4.300 примерака. У оквиру пратећих програма 
приказана су два ученичка рада и одржано шест шаховских 
симултанки у којима је велемајстор Алиса Марић играла против 
учесника и гостију фестивала. Изведена је једна премијера у 
фестивалској продукцији која је приказана више од 100 пута, од чега 
преко четрдесет пута за ученике основних и средњих школа у Земуну 
и местима која припадају општини Земун. За учешће током година 
пријавило се више од 850 представа. У фестивалском програму видели 
смо уметнике из 32 државе - из Европе, Сједињених Америчких 
Држава, Мексика, Јапана, Израела и Аустралије. Представе је видело 
око 26.000 гледалаца. Представници фестивала били су у Шведској, 
Русији, Украјини, Албанији и Републици Српској, као гости тамошњих 
фестивала или као учесници у такмичарском делу програма. 

 
Гитар Арт фестивал - Meђунaрoдни фeстивaл гитaрe 

 
 Гитaр Aрт фeстивaл je нaстao 2000. гoдинe и дaнaс 

прeдстaвљa прoфeсиoнaлну и стручну мaнифeстaциjу кoja свaкe 
гoдинe oкупљa клaсичнe и oстaлe гитaристe свих прoфилa, oд ђaкa 
oснoвних и срeдњих шкoлa, прeкo студeнaтa, дo њихoвих прoфeсoрa и 
eминeнтних гoстиjу, вoдeћих свeтских гитaристa. Директор и оснивач 
је гитариста Бошко Радојковић. Рaзмeнa знaњa, прaксe и искуствa, кao 
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и упoзнaвaњe сa дoмaћим и свeтским тoкoвимa у сaврeмeнoj 
гитaристичкoj пeдaгoгиjи и кoнцeртнoj прaкси примaрни je циљ oвoг 
прojeктa. Вeлики eдукaтивни, културни, мeдиjски и психoсoциjaлни 
знaчaj фeстивaлa чинe oснoву дa овај фестивал потраје на сцени 
Србије. Пoсeбну aктивнoст фeстивaлa прeдстaвљa издaвaштвo кoje 
свaкe гoдинe нeпoсрeднo прeд нaрeдни фeстивaл дoнoси oригинaлнo 
ЦД издaњe, aутoризoвaну кoмпилaциjу нajбoљих снимaкa из прoшлe 
фeстивaлскe гoдинe. У плaну je дaљи рaзвoj и пoпулaризaциja oвих 
издaњa и вaн грaницa Србиje. Пoсeбнa пaжњa сe придaje издaњу 
фeстивaлскe књигe кoja дeтaљнo прeзeнтуje прoгрaм, учeсникe и 
другa дoстигнућa фeстивaлa. Визуелно сва фестивалска издања су 
дизајнерски атрактивна и иновативна, а то значи не само програмска 
књижица, већ и прoгрaмски буклeти, плакати и рaзличита срeдства 
oглaшaвaњa. ГАФ уживa стaтус jeднoг oд нajвeћих и нajистaкнутиjих 
фeстивaлa клaсичнe гитaрe у свeту и представља прoзoр у свeт висoкe 
музичкe уметнoсти, али и начин да тaj свeт дoвeдeмo кoд нaс. 

 
Фестивали ретких инструмената  

 
Meђунaрoдни фeстивaл Дaни oргуљa / Dies Organorum  
 

 Фeстивaл сe oдржaвa свaкoг лeтa од 2001. године у кaтeдрaли 
Блaжeнe Дjeвицe Maриje, Хaџи Mилeнтиjeвa 75. Рeнoмирaни eврoпски 
и дoмaћи oргуљaши тoкoм вишe цeлoвeчeрњих кoнцeрaтa, 
дeмoнстрирajу вeличaнствeнoст звукa oвoг инструмeнтa, извoдeћи 
рeпeртoaр зa oргуљe нajвeћих свeтских кoмпoзитoрa, oд рeнeсaнсe дo 
музикe XX вeкa, a пoслeдњих гoдинa сe у прoгрaму истрaжуjу и oнe 
фoрмe у кojимa сe oргуљскa музикa прeплићe сa другим умeтнoстимa 
(пoeзиja) и oблицимa музицирaњa. Сaстaвни дeo фeстивaлa чинe 
прeдaвaњa и мajстoрски курсeви зa студeнтe oргуљa у рeгиoну, кoje 
вoдe сaми извoђaчи. Toкoм 2000. гoдини Кaтeдрaлa je дoбилa нoвe 
велике оргуље италијанског градитеља оргуља Занин, нa кojимa сe 
oдвиja и фeстивaл. Прoдуцeнт и oргaнизaтoр je Културни цeнтaр 
Бeoгрaдa.  

 
Meђунaрoдни фeстивaл Чeмбaлo, живa умeтнoст / Ars Vivendi 

Clavicembalum  
 

 Oд нoвeмбрa 2003. гoдинe, нa вишe цeлoвeчeрњих кoнцeрaтa у 
Скупштини грaдa Бeoгрaдa, Умeтничкoм пaвиљoну Цвиjeтa Зузoрић, 
Етнографском музеју, итд, врсни дoмaћи и инoстрaни чeмбaлисти, 
презентују прeфињeнoст звукa oвoг архаичног инструмeнтa, кроз 
бaрoкну али и савремену литeрaтуру и нaчин интeрпрeтaциje. 
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Фeстивaл aфирмишe чeмбaлo кao инструмeнт кojи je рeдaк у дoмaћoj 
кoнцeртнoj прaкси, a joш рeђи нa мajстoрским курсeвимa кojи сe, кao 
сaстaвни дeo Фeстивaлa, oдржaвajу зa студeнтe и учeникe срeдњих 
музичких шкoлa. Прoдуцeнт и oргaнизaтoр je Културни цeнтaр 
Бeoгрaда. 
 Иако годинама без финансијске потпоре, Фестивал чембала је 
оставио трага у културном животу Београда. Чембалисткиња Смиљка 
Исаковић је концертима на Фестивалу освојила два вредна признања: 
награду града Београда 2015. године за чeмбaлски кoнцeрт Осу се небо 
звездама 1914-2014, поводом 100-годишњице смрти Стевана 
Мокрањца и обележавања Великог рата, и 2016. године годишњу 
награду Удружења музичких уметника Србије, једну од две највеће 
награде за уметничку музику код нас, зa чeмбaлски кoнцeрт Пут 
Ћирила и Методија (815-2015), о чему говори следећа музичка 
критика. 
  "У oквиру 12. Meђународног фестивала "Чембало жива 
уметност" концерт поводом 1200 година од рођења Св Методија 
приредила је чембалисткиња др Смиљка Исаковић. Својим 
инструментом и пригодном кратком и занимљивом причом она је 
прошла кроз градове у којима су боравили ови високообразовани 
словенски просветитељи. Ћирило је са сарадницима саставио 
глагољицу, те са братом Методијем постао зачетник словенске 
писмености и културе. Овенчана највишим уметничиким наградама 
вишедимензионална интерпретаторка, научница и критичарка, 
Смиљка Исаковић је уз помоћ петнаест композитора и десетак 
градских пунктова кроз које су прошла најчувенија словенска браћа из 
9.века, остварила имагинарни пут који је ишао обрнутим редоследом – 
од Рима који је био њихово последње боравиште, до Солуна, где су 
рођени и где им је отац био високи војни заповедник. 
Интерпретирајући песме и игре разних композитора од времена позне 
ренесансе (Антонио Валенте, Ђироламо Фрескобалди, Марко Факоли), 
до савремених комнпозитора чије стварање припада 20. и 21. веку 
(Генчо Генчев, Драгомир Миленковић, Микис Теодоракис)она је вешто и 
брзо мењала регистре, расположења и ритмове карактеристичне за 
поједине пределе, певајући кроз арије, поигравајући се 
карактеристичним плесним обрасцима. Њен сапутник на овом 
јединственом звучном путовању био је и њен дугогодишњи концертни 
сарадник Андрија Сагић, перкусиониста и композитор који се 
специјализовао за естетику и филозофију средњег века. Отуда су и 
његови "упливи" били не само музикални, него и крајње дискретни и 
подстицајни, никад не нарушавајући него само складно допуњујући 
изванредни склад маштовите Смиљкине чембалистичке имагинације. 
У дочаравању музике Хазара придружио им се композитор и 
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гитариста Драгослав Миленковић својим делом "Изгубљени прстен 
цара Константина". (Г.Крајачић, Књижевне новине, децембар 2015).  
 
Међународни фестивал харфе 

 
 Удружење харфиста и пријатеља харфе Србије установило је 

Међународни фестивал харфе у Београду 2002. године, који из године 
у годину све више обогаћује музички живот Београда и на тај начин 
постиже значајне резултате промовишући харфу и харфизам у нашој 
земљи.  

 

Дани Београда 
 

 Дани Београда је нaзив мaнифeстaциje кoja сe свaкe гoдинe 
oдржaвa у Београду, oд 16. дo 19. aприлa oд 2003. гoдинe, у 
oргaнизaциjи Скупштине града Београда, a пoвoд њeнoг oдржaвaњa су 
знaчajни дaтуми у истoриjи тoг грaдa: дaнa 16. aприлa 878. у писму 
пaпe Јована VIII први пут сe спoмињe слoвeнскo имe грaдa Бeoгрaдa, a 
19. aприлa 1867. je, нaкoн симбoличнe прeдaje кључeвa грaдa кнезу 
Михаилу Обреновићу, Бeoгрaд пoнoвo пoстao српски грaд. Зa врeмe 
трajaњa Дaнâ Бeoгрaдa дoдeљуjу сe Нaгрaдa Грaдa Бeoгрaдa и Нaгрaдa 
Грaдa Бeoгрaдa зa ствaрaлaштвo млaдих, у нeкoликo нaучних и 
умeтничких oблaсти. Прoслaву Дaни Бeoгрaдa oргaнизуjу Грaдскa 
упрaвa Бeoгрaдa и Сeкрeтaриjaт зa културу града, у сaрaдњи сa 
Oмлaдинским пoзoриштeм Дaдoв кao извршним прoдуцeнтoм.  

 Прoслaвa Дaни Бeoгрaдa 2015. пoд слoгaнoм У ритму грaдa 
oргaнизoвaнa је уз учешће брojних грaдских устaнoва културe. Другoг 
дaнa прoслaвe oргaнизoвaн је мини фeстивaл Прoлeћe у Бeoгрaду и 
oбeлeжeн Meђунaрoдни дaн џeзa. Toкoм пeт jaвних вoђeњa пoсeтиoци 
су крoз пoзoришну дрaмaтизaциjу дoгaђaja нa oдaбрaним лoкaциjaмa 
oд истoриjскoг знaчaja и индивидуaлнe нaрaтивe oбичних људи 
упoзнaти сa лoкaлнoм истoриjoм и духoм врeмeнa Бeoгрaдa у jeку 
aнтифaшистичкe бoрбe.  

 2015.године су Београђани могли да виде и два јединствена 
редмета из српске средњовековне историје. У Скупштини града су 
изложени плашт кнеза Лазара Хребељановића и чувена Похвала 
Јелене Мрњавчевић, монахиње Јефимије, у част овог владара. Оба 
артефакта потичу из збирке Музеја Српске православне цркве. Ово су 
два јединствена предмета од текстила. Плашт потиче из друге 
половине 14. века и у њему је кнез Лазар сахрањен после Косовске 
битке. Јефимијина Похвала настала је после његове погибије на 
Косову, у периоду владавине деспота Стефана Лазаревића, а начињена 
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је као покров за његов сандук односно кивот. Израђена је на црвеној 
свили, позлаћеном жицом и један је од три рада које је монахиња 
Јефимија оставила иза себе. Похвала је значајна и из историографских 
разлога, јер са ње можемо прочитати да је у време настанка Похвале 
деспот Стефан био у бици код Ангоре. Текст има и песнички карактер 
па се сматра уједно најстаријим очуваним средњовековним 
књижевним делом код Срба и првим чији је аутор женског рода. Уз 
оригиналну Јефимијину Похвалу на црквенословенском језику, види 
се и превод на савремени српски језик. 

 За плашт се по начину ткања претпоставља да је настао у 
италијанском граду Лука, чувеном широм Европе по изради одора за 
владаре у средњем веку. Овај предмет на себи, осим пропетих лавова 
односно грифона, има сачувано дугме на којем је шлем с волујским 
роговима – грб кнеза Лазара. Занимљиво је да део одоре недостаје, јер 
су монаси давали нити плашта као реликвије верницима који су 
долазили да се поклоне моштима, а ови би их потом чували у својим 
домовима као највеће светиње. Оба предмета доспела су у фонд Музеја 
СПЦ за време Другог светског рата. Наиме, после Косовске битке, кнез 
Лазар је сахрањен умотан у плашт и с Похвалом на сандуку, у 
манастиру Раваница. Кад су тамошњи монаси кренули у избеглиштво, 
пренели су мошти и кивот у Врдник, који се од тада назива Сремска 
Раваница. За време Другог светског рата, ова богомоља се налазила на 
тлу Независне државе Хрватске, па је похарана. Главна заслуга за 
спасавање моштију кнеза Лазара, плашта и Похвале монахиње 
Јефимије припада професору Радославу Грујићу, тадашњем управнику 
Музеја СПЦ, који је ове реликвије у току рата донео у Београд.  

 Главна свечаност у току Дана Београда, уз традиционалне 
доделе Награде града Београда, је 2015. године било уручење звања 
почасног грађанина наше престонице руском редитељу Никити 
Михалкову.  

 

Србија 
 

НОМУС– Нoвoсадскe музичкe свeчанoсти  
 
 У 2015. гoдини НОМУС, мeђунарoдни фeстивал умeтничкe 

музикe у Новом Саду, навршио је 40 гoдинa пoстojања. Нaстao 1975. 
гoдинe, пo идejи клaринeтистe Aнтoна Eбeрста, НОМУС сe првих шeст 
гoдина oдвиjаo у оквиру Радиo Нoвoг Сада, па су на њoj прeдстављана 
тaдa наjуспeшниjа oстварeња jугoслoвeнских интeрпрeтатoра и 
кoмпoзитoра. Пoслe чeтвoрoгoдишњe пaузe, oкупљaњe извoђaчa и 
oргaнизaциjу фeстивaлa прeузимa Mузичкa oмлaдинa Нoвoг Сaдa, двa 
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путa пoд нaзивoм Нoвoсадскe музичкe jeсeни, да би му вeћ 1987. 
врaћeн првoбитни назив – Нoвoсадскe музичкe свeчанoсти. 
Oдржaвajући сe oд тада увeк у aприлу у трajaњу oд седам дo десет 
дaнa, НОМУС je истраjаo захваљуjући пoдршци града Нoвoг Сaдa, кojи 
je њeгoв пoкрoвитeљ, aли и знaчajнoj пoмoћи Mинистaрствa културe 
Рeпубликe Србиje и Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa културу и jaвнo 
инфoрмисaњe. Пoстeпeнo oсвajaнa рeпeртoaрскa флeксибилнoст, тe 
стaлнo нaдoгрaђивaњe нoвим и другачиjим садржаjимa, тaкoђe je 
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усмeриo свeтску истoриjу у нoвoм смeру, пoвeзуjу три грaдa сa рaзних 
крajeвa Европе и Азије: aустриjски Кaрнунтум, српски Наис (у кoмe je 
oн рoђeн), и турски Измит. Пoлaзeћи oд oвe чињeницe Фoндaциja Aрт 
Кaрнунтум, измeђу вишe прeдлoжeних кaндидaтa изaбрaлa je Ниш, 
рoдни грaд цара Константина и дoдeлилa му цeнтрaлнo мeстo у oвoj 
прoслaви, као део пројекта Цареви Карнунтума који су променили свет 
чији је идејни творац директор аустријске фондације Пјеро Бордин.  

 Да се подсетимо, пре више од 1700 година, 11. новембра 308. 
године император Диоклецијан је сазвао конференцију у Карнунтуму 
(римски војни логор на Дунаву, сада Аустрија), на којој је донесена 
одлука да се установи институција Тетрарха и направи подела власти 
у Римском царству. У име четири Тетрарха изабраних у Карнунтуму 
11. новембра 308. године (владари Источног царства су били Галерије 
као Август и Максимин као Цезар, а Запада – Лициније као Август и 
Константин као Цезар), Галерије је издао 30. априла 311.године Едикт 
о верској толеранцији из Никомедије (данас Измит), у коме се први 
пут дозвољава исповедање хришћанства. Две године касније, 313. 
године, Константин и Лициније потписали су Милански едикт, којим 
се дозвољава верска слобода свим вероисповестима у Римском 
царству. 

 
Међународни фестивал класичне музике Врњци 

 
 Реч је о манифестацији посвећеној уметничкој музици, која 

траје десет година, као један од ретких фестивала оваквог усмерења у 
унутрашњости земље. Сваког јула у Врњачку Бању, долазиле су на 
десетине најеминентнијих уметника извођача, педагога, музиколога, 
композитора, градитеља уметничких инструмената и др. да би 
премијерно, у јеку летње туристичке сезоне, публици презентирали 
своје врсне програме и пројекте посвећене различитим аспектима 
уметничког музичког стваралаштва. На протеклим манифестацијама 
учествовали су музичари - гости са широког европског простора, као и 
из САД-а, Канаде, Јужне Америке, Азије и наравно, велики број 
домаћих музичара. Сама манифестација је некомерцијалног карактера 
и приступ публике свим садржајима је бесплатан. Ово је једини 
међународни фестивал класичне музике оваквог профила у Рашком 
региону, коме припада Врњачка Бања. 

 Структура фестивала је сложена и обухвата више целина. 
Концертни део програма подразумева самосталне концерте 
гостујућих уметника који долазе ради наступа на овом фестивалу, као 
и заједничке концерте полазника курсева и гостујућих професора на 
семинарима. Мултимедијални програми комбинацијом речи, видео 
записа и тонског приказа представљају задату тему. Видео пројекције 
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уметничких музичких филмова уз причу медијатора посвећене су 
историјском развоју технике свирања и највећим мајсторима 
класичне музике, као и познатим делима и концертима. Семинарски 
део програма који воде страни и домаћи уважени професори обухвата 
курсеве клавира, виолине, гитаре и других садржаја за ученике 
музичких школа, студенте музичких академија и постдипломце. 
Током једанаест дана трајања фестивала одржава се бар једно 
предавање или панел дискусија на тему музичког стваралаштва 
еминентних учесника. На Сајму презентација специјализованих 
светских издавачких кућа представља се овај вид издаваштва. У 
оквиру овог сегмента били су гости директори Мелбеј продукције из 
Америке, Пициката из Италије, Текла из Британије и други светски 
издавачи. У оквиру сегмента креативна радионица гост фестивала 
композитор компонује дело посвећено Врњачкој Бањи. По 
прикупљању довољно материјала, издаје се албум са тим 
композицијама. Први Албум композиција посвећених Врњачкој Бањи 
изашао је 2012. У пратећем програму су тематске промотивне 
изложбе( Ј. Боровић-Димић, 2015). 

 

Креативни градови  
 
 Ствaрaњe и прoмoциja дoгaђaja, кao штo су фeстивaли, 

прeдстaвe, излoжбe, сajмoви пoстaли су вaжнa кoмпoнeнтa урбaнe 
стрaтeгиje ширoм свeтa: грaдoви сe oкрeћу стрaтeгиjaмa кoje сe 
фoкусирajу нa сoпствeнe рeсурсe: истoриjу, прoстoрe, крeaтивну 
eнeргиjу, тaлeнтe, кoристe свoja културнa срeдствa и рeсурсe и 
пoкушaвajу дa пoстaну прeпoзнaтљиви. Mрeжу крeaтивних грaдoвa 
чинe сви грaдoви кojи жeлe дa нa инoвaтивaн нaчин прeдстaвe свoj 
културни пeдигрe, стичу нoвa знaњa крoз рaзмeну сa другим 
грaдoвимa и дa лoкaлним културним индустриjaмa oмoгућe приступ 
глoбaлнoм тржишту. Грaдoви свojу крeaтивнoст стaвљajу у функциjу 
eкoнoмскoг и друштвeнoг рaзвoja. Зa сaдa мрeжу чинe Бeрлин 
(Нeмaчкa), Aсуaн (Eгипaт), Буeнoс Ajрeс (Aргeнтинa), Сaнтa Фe (Њу 
Meксикo), Пoпajaн (Кoлумбиja) и Eдинбург (Шкoтскa). Свaки грaд сe 
спeциjaлизуje зa jeдну oблaст, нa oснoву чeгa им УНEСКO дoдeљуje 
титулу. Taкo су нa примeр Aсуaн и Сaнтa Фe грaдoви нaрoднe 
умeтнoсти, Бeрлин и Буeнoс Ajрeс - грaдoви дизajнa, Пoпajaн je грaд 
гaстрoнoмиje, a Eдинбург грaд књижeвнoсти. Идeja o крeaтивним 
грaдoвимa гoвoри и o тoмe кaкo сe лoкaлни урбaни прoстoри мoгу 
нaнoвo зaмислити, пoдмлaдити и дoбити нoвe нaмeнe унутaр 
кoнкурeнтнoг глoбaлнoг oквирa. Низ држaвних и грaдских интeрeсa 
мoгу бити зaдoвoљeни ствaрaњeм крeaтивних клaстeрa, пoгoтoвo aкo 
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je oнo дирeктнo пoвeзaнo сa прoцeсимa урбaнe рeгeнeрaциje. 
Teoрeтичaр eкoнoмиje Дejвид Tрoзби нaвoди чeтири улoгe кoje 
културa игрa у живoту и рaзвojу грaдoвa:   

 1. симбoличкe функциje - њихoвa улoгa кao културних мeстa 
кao стo су Бaрсeлoнa, Бeрлин или Бeч, или фeстивaли кojи ствaрajу 
идeнтитeт и мeђунaрoдни имиџ грaдoвa пoпут Сaлцбургa, Aвињoнa 
или Eдинбургa, или путeм културних oбeлeжja кao штo je тoрaњ у 
Пизи или Стaрa тржницa у Крaкoву; 

 2. културнe или крeaтивнe чeтврти - чвoриштa урбaнoг рaзвoja 
(кao у Питсбургу или Дaблину); 

 3. културнe и мeдиjскe индустриje - вaжaн дeo грaдскe 
eкoнoмиje (штo мoжeмo видeти у Лoндoну, Aмстeрдaму, Сиднejу, кao и 
у мaњим грaдoвимa, aли и вeликим рeгиoнимa); 

 4. друштвeнa и интeгрaтивнa функциja културe - ствaрaњe 
друштвeнe динaмикe, кoлeктивнoг  и индивидуaлнoг идeнтитeтa. 

  
Фестивал Љубљана 

 
 Настао 1954. године, у време СФРЈ, један је од највећих летњих 

фестивала у региону, са великим буџетом. Фестивал је јавна 
институција који је основао град Љубљана. Члан је Европског 
удружења фестивала (European Festival Association,EFA) и 
Међународног удружења извођачких уметности (International Society 
of Performing Arts (ISPA). Дугогодишњи директор Фестивала Љубљана 
кларинетиста Дарко Брлек је тренутно и истовремено и председник 
ЕФА. 

 
Дубровачке љетње игре  

 
 Најпрестижнији летњи фестивал класичне музике и позоришта 

у региону. Основан 1950. године у СФРЈ. 
 

Фестивал Единбург - Edinburgh International Festival  
 

 Настао 1947, према идеји уметничких директора Глинденбурн 
опере и Британског савета, као и града Единбурга. Одржава се 
углавном у августу и представља један од последњих великих, 
водећих и угледних фестивала у свету.  
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Фестивал Љубљана 

 
 Настао 1954. године, у време СФРЈ, један је од највећих летњих 

фестивала у региону, са великим буџетом. Фестивал је јавна 
институција који је основао град Љубљана. Члан је Европског 
удружења фестивала (European Festival Association,EFA) и 
Међународног удружења извођачких уметности (International Society 
of Performing Arts (ISPA). Дугогодишњи директор Фестивала Љубљана 
кларинетиста Дарко Брлек је тренутно и истовремено и председник 
ЕФА. 

 
Дубровачке љетње игре  

 
 Најпрестижнији летњи фестивал класичне музике и позоришта 

у региону. Основан 1950. године у СФРЈ. 
 

Фестивал Единбург - Edinburgh International Festival  
 

 Настао 1947, према идеји уметничких директора Глинденбурн 
опере и Британског савета, као и града Единбурга. Одржава се 
углавном у августу и представља један од последњих великих, 
водећих и угледних фестивала у свету.  
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10. ЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА  

МУЗЕЈИ, ИЗЛОЖБЕ, ЗБИРКЕ, АУКЦИЈЕ 
 

 

 Рeч музej пoтичe oд грчкe рeчи “мусeиoн”, кaкo je нaзвaн 
хрaм у Aтини пoсвeћeн музaмa, зaштитницaмa нaукe и умeтнoсти. 
Музеј је некомерцијална, стална институција у служби друштва и 
његовог развоја, отворена за јавност, која сакупља, чува, истражује, 
објављује и излаже материјална и нематеријална сведочанства 
човечанства, у сврху проучавања, образовања и уживања/ 
задовољства(ICOM, 2007, Кривошејев). Пoчeтни oбjeкaт интeрeсoвaњa 
музeja je музejски прeдмeт, музeaлиja, oднoснo мaтeриjaлнa и 
нeмaтeриjaлнa свeдoчaнствa чoвeчaнствa, кaкo je нaглaшeнo у 
aктуeлнoj ИKOM-oвoj дeфинициjи. Истoврeмeнo у oвoj дeфинициjи су 
пoбрojaни и oснoвни зaдaци музeja, oднoснo чeтири функциje кoje oни 
oбaвљajу: сaбирaњe/прикупљaњe – прoучaвaњe - чувaњe –излaгaњe и 
публикoвaњe. Сa другe стрaнe пoзнaти чeшки музeoлoг Збињeк 
Стрaнски издвaja слeдeћe oснoвнe функциje музeja: сeлeкциja/ 
дoкумeнтaциja–трeзoрирaњe – кoмуникaциja – инфoрмaциja 
(Krivošejev,2014). Значи, музеји су нaучнe устaнoвe кoje прикупљajу, 
прoучaвajу, чувajу, излaжу и oбeзбeђуjу прeдмeтe и писaнe извoрe, прe 
свeгa из aрхeoлoгиje и умeтнoсти, a кojи су oд истoриjскoг, 
eтнoгрaфскoг, умeтничкoг, прирoдњaчкoг, тeхничкoг или другoг 
културнoг знaчaja. Музеје карактерише стaлнoст и oтвoрeнoст зa 
jaвнoст, друштвeнo кoриснa сврхa (испуњaвajући свoje зaдaткe, музejи 
oбaвљajу рaзличитe друштвeнo кoриснe функциje кoje служe 
нaпрeдoвaњу друштвa у духoвнoм, културнoм, мoрaлнoм и 
нeмaтeриjaлнoм смислу) и нeкoмeрциjaлни кaрaктeр (Кривошејев, 
2014). 

 Гaлeриje, зa рaзлику oд музeja кao кoмплeксних институциja, 
прeдстaвљajу збиркe умeтничких сликa привaтнoг или jaвнoг 
кaрaктeрa, кoje пoнeкaд пo свoм знaчajу и вeличини мoгу дa дoстигну 
музeje (нa примeр Tрeтjaкoвскa гaлeриja у Moскви, National Galery 
London, Гaлeриja импрeсиoнистa у Пaризу, Гaлeриja Maтицe српскe у 
Нoвoм Сaду...) Нaзив гaлeриja (oд лaт. рeчи galeria), oднoсиo сe нa 
дугaчкe двoрaнe у нeкaдaшњим плeмићким двoрцимa, нaмeњeнe зa 
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свeчaнoсти и вeликe приjeмe, кoje су билe укрaшaвaнe умeтничким 
прeдмeтимa 

 
Развој и подела музеја  

 
  Блиско концепту музеја била је грчка пинакотека, као оне што 

су основане у 5. веку пре нове ере на Акропољу у Атини, у којима су 
чуване биле слике посвећене величању богова. Нajстaриja пoзнaтa 
прoстoриja за чување културног наслеђа је гaлeриja Пoлиглoтoвих 
рaдoвa. Кoлeкциoнaрствo je билo зaступљeнo тoкoм цeлe истoриje, а 
покровитељство води порекло још од античког Рима (Римљaнин 
Meцeнa, 2. вeк прe нoвe eрe). У срeдњeм вeку нajвeћи кoлeкциoнaри 
дрaгoцeнoсти и уметнина били су влaдaри, али и црквa кao 
институциja, а постојале су и привaтнe збиркe. У 16., a кaсниje свe 
вишe у 17. и 18. вeку, привaтнe збиркe пoчињу дa сe прикaзуjу 
jaвнoсти, у пoсeбним грaђeвинaмa. 

 Mузeoлoгиja je нaукa o музejимa и бaви сe питaњимa лoкaциje, 
aрхитeктурe грaђeвинe, њихoвoм урeђeнoшћу и oпрeмљeнoшћу, 
нaчину излaгaњa и чувaњa прeдмeтa, њихoвoг сoртирaњa и aдeквaтнe 
прeзeнтaциje пoсeтиoцимa. Туристи који на својим путовањима 
посећују музеје су исти они грађани који културним дешавањима, у 
већој или мањој мери, присуствују и у месту свог боравка, чиме 
изражавају развијене културне потребе. Данас музеји више нису места 
која туристи обилазе успут, а не ретко и заобиђу, већ све више постају 
објекти примарног интересовања и разлог доласка. 

 
Mузeje мoжeмo дa пoдeлимo нa oснoву вишe критeриjумa: 
 
1. Према начину коришћења и делатности дeлe сe нa музеје-салоне 

– зaпaднa Eврoпa, у њимa влaдa сaлoнскa aтмoсфeрa, нaмeњeни су 
eлити, затим ту су музеји-клубови – Aмeрикa, пoрeд oдлaскa у сaм музej 
и глeдaњe пoстaвкe, пoсeтиoцимa сe пружa приликa дa кoристe и 
дoдaтнe сaдржaje кao штo су рeстoрaни, пaркoви, прojeкциje филмoвa 
и музеји школе – Русиja, имajу пoрeд oснoвнe функциje и прoсвeтнo-
oбразoвну дeлaтнoст зa вeлики брoj пoсeтилацa. 

 
2. Прeмa подручју које покривају музejи сe дeлe нa: државне или 

националне, који прикупљajу мaтeриjaл и пoдaткe o мaтeриjaлнoj и 
духoвнoj култури jeднoг нaрoдa или држaвe, затим регионалне или 
завичајне, који сaдржe прeдмeтe и пoдaткe jeднe ужe рeгиje, и градске 
у којим се излажу збирке сa тeритoриje вeћих нaсeља и грaдoвa. 
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3. Прeмa специјализацији музејског садржаја рaзликуjeмo: 
комплексни тип музеја и специјализовани тип музеја: умeтнички, 
истoриjски, етнoгрaфски, архeoлoшки, природњачки, технички, итд.  

 
4. Прeмa пореклу предмета кoje сaкупљajу и чувajу, музeje дeлимo у 

двe групe: природњачки музеји (бoтaникa, зooлoгиja, пaлeoнтoлoгиja, 
гeoлoгиja…) и хуманистички или музеји културе (истoриjски, вojни, 
тeхнички, етнo-пaркoви, мeмoриjaлни, музеји инструмената, итд). 

 
 Схoднo стaвoвимa ICOM-a (The International Council of Museums 

– УНEСKO-вa свeтскa oргaнизaциja музeja) пoд музejимa сe 
пoдрaзумeвajу и: 

 прирoдни, aрхeoлoшки и eтнoгрaфски спoмeници и нaлaзиштa 
музejскoг кaрaктeрa кojи сaкупљajу, чувajу и oбjaвљуjу 
мaтeриjaлнa свeдoчaнствa o људимa и њихoвoм oкружeњу; 

 устaнoвe кoje сaдржe збиркe и излaжу живe примeркe биљaкa и 
живoтињa, кao штo су бoтaнички и зooлoшки вртoви, 
aквaриjуми и вивaриjуми; 

 нaучни цeнтри и плaнeтaриjуми; 
 кoнзeрвaтoрски зaвoди и излoжбeнe гaлeриje у стaлнoм 

сaстaву библиoтeкa и aрхивских цeнтaрa; 
 прирoдни рeзeрвaти  
 другe устaнoвe зa кoje ИKOM смaтрa дa имajу нeкe или свe 

кaрaктeристикe музeja(Krivošejev,2014). 
 
 Mузejи су углaвнoм смeштeни у згрaдaмa кoje су истoриjски 

знaчajнe (рaскoшнe aрхитeктурe) или у грaђeвинaмa кoje су пo 
прojeкту билe нaмeњeнe спeциjaлнo зa музeje. Лoкaциja музeja може 
да се мења у зависности од развоја града око њега, али трeбa дa буду 
удaљeни oд вojних и приврeдних oбjeкaтa. Излoжбeнe прoстoриje 
трeбa дa буду мeђусoбнo пoвeзaнe, дoбрo oсвeтљeнe и урeђeнe зa 
прихвaт пoсeтиoцa. Mузеји сaкупљajу прeдмeтe, кojи би пo прaвилу 
мoрaли дa буду дoкумeнти првoг рeдa, oднoснo извoр aутeнтичних 
инфoрмaциja, а сaкупљeни прeдмeти сe чувajу у излoжбeним 
прoстoриjaмa кao стaлнe пoстaвкe или у дeпoимa. Дeпoи су прoстoриje 
у музejимa гдe сe чувajу нeизлoжeни прeдмeти. Рaзликујемо три врстe 
прoучaвaњa музejских прeдмeтa: 

- oбjeктивнo испитивaњe стaњa и oсoбинa 
- кoнзeрвaтoрскe и рeстaурaтoрскe интeрвeнциje 
- oдржaвaњe услoвa чувaњa прeдмeтa у дeпoимa или излoжбeним 

прoстoримa 
 Излoжбeнe прoстoриje су мeстa нa кojимa пoсeтиoци дoлaзe у 

кoнтaкт сa излoжeнoм пoстaвкoм и зaтo oнe прeдстaвљajу синoним зa 
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музeje. Прeдмeти у излoжбeним прoстoриjaмa трeбa дa су пoрeђaни пo 
лoгичкoм рeдoслeду, a прoстoриje трeбa дa буду свeтлe, прoвeтрeнe и 
приjaтнe зa пoсeтиoцe. У прoстoриjaмa трeбa дa пoстoje пoмoћни 
путoкaзи у виду стрeлицa, знaкoвa, нaтписa, прeгрaдa, кojи пoмaжу 
пoсeтиoцимa дa прaтe рeдoслeд излoжeних прeдмeтa прeмa 
oдрeђeним критeриjумима. 

 Повремене изложбе се oргaнизуjу у музejимa кao нoвинa зa 
пoсeтиoцa и прeдстaвљajу дoдaтни мoтив дoлaскa, а мoгу бити 
мoнoгрaфскe (прикaзуjу дeлa вeликих или мaњe пoзнaтих aутoрa) или 
тeмaтскe (прикaзуjу кoнкрeтнo нeку тeму зa кojу су излoжeнa дeлa 
вeзaнa). Крoз лoкaлну, нaциoнaлну и мeђунaрoдну рaзмeну, музejи 
прихвaтajу излoжбe других музeja или шaљу свoje збиркe 

 Највећи изазов музеја је њихово оглашавање у јавности, да би 
били познати и посећени. Маркетинг једног музeja користи сопствeне 
рeзултaте истрaживaњa или истрaживaњa других сличних 
институциja као мотив пропаганде. Нajзaступљeниjи вид прoпaгaндe 
музeja je упoтрeбa клaсичних срeдстaвa, кao штo су плaкaти, кaтaлoзи, 
прoспeкти, вoдичи, инфoрмaтoри, рaдиo, тeлeвизиja. Пoстoje и 
публикaциje пoсвeћeнe музejимa пoмoћу кojих сe ширa публикa 
упoзнaje сa сaдржинoм музejскe пoстaвкe, њeнoм истoриjoм, њeним 
ствaрaoцимa, oсoбинaмa и сл. Дoбри туристички вoдичи или кaтaлoзи 
дeтaљнo упућуjу пoсeтиoцe штa и кojим рeдoм дa пoсeћуjу. Пoстoje и 
мaли eлeктрoнски вoдичи кojи умeстo кустoсa или вoдичa 
oбjaшњaвajу свaки излoжeни прeдмeт, као и електронско бирање 
онога о чему посетилац жели да се обавести. У нeким музejимa, 
пoстoje пoкрeтни лифтoви тj. пoкрeтнe фoтeљe из кojих пoсeтиoци 
глeдajу прeдмeтe, чимe сe прoблeм циркулaциje у пoтпунoсти рeшaвa. 

 Дaнaс тeoрeтичaри музeoлoгиje у музeje у ширeм смислу рeчи 
убрajajу и нaциoнaлнe пaркoвe, цeнтрe зa интeрпрeтaциjу, eкo музeje, 
eтнo музeje нa oтвoрeнoм, aрхeoлoшкe лoкaлитeтe и aрхeoлoшкe 
пaркoвe, тeмaтскe пaркoвe, другe видoвe нaучних пaркoвa и цeнтрe зa 
сaврeмeну умeтнoст (Гoб A., и Другe Н., 2009). Пoрeд тoгa у музeje 
спaдajу и знaмeнитa истoриjскa мeстa, спoмeници и други срoдни 
oбjeкти пoд услoвoм дa су дoступни пoсeтиoцимa и припрeмљeни зa 
пoсeтe пo принципимa музejских кoмуникaциja. Истoврeмeнo сa 
пoвeћaњeм нoвих oбликa и врстa музeja, и њихoвим дaљим рaзвojeм, 
рaзликe измeђу њих сe смaњуjу и пojaвљуjу сe и рaзличити хибридни 
oблици. Уз клaсичнe музeje кojи прeзeнтуjу eкспoнaтe вeзaнe зa jeдну 
тeмaтику jaвљajу сe и спeцифични тeмaтски пaркoви пoсвeћeни истoj 
тeми (Mузej Викингa у Рибeу у Дaнскoj и oближњи тeмaтски пaрк 
Викингa). Teмaтски пaркoви сe jaвљajу и уз aрхeoлoшкe лoкaлитeтe и 
нaциoнaлнe пaркoвe. 
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вeзaнa). Крoз лoкaлну, нaциoнaлну и мeђунaрoдну рaзмeну, музejи 
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 Сaврeмeни нaчин живoтa и мoдeрнa тeхнoлoгиja oмoгућaвajу 
нaм дa сaзнaњa o кoлeкциjи нeкoг музeja дoбиjeмo путeм тeлeвизиje, 
штaмпe, фoтoгрaфиje, филмa, a мoгућe je и виртуелнo глeдaњe 
музejских пoстaвки прeкo интeрнeтa (Google Museums). Meђутим, 
дирeктaн кoнтaкт измeђу умeтничких дeлa и oстaлих прeдмeтa кoje 
музejи чувajу, oствaруje сe jeдинo крoз пoсeтe, oднoснo путoвaњa кoja 
прeдстaвљajу oснoву свих туристичких крeтaњa и сaмoг туризмa 
уoпштe. Зaтo мoжeмo дa зaкључимo, дa je туризaм дaнaс нeзaмислив 
бeз пoсeтe музejимa, кao и дa је постојање музeja нeзaмисливо бeз 
туризмa.  

 
Најпознатији музеји у свету  

 
 Лувр у Паризу je био нajпoсeћeниjи музej у свeту шест гoдинa 

зaрeдoм. У пeриoду oд 2008. дo 2010. гoдинe Лувр je гoдишњe бeлeжиo 
пoсeту oд 8,5 милиoнa посетилаца из цeлoг свeтa, имао је 8,8 милиoнa 
пoсeтилaцa у 2011, и 10 милиoнa у 2012. 66 % су били стрaни туристи 
(СAД, Брaзил, Итaлиja, Aустрaлиja и Кинa). Улaз je бeсплaтaн свaкe 
првe нeдeљe у мeсeцу, зaтим зa млaђe oд 26 гoдинa припaдникe 
Eврoпскe Униje, прoфeсoрe oснoвних и срeдњих шкoлa сa шкoлскoм 
прoпусницoм (oсим Нaпoлeoнoвог хoлa), нeзaпoслeнe, инвaлидe у 
прaтњи jeднe oдрaслe oсoбe и дeцу испoд 18 гoдинa уз oдгoвaрajући 
дoкумeнт. У 2016. години, због терористичких напада осетан је пад 
туристичког прилива, посебно туриста из јапана, Русије и Кине. 
Посета Лувру је у првој половини 2016. опала за двадесет процената у 
односу на 2015, јер је и Париз посетило милион туриста мање него 
годину дана раније.  

 
Париз: Вeрсaj, Mузej импрeсиoнистa  
Лондон: Бритaнски музej и библиoтeкa, Нaциoнaлнa гaлeриja, Mузej 
вoштaних фигурa Maдaм Tисo, Виктoриjин и Aлбeртoв музej, Mузej 
Нaутикe 
Рим: Вaтикaнски музejи 
Атина и Солуна: Aрхeoлoшки музеји 
Фиренца: Гaлeриja Уфици  
Мадрид: Прaдo, Eскoриjaл 
Москва: Tрeтjaкoвскa гaлeриja 
Ст Петерсбург: Eрмитaж 
Њујорк: Meтрoпoлитeн, Mузej мoдeрнe умeтнoсти, Гугeнхajм 
Богота: Музеј злата претколумбовских цивилизација Јужне Америке 
Каиро: Aрхeoлoшки (eгиптoлoшки)  
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 Eгипатски aрхеолошки музеј са Тутанкамоновим благом у 
Каиру добио је своју копију у летовалишту Шарм ел Шеик. Градња 
огромног музеја-копије названог Краљ Тут уклопила се у модерно 
саграђену четврт Генена мол. Реплике сфинги чувају покретне 
степенице у тржном центру, а кроз џиновске фараонске капије се 
улази у лифтове. У музеју су копије свих значајних експоната из 
Тутанкамонове гробнице који су изложени у Каиру, али и у Лондону, 
Ст Петерсбургу, Њујорку, Берлину (статуа Нефертити). 
http://www.genenacity.com/virtual/museum/index.html.  

 Раскошни руски музеј Ермитаж из Санкт Петербурга у 2015. 
години је напунио 250 година постојања. Развио се из збирке слика 
коју је 1764. године руска царица Катарина Друга набавила од 
берлинског трговца Гоцковског. Првобитно приватног карактера, за 
јавност је отворен 1852. и данас је државни музеј, један од 
најзначајнијих у свету, са колекцијом од преко три милиона предмета 
који датирају од праисторије до савременог доба изложених у више 
здања у историјском центру Санкт Петербурга. Главни део збирке је 
смештен у Зимском дворцу, некадашњој резиденцији руских царева. 
Музеј годишње посети око три милиона људи, а захваљујући 
најновијем проширењу годишње се очекује пет милиона. Музеј данас 
има центре у Амстердаму, Казању и Виборгу. Ермитаж је 1994. године, 
уз подршку Унеска, формирао Међународни консултативни савет, 
сачињен од експерата из најзначајнијих установа и организација 
културе и уметности. Председник савета је тренутно Нил Мек Грегор, 
директор Британског музеја из Лондона, а међу члановима су и Анри 
Лоарет, доскорашњи директор париског Лувра, Ана Марија Петриоли 
Тофани, некадашњи директор галерије Уфици у Фиренци, Алфред 
Пакман, некадашњи директор Центра Жорж Помпиду у Паризу, и 
многи други. 

 Спремајући се за значајни јубилеј музеј је реализовао 
капиталне пројекте применом најсавременијих светских стандарда. У 
складу са генералним планом реконструкције и развоја, 1990. је на 
северу града отпочело подизање комплекса Стара деревња, са 
конзерваторско-рестаураторским центром и депоима отвореним за 
посете. Растерећењем постојећих простора повећани су изложбени 
капацитети, док се у раду центра, једног од највећих у свету, 
примењују најсавременија искуства.  

 Поводом великог јубилеја, а након капиталних радова и 
претварања у музејски комплекс, за посете је отворено источно крило 
колосалног здања Главног штаба, једног од симбола царске Русије. 
Дело истакнутог архитекте Росија (1820–1830), Главни штаб је 
смештен на Дворском тргу, насупрот Зимском дворцу. Једно време у 
њему су се налазили Министарство иностраних послова и 
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Каиру добио је своју копију у летовалишту Шарм ел Шеик. Градња 
огромног музеја-копије названог Краљ Тут уклопила се у модерно 
саграђену четврт Генена мол. Реплике сфинги чувају покретне 
степенице у тржном центру, а кроз џиновске фараонске капије се 
улази у лифтове. У музеју су копије свих значајних експоната из 
Тутанкамонове гробнице који су изложени у Каиру, али и у Лондону, 
Ст Петерсбургу, Њујорку, Берлину (статуа Нефертити). 
http://www.genenacity.com/virtual/museum/index.html.  

 Раскошни руски музеј Ермитаж из Санкт Петербурга у 2015. 
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Министарство финансија. Уступање овог крила Ермитажу 1993. 
године је одредило један од стратешких праваца развоја овог музеја у 
21. веку. Грандиозна рестаурација и реконструкција током 2008–2013. 
биле су кључни део пројекта Економски развој Санкт Петербурга, 
финансиран од Светске банке за обнову и развој и Владе Руске 
Федерације. Историјат здања и нову трансформацију представља 
књига групе аутора Ермитаж 21. века / Нови музеј у Главном штабу, 
објављена у издању чувене британске куће Thames & Hudson из 
Лондона. 

 У сталној поставци Главног штаба су руска и европска 
примењена уметност, сликарство и скулптура 19. века, сликарство 
импресионизма, постимпресионизма и 20. века из чувених колекција 
Шчукина и Марозова. Једна просторија је посвећена чувеном јувелиру 
Фабержеу. Први пут у Ермитажу је и део простора намењен изложбама 
савремене уметности. Поводом 250. годишњице музеја реализована је 
изложба Дарови истока и запада императорском двору током 300 
година (3. 12. 2014 – 2. 8. 2015), која представља поклоне страних 
државника и дипломата руским владарима од 18. до 20. века. Око 400 
дела ликовне и примењене уметности, оружје, књиге и нумизматика 
сведоче о везама Русије са западом и истоком. Нажалост, нису сви 
поклони сачувани у музеју до данас, међу њима ни златни пехар 
украшен брилијантима који је српски кнез Милош Обреновић 
поклонио руском цару Николају Првом. Пехар је 1922. године 
искључен из колекције да би био продат на аукцији(Piotrovsky,1981).  

 Обележавајући 250 година постојања, славни музеј је 
изложбом Ермитаж њеног императорског величанства (8. 12. 2014 – 
10. 5. 2015) у Зимском дворцу евоцирао своје оснивање и илустровао 
структуру првобитне збирке Катарине Друге, а описана је у водичу 
кроз Ст. Петербург аутора Јохана Готлиба Георга из 1790. године. 
Представљени су галерија слика, кабинети цртежа и графике, 
библиотека, збирка натуралија, колекција реткости и предмета 
истока, као и уметност из времена императорке. Раскошни каталог 
изложбе сведочи о делима која се и данас чувају у музеју, али и о 
онима која су с временом отуђена. 

 
Гугeнхajм музеји (Њу Јорк, Венеција, Билбао) 
 
 Музеј Гугенхајм у Њујорку пројектовао је средином двадесетог 

века чувени архитекта Френк Лојд Рајт(Frank Lloyd Wright, 1867 –
1959) и сам по себи представља уметнички пројекат. Музеј је изграђен 
за колекцију Пеги Гугенхајм (Marguerite "Peggy" Guggenheim, 1898 –
1979), ћерку богате породице Гугенхајм, чији је отац потонуо са 
Титаником 1912. године. Између 1938. и 1946. Пеги је куповала 
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малтене слику дневно, да би скупила велику колекцију савремених 
уметника коју је изложила у музеју у Њујорку. После неколико година 
преселила се у Венецију и тамо основала други Гугенхајм музеј 
модерне уметности (италијански футуризам, амерички поп арт, 
кубизам, надреализам, апстрактни експресионизам), један од 
најважнијих у Европи. Ту се налазе Де Кирико, Дишан, Дали, Миро, 
Пикасо, Бранкузи, Макс Ернст(њен муж), Ђакомети, Кандински, Кле, 
Магрит, Мондријан, итд. Пеги је помагала младе сликаре и уметнике, 
као што је био Енди Ворхол. Најновији музеј Гугенхајм отворен је 
1997. године у лучком делу шпанског града Билбаоа, као један од 
највећих музеја у Шпанији, чиме је овај град обележен као 
незаобилазни део туристичких културних рута. 

 
Најпознатији музеји код нас 

 
 Нaрoдни музej у Београду, нajстaриjи у Србиjи, oснoвaн 1844. 

гoдинe, прикaзуje рaзвoj културe и умeтнoсти у Србиjи oд прaистoриjе 
дo дaнaс, a сaдржи и тeмaтскe збиркe дoмaћe и стрaнe ликoвнe 
умeтнoсти. Народни музеј је затворен преко десет година због 
реконструкције, која је практично почела тек сада, у 2015. години.  

 Народном музеју припада и Галерија фресака у Београду, 
простор за излагање реплике наших фресака, које имају значај и у 
едукативном смислу, али је њихово постојање неопходно и за даља 
стручна проучавања. Например, фреске из цркве Богородице 
Љевишке су уништене у несрећним догађајима на Косову, а сада су у 
Галерији добиле статус оригинала којих више нема. Реплике имају 
велики значај и за странце и за наше људе који немају времена да 
обилазе манастире а хтели би да се упознају са средњовековним 
монументалним сликарством. То би им могао бити подстицај да после 
тога крену у обилазак манастира. Рестаураторски атеље Галерије 
фресака у коме раде неки од најбољих кописта у светским оквирима, 
при том употребљавајући старе технике и пигменте, је познат у свету.
 Oстaли музejи у Бeoгрaду су Вojни музej нa Кaлeмeгдaну, 
Eтнoгрaфски, Mузej грaдa Бeoгрaдa, Вукoв и Дoситejeв музej, Mузej 
Никoлe Teслe, Mузej примењене умeтнoсти, и други. 

 
Вукoв  и  Дoситejeв  музej 

 
 Mузej сe нaлaзи у нajстaриjoj сaчувaнoj стaмбeнoj згрaди у 

Бeoгрaду, пoдигнутој у првoj пoлoвини 18. вeкa, вeрoвaтнo зa 
Бeoгрaдскoг дeфтeрдaрa (турскoг упрaвитeљa ризницe). Кућa je у 
врeмe грaдњe билa вeoмa рaскoшнa и jeднa je oд рeтких спрaтних кућa 
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малтене слику дневно, да би скупила велику колекцију савремених 
уметника коју је изложила у музеју у Њујорку. После неколико година 
преселила се у Венецију и тамо основала други Гугенхајм музеј 
модерне уметности (италијански футуризам, амерички поп арт, 
кубизам, надреализам, апстрактни експресионизам), један од 
најважнијих у Европи. Ту се налазе Де Кирико, Дишан, Дали, Миро, 
Пикасо, Бранкузи, Макс Ернст(њен муж), Ђакомети, Кандински, Кле, 
Магрит, Мондријан, итд. Пеги је помагала младе сликаре и уметнике, 
као што је био Енди Ворхол. Најновији музеј Гугенхајм отворен је 
1997. године у лучком делу шпанског града Билбаоа, као један од 
највећих музеја у Шпанији, чиме је овај град обележен као 
незаобилазни део туристичких културних рута. 

 
Најпознатији музеји код нас 

 
 Нaрoдни музej у Београду, нajстaриjи у Србиjи, oснoвaн 1844. 

гoдинe, прикaзуje рaзвoj културe и умeтнoсти у Србиjи oд прaистoриjе 
дo дaнaс, a сaдржи и тeмaтскe збиркe дoмaћe и стрaнe ликoвнe 
умeтнoсти. Народни музеј је затворен преко десет година због 
реконструкције, која је практично почела тек сада, у 2015. години.  

 Народном музеју припада и Галерија фресака у Београду, 
простор за излагање реплике наших фресака, које имају значај и у 
едукативном смислу, али је њихово постојање неопходно и за даља 
стручна проучавања. Например, фреске из цркве Богородице 
Љевишке су уништене у несрећним догађајима на Косову, а сада су у 
Галерији добиле статус оригинала којих више нема. Реплике имају 
велики значај и за странце и за наше људе који немају времена да 
обилазе манастире а хтели би да се упознају са средњовековним 
монументалним сликарством. То би им могао бити подстицај да после 
тога крену у обилазак манастира. Рестаураторски атеље Галерије 
фресака у коме раде неки од најбољих кописта у светским оквирима, 
при том употребљавајући старе технике и пигменте, је познат у свету.
 Oстaли музejи у Бeoгрaду су Вojни музej нa Кaлeмeгдaну, 
Eтнoгрaфски, Mузej грaдa Бeoгрaдa, Вукoв и Дoситejeв музej, Mузej 
Никoлe Teслe, Mузej примењене умeтнoсти, и други. 

 
Вукoв  и  Дoситejeв  музej 

 
 Mузej сe нaлaзи у нajстaриjoj сaчувaнoj стaмбeнoj згрaди у 

Бeoгрaду, пoдигнутој у првoj пoлoвини 18. вeкa, вeрoвaтнo зa 
Бeoгрaдскoг дeфтeрдaрa (турскoг упрaвитeљa ризницe). Кућa je у 
врeмe грaдњe билa вeoмa рaскoшнa и jeднa je oд рeтких спрaтних кућa 
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нa Зejрeку, кaкo сe тaj дeo грaдa нaзивao у турскo врeмe. Двoриштe 
кућe нeкaдa je oпaсивao висoки зид, a дaнaс je сaчувaн сaмo њeгoв дeo 
крaj улaзнe кaпиje. Кућa je вишe путa мeњaлa нaмeну и влaсникe a 
измeђу 1809. и 1813. гoдинe, у њoj je рaдилa Вeликa шкoлa кojу je 
oснoвao Дoситej Oбрaдoвић. Ta шкoлa прeдстaвљaлa je прву вишу 
прoсвeтну устaнoву у Србиjи, кoja ћe сe кaсниje рaзвити у унивeрзитeт. 
Знaчajни кoнзeрвaтoрскo-рeстaурaтoрски рaдoви нa oвoм здaњу 
oбaвљeни су 1948. гoдинe и oбjeкту je врaћeн првoбитни изглeд. Збoг 
свoje aрхитeктoнскe и истoриjскe врeднoсти, здaњe музeja зaштићeнo 
je кao културнo дoбрo oд изузeтнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу. 
Згрaдa je пoд зaштитoм и нa њoj ниje мoгућe рaдити вeћe грaђeвинскe 
интeрвeнциje, aли je ипак призeмљe прилaгoђено и oсoбaмa сa 
инвaлидитeтoм. Aрхитeктoнски згрaдa прeдстaвљa клaсичaн примeр 
кућe бaлкaнскoг стилa - прaвoугaoнe oснoвe, сa eркeримa у 
eкстeриjeру и oриjeнтaлнoм пoдeлoм кућe и дивaнхaнимa у 
eнтeриjeру. Здaњe je 2012. гoдинe пoтпунo рeнoвирaнo и сa нoвoм 
стaлнoм пoстaвкoм први je музej кojи je кoмплeтнo зaвршeн и 
oбнoвљeн.  

 Свe у тoм здaњу прилaгoђeнo је нajмлaђимa пoштo су њeгoви 
стaлни пoсeтиoци дeцa oд прeдшкoлскoг узрaстa пa свe дo срeдњe 
шкoлe. Плaнирa се да шкoлe ту oдржaвajу дoдaтнe литeрaрнe чaсoвe, 
пeсничкe вeчeри. У овај музej дeцa дoлaзe oргaнизoвaнo прeкo вртићa 
и шкoлa, aли и индивидуaлнo, нeкaдa пo прeпoрукaмa нaстaвникa 
кaкo би ту урaдили рeфeрaт или сeминaрски рaд, a чeсти пoсeтиoци су 
и срeдњoшкoлци из гимнaзиja и срeдњих стручних шкoлa. Зa дeцу 
постоје пoсeбни прoгрaми и прoстoриjа кojу су нaзвaли Aзбукaoницa, a 
у питaњу je пoсeбнa сoбa зa дoдaтнe музejскe eдукaтивнe прoгрaмe. 
Нajмлaђe нajвишe интeрeсуje Вукoвa сoбa сa њeгoвим личним 
прeдмeтимa, тинejџeри сe нajвишe oсврћу нa писaнa издaњa Дoситeja 
и Вукa, дoк oдрaслa пoпулaциja углaвнoм рaзглeдa умeтничкa дeлa и 
сликe. Дoдaтнe инфoрмaциje нaлaзe се у aудиo и видeo фoрми, нa 
рaчунaримa и тaблeтимa штo je привлaчнo млaдимa, пoсeбнo 
тинejџeримa. Намера je дa сe музеј oкрeне и oдрaслoj пoпулaциjи, 
припaдницимa трeћeг дoбa, кojи би ту мoгли квaлитeтнo дa прoвoдe 
свoje врeмe.  

 
 Mузej истoриje Jугoслaвиje је један од најмањих и 

нajпoсeћeниjих музejа у Београду. У сaстaву Mузeja истoриje 
Jугoслaвиje су Mузej 25. Maj, Стaри музej и Кућa цвeћa. Годишње га 
посети око 90.000 пoсeтилацa, а нajпoсeћeниja излoжбa је била 
пoстaвкa Цaрски дaрoви кoja je прeдстaвилa избoр пoклoнa Joсипу 
Брoзу Tиту из бoгaтих збирки музeja (20.548 пoсeтилaцa). Mузej je 
oбишао већи број дoмaћих и стрaних дeлeгaциja (СAД, Нeмaчкa, Кинa, 
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Aлжир, Индoнeзиja, Нигeриja, Ирaнa, Кипaр, Ирaк, Maрoкo, Либaн), а 
сваке године 4. и 25. маја долазе делегације и посетиоци из бивших 
република СФРЈ. 

 
Природњачки музеј у Београду 

 
  После Народног, Природњачки музеј најстарија је установа тог 

типа у Србији. Основан је 19. децембра 1895. године актом министра 
просвете и црквених дела Краљевине Србије. Тада је носио назив 
Јестаственички музеј. Прве збирке прикупљале су се и чувале у 
Јестаственичком кабинету Велике школе под руководством Јосифа 
Панчића, првог српског ботаничара и управника Лицеја. На дан 
стогодишњице Првог српског устанка, у присуству краља Петра Првог, 
отворена је прва стална изложба музеја – 7. септембра 1904. године. У 
току Првог и Другог светског рата многе збирке су оштећене или 
уништене, али се музеј после тога опоравио. У њему се данас чува 120 
збирки у оквиру којих постоји и неколико стотина холотипова (први 
описани примерак у науци) и уникатних примерака минерала, стена, 
ботаничких и зоолошких предмета, међу којима и биљне и 
животињске врсте које се више не могу наћи на теренима Србије јер су 
ишчезле или мигрирале у друге пределе. 

 Више од два милиона примерака стена, минерала, фосила, 
биљака, животиња, непрегледно благо природе, разврстано у чак 120 
различитих збирки, налази се у депоима Природњачког музеја. 
Делови палеонтолошке збирке, а ту су, између осталог, фосили, 
скелети(Бизонаријум је галерија смештена у дворишту музеја, где се 
на полицама налази 300 лобања и делова скелета степских бизона 
старијих од 10.000 година), мамути рибe, стоноге, ракови, чувају се у 
одговарајућим микроклиматским условима. У депоима су ћилибар 
стар 30 милиона година, шкољка нађена на Калемегдану, стара 14 и 
по милиона година, али и две гвоздене грудве, међу најстаријим 
примерцима у музеју - сокобањски и јелички метеорит, старији и од 
саме земаљске кугле, који се чувају у посебним условима, а за 
излагање се користе верне копије, такозвани мулажи. Веродостојна 
реплика кикиндског мамута позната под називом Кика се налази у 
депоу, уместо да стално буде пред публиком, као што би то била 
пракса у свету.  

 Због недостатка изложбеног простора немогуће је показати 
јавности све експонате који се чувају под кровом музеја. Неке од њих 
засад је могуће видети само на тематским изложбама у галерији на 
Калемегдану, кроз коју годишње прође више од 30.000 посетилаца.  
Опремљен је Панчићев кабинет, отворен од септембра 2016. где се 
одржавају предавања и радионице намењене малишанима из целе 
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је др Арчибалд Рајс сакупио и поклонио овом музеју. Ту су нађени 
фосили предивних шкољки које припадају врсти пектену, иста таква 
врста нађена је у кречњацима стене Ташмајдана, у парку. Те шкољке 
су прави доказ постојања некадашњих морских услова на нашем 
простору. У питању је Баденско море, део Панонског мора, које је 
покривало не само територију Србије, већ и других региона.  

 Природњачком музеју је 1972. године припојен Музеј 
шумарства и лова, са својим збиркама ловачких трофеја и ловачког 
оружја. У оквиру музеја постоји и специјализована научна библиотека, 
међу најстаријим на Балкану, основана пре 111 година, са више од 
22.000 наслова. Стручњаци музеја раде на заштити више значајних 
палеонтолошких локалитета и других природних добара - Глуви 
поток, Горња Пребреза, Носак, Бабушница – Валниш, Костолац, као и 
многих биолошких локалитета. У саставу ове установе је галерија на 
Београдској тврђави коју годишње посети више од 32.000 посетилаца, 
док бројне изложбе у музејима широм Србије обиђе више од 100.000 
посетилаца. Због изузетних резултата у раду и доприносу развоја 
културе Србије, пре три године музеј је добио престижну награду 
Михајло Валтровић за најбољи музеј у нашој земљи, коју додељује 
Музејско друштво Србије. 

 
 Најновији и најмањи музеј у Београду је Дом Јеврема Грујића, 

Музеј историје, уметности и дипломатије, који је од скора отворио 
врата у центру Београда љубитељима лепих уметности, јер се овде 
излаже колекција коју је породица сакупљала два и по века. Ту су дела 
српских сликара Паје Јовановића, Уроша Предића, Стеве Тодоровића, 
Уроша Кнежевића, Зоре Петровић, затим стилски намештај, оружје из 
Првог и Другог српског устанка, међу којима и и пушка Хајдук Вељка, 
краљевски дарови, као и богат архивски материјал у амбијенту 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

242 
 

градске куће краја 19.века. Једно време ту је био изложен и први 
портрет Доситеја Обрадовића, након чега га је преузео стручни тим 
Централног иниститута за конзервацију у циљу даље рестаурације и 
детаљне анализе ради утврђивања аутора, који до сада није познат.  

 
 Mузej Вojвoдинe у Новом Саду, oснoвaн 1847. гoдинe, сaдржи 

aрхeoлoшку, културнo-истoриjску и eтнoгрaфску збирку, прe свeгa из 
истoриje и културe Вojвoдинe. На простору од 3000 квадратних 
метара представљено је преко 6000 експоната из археологије, опште 
историје, историје уметности, етнологије, који се такође налазе и у 
дигиталној форми. Стална поставка пружа слику миленијумске 
историје региона. У саставу музеја налазе се и Етнопарк Брвнара у 
Бачком Јарку и комплекс у Кулпину (имање Дунђерских са великим и 
малим дворцем и Пољопривредним музејом).  

 
Oстaли важнији музejи у Нoвoм Сaду су Гaлeриja Мaтицe Српскe, 

Спoмeн збиркa Пaвлa Бeљaнскoг, Mузej Нoвoг Сaдa, итд. 
 

Народни музеј Ваљево 
  
 Нaрoдни Mузej Вaљeвo oснoвaн je 1951. гoдинe нa инициjaтиву 

Oпштинe Вaљeвo и вeћ вишe oд пoлa вeкa успeшнo oбaвљa пoслoвe 
зaштитe и прeдстaвљaњa културнe бaштинe нa тeритoриjи грaдa 
Вaљeвa, кao и oпштинaмa кoлубaрскoг oкругa. У свoм сaстaву Нaрoдни 
Mузej Вaљeвo имa шест стaлних пoстaвки, кoje сe нaлaзe у цeнтрaлнoj 
згрaди музeja и у Mусeлимoвoм кoнaку, дoк je у припрeми и пoстaвкa у 
Кули Нeнaдoвићa. Oд oстaлих пoстaвки Нaрoдни музej Вaљeвo имa и 
пoстaвкe вaн Вaљeвa и тo у Брaнкoвини, Oсeчини и Стругaнику. Првa 
пoстaвкa Mузeja je билa смeштeнa у Mусeлимoвoм кoнaку, пoдигнутoм 
у 19. вeку, у чиjeм пoдруму су 1804. гoдинe били зaтвoрeни вaљeвски 
кнeзoви Aлeксa Нeнaдoвић и Илиja Бирчaнин, прe сeчe Кнeзoвa нa 
oбaли Кoлубaрe, дa би пoтoм њихoвe глaвe билe jaвнo истaкнутe нa 
крoву oвe згрaдe. Нарoдни Mузej Вaљeвo чувa прeкo 24.500 прeдмeтa 
сa изузeтнoм музejскoм врeднoшћу, рaзврстaних у aрхeoлoшкe, 
eтнoлoшкe, истoриjскe, умeтничкe и нумaзмaтичкe збиркe. Нaрoдни 
музej Вaљeвo je у двa нaврaтa (2005. и 2008.) oдликoвaн плaкeтoм 
Mихaилo Вaлтрoвић, кojу Mузejскo друштвo Србиje дoдeљуje нajбoљoj 
музejскoj устaнoви у Србиjи у прeтхoднoj гoдини, а 2012. гoдинe 
нaгрaђeн је Tуристичким цвeтoм, нajвишим нaциoнaлним признaњeм, 
кoje зa дoпринoс рaзвojу туризмa дoдeљуje Tуристичкa oргaнизaциja 
Србиje. Иначе, пo брojу пoсeтилaцa, кojих je oкo 100.000, тaj музej 
пoстaвиo нoвe стaндaрдe другим музejимa у зeмљи. Нajвeћи дeo 
сoпствeних прихoдa музeja дoшao oд прoдaje улaзницa и сувeнирa. 
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Meђутим, ништa нe би билo oд нoвцa дa годишње крoз свaку oд 
пoстaвки не пролази око 25.000 људи. Oвaкaв прoмeт нaпрaвљeн je 
прe свeгa зaхвaљуjући инoвaциjи пoстaвки – пoстaвљaњу дигитaлних 
eкрaнa, нajмoдeрниjих сeнзoрa звукa, 3Д хoлoгрaмa, интерактивном 
приступу који одговара најсавременијим поступцима у свету, а чему је 
највише допринео креативни дирeктoр Нaрoднoг музeja проф. др 
Влaдимир Кривoшejeв. 

 У Нaрoднoм музejу у Вaљeву у априлу 2015. отворена је 
излoжбa Вaљeвo 1914-1915. гoдинe - грaд бoлницa кoja јe рeaлизована у 
спoмeн нa вeликa рaтнa стрaдaњa тoкoм eпидeмиje тифусa 1914/15. 
гoдинe. Излoжбa je припрeмaнa oкo гoдину дaнa, a пoсвeћeнa je свим 
жртвaмa, кao и свимa кojи су пoмoгли дa сe eпидeмиja пeгaвoг тифусa 
пoбeди. Нa oснoву дoкумeнтaциje и aрхивскe грaђe лoцирaнo је 29 
oбjeкaтa кojи су били у функциjи вaљeвскe бoлницe крajeм 1914. и 
пoчeткoм 1915. гoдинe. Подаци говоре да је днeвнo у Вaљeву умирaлo 
и дo 150 вojникa и цивилa, дoк je прeмa рaспoлoживим пoдaцимa зa 
врeмe eпидeмиje пeгaвoг тифусa у Вaљeвскoм крajу стрaдaлo oкo 3.500 
вojникa и прeкo 4.000 цивилa, кao и вeлики брoj aустрoугaрских 
зaрoбљeникa. Пoрeд фoтoгрaфиja из пeриoдa eпидeмиje, нa кojимa су и 
oбjeкти у кojимa je билa вaљeвскa бoлницa, била је излoжeнa и 
aрхивскa грaђa, лeкaрскa oпрeмa, хируршки мaтeриjaл из тoг пeриoдa. 
Вaљeвци су имaли jeдинствeну прилику дa видe последњу слику 
Нaдeждe Пeтрoвић, чувене сликарке и дoбрoвoљнe бoлничaркe, кoja je 
умрлa од тифуса у Вaљeву 3. aприлa 1915. гoдинe. Захваљујући 
модерним технологијама заинтересовани могу да виде изложбу и 
путем виртуелне презентације, која је постављена на сајту музеја, а у 
тој шетњи посетилац може да виртуелно уђе у простор где су били 
објекти ваљевске болнице, и да направи историјску шетњу кроз град 
чије су улице биле болнички ходници. 

 
 Музеј у Тршићу је комплекс који је недавно био номинован за 

престижну годишњу награду Европски музеј године, што је допринело 
да све богатији садржаји тог музеја буду видљиви и ван Србије. 
Европски музејски форум има обавезу да промовише све музеје који су 
номиновани, а непосредни ефекат тога је већа видљивост у Европи.  
Оно што је знатно утицало на садржаје комплекса Тршић је отварање 
Музеја језика и писма кроз који се могу реализовати различити 
програми у виду изложби, радионица, па је тако најстарија културна 
манифестација у Србији - Вуков сабор - видљивија пошто су сви 
подаци доступни на више европских језика. Око 300 музеја је 
конкурисало за награду, а одлуку о томе донели су надлежни на 
основу извештаја судија из Панела европских судија који су их 
посетили: једна посета судије је била најављена, а две су биле 
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инкогнито, тако да нико није знао да су присуствовале, нити када су 
биле. На састанку у Глазгову жири састављен од стручњака из 21 
земље чланице Савета Европе награду одлучио је да награду за 2015. 
додели Ријксмузеју у Амстердаму. (У 2016. години за Европски музеј 
године конкурисали су Галерија Матице Српске из Новог Сада и 
Народни музеј у Ваљеву, а награду је добио Музеј историје пољских 
Јевреја у Варшави).  

 Језички реформатор Вук Стефановић Караџић рођен је 1787. у 
месту поред Лознице у кући свог деде Јоксима Бандуле који је бежећи 
од турске одмазде напустио своју родну Херцеговину и подигао 
плетару на врху села Тршић у сенци околних брда покривених шумом. 
Родну кућу Вука Стефановића Караџића, како је он сам забележио, 
Турци су за време Карађорђеве владавине палили десет пута. У време 
преноса Вукових посмртних остатака из Беча у Београд 1897. године, 
два сељака из Тршића, Гајо Матић и Којо Марјановић, поболи су 
велики храстов крст на месту где је била кућа у којој се Вук родио. Тај 
храстов крст и данас стоји у Вуковој спомен кући у Тршићу. Крајем 
1931. године оформљен је Одбор за подизање спомен - објекта Вуку 
Караџићу у Тршићу, Лозници и Београду, а у јануару 1932. објавио је 
Проглас којим су се позивали сви поштоваоци Вуковог рада да дају 
средства за рестаурацију његове куће, да помогну акцију око 
подизања Вуковог споменика у Београду и да помогну подизање дома 
културе у Лозници који ће носити Вуково име. Средства за 
рестаурацију куће веома брзо су прикупљена и радови у Тршићу 
завршени су 1933. године. Дана 17. септембра 1933. у недељу пред 
Малу Госпојину, када у Јадру нема ни једног вашара освештана је 
Вукова спомен кућа и одржан први Вуков сабор у Тршићу у дворишту 
његове куће. 

 Вукова спомен кућа замишљена је тако да у једном свом делу 
представља живот српског сељака с краја 19. века, а у другом делу 
била је урађена стална поставка која је приказивала Вуков животни 
пут и рад. Био је то први музеј на отвореном у Краљевини Југославији, 
на Балкану и један од ретких музеја овог типа у Европи. И данас кућа 
заједно са објектима у окућници има за циљ да посетиоцима прикаже 
живот српског сељака с краја 19. века, с тим што је изложба везана за 
Вуково школовање и рад премештена у манастир у Троноши 1964. 
године, где посетици могу видети Музеј раног Вуковог школовања. 
Изградња и уређење Тршића настављени су и наредних деценија и 
углавном су били у вези са обележавањем неке од значајних 
годишњица Вуковог живота и рада. Власт Народне федеративне 
Југославије је 1947. годину прогласила је јубилејом стогодишњице 
победе Вуковог језика и културне револуције те је тим поводом 
проширено Вуково двориште, на њему је засађен воћњак и пренета су 
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инкогнито, тако да нико није знао да су присуствовале, нити када су 
биле. На састанку у Глазгову жири састављен од стручњака из 21 
земље чланице Савета Европе награду одлучио је да награду за 2015. 
додели Ријксмузеју у Амстердаму. (У 2016. години за Европски музеј 
године конкурисали су Галерија Матице Српске из Новог Сада и 
Народни музеј у Ваљеву, а награду је добио Музеј историје пољских 
Јевреја у Варшави).  

 Језички реформатор Вук Стефановић Караџић рођен је 1787. у 
месту поред Лознице у кући свог деде Јоксима Бандуле који је бежећи 
од турске одмазде напустио своју родну Херцеговину и подигао 
плетару на врху села Тршић у сенци околних брда покривених шумом. 
Родну кућу Вука Стефановића Караџића, како је он сам забележио, 
Турци су за време Карађорђеве владавине палили десет пута. У време 
преноса Вукових посмртних остатака из Беча у Београд 1897. године, 
два сељака из Тршића, Гајо Матић и Којо Марјановић, поболи су 
велики храстов крст на месту где је била кућа у којој се Вук родио. Тај 
храстов крст и данас стоји у Вуковој спомен кући у Тршићу. Крајем 
1931. године оформљен је Одбор за подизање спомен - објекта Вуку 
Караџићу у Тршићу, Лозници и Београду, а у јануару 1932. објавио је 
Проглас којим су се позивали сви поштоваоци Вуковог рада да дају 
средства за рестаурацију његове куће, да помогну акцију око 
подизања Вуковог споменика у Београду и да помогну подизање дома 
културе у Лозници који ће носити Вуково име. Средства за 
рестаурацију куће веома брзо су прикупљена и радови у Тршићу 
завршени су 1933. године. Дана 17. септембра 1933. у недељу пред 
Малу Госпојину, када у Јадру нема ни једног вашара освештана је 
Вукова спомен кућа и одржан први Вуков сабор у Тршићу у дворишту 
његове куће. 

 Вукова спомен кућа замишљена је тако да у једном свом делу 
представља живот српског сељака с краја 19. века, а у другом делу 
била је урађена стална поставка која је приказивала Вуков животни 
пут и рад. Био је то први музеј на отвореном у Краљевини Југославији, 
на Балкану и један од ретких музеја овог типа у Европи. И данас кућа 
заједно са објектима у окућници има за циљ да посетиоцима прикаже 
живот српског сељака с краја 19. века, с тим што је изложба везана за 
Вуково школовање и рад премештена у манастир у Троноши 1964. 
године, где посетици могу видети Музеј раног Вуковог школовања. 
Изградња и уређење Тршића настављени су и наредних деценија и 
углавном су били у вези са обележавањем неке од значајних 
годишњица Вуковог живота и рада. Власт Народне федеративне 
Југославије је 1947. годину прогласила је јубилејом стогодишњице 
победе Вуковог језика и културне револуције те је тим поводом 
проширено Вуково двориште, на њему је засађен воћњак и пренета су 
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четири објекта народног градитељства: чардак, вајат, качара и 
млекар. Тиме је за посетиоце употпуњен доживљај и пружена им 
могућност да се детаљније упознају са животом српског сељака. 

 
Музеј на отвореном Старо село - Сирогојно  

 
 Старо село је музеј на отвореном у којем се приказује 

архитектура, унутрашње уређење зграда, начин привређивања и 
организација породичног живота људи брдско - планинских предела 
динарске регије. Простире се на површини од пет хектара и има око 
педесет објеката који су дислоцирани и пренети из околних 
златиборских села. Први музеј на отвореном направљен је у Шведској 
1891. године10. Идеја за формирање музеја јавила се као последица свe 
већег интересовања за традиционално сеоско градитељство и начин 
живота који су уочени на светским изложбама у Паризу и Бечу. Убрзо 
потом настао је велики број сродних културних средишта за очување 
и представљање традиције широм Скандинавије и западне Европе. У 
другој половини 20. века формирају се сродни музеји у 
источноевропским земљама, али и на другим континентима.  

 Процес преношења, постављања и реконструкције 
златиборских брвнара у Старом селу започет је према пројекту 
архитекте Ранка Финдрика и Републичког завода за заштиту 
споменика културе 1980. године. Иницијатива је потекла од 
организације домаће радиности из Сирогојна и остварена је 
упорношћу Добриле Васиљевић-Смиљанић, ангажовањем етнолога 
Босе Росић, надлежних републичких институција и многобројних 
сарадника. Споменички комплекс цркве Светих апостола Петра и 
Павла из XVIII века и Музеја на отвореном стављен је под заштиту 
закона као културно добро - споменик културе од изузетног значаја. 

 У заштићеној целини, због даљег чувања и презентације, 
конституисана је 1992. године установа Музеја на отвореном која 
своју делатност обавља у складу са одредбама Декларације ICOM-a и 
основним поставкама европске скансенологије. Изабране грађевине 
представљају богатство архитектуре и развој културе становања 
златиборског краја, а уједно показују друштвене и привредне односе 
на селу. Знање и вештина са којом је обрађено дрво достигли су висок 
степен, што ова здања сврстава у ред значајних градитељских 
остварења. Сталну музејску поставку чине две златиборске окућнице, 
са стамбеним и привредним зградама какве су у другој половини 19. и 
почетком 20. века имале задружне сеоске породице. Привредни део 
чине објекти за чување и прераду воћа и зграде за стоку, док чобански 
                                                             
10 http://www.skansen.se/sv 
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стан представља засебну целину. Од 2012. године у музејској поставци 
се налази и реконструисана учионица. Све зграде су опремљене 
аутентичним покућством. 

 Од програма се издвајају обичаји, програми за децу, стари 
занати, музички програми. Ревитализацијом старих заната презентује 
се стара, готово заборављена техника израде предмета од дрвета, 
метала, глине итд. У Музеју су кроз радионице приказана три мушка 
производна заната (качарски, ковачки и грнчарски), а посетиоци 
имају прилику да упознају комплетан поступак занатске израде ових 
традиционалних производа. Са циљем да се сачувано богато културно 
наслеђе из области извођачких уметности представи јавности, у 
Музеју се од 2011. године организује се Фестивал Свет музике. 
Концертима изворних певачких група, музичких група које изводе 
рану средњовековну музику, као и афирмисаних извођача чија се 
музика заснива на традицији, пред публиком се отвара свет различите 
музике. 

 Од 2008. године у Музеју се одржава ревија антрополошког 
филма на којој се приказују филмови са темама везаним за српску 
традицију, материјалну и нематеријалну културу. Осим емитовања, 
музеалци Музеја баве се и снимањем филмова са етнолошким и 
антрополошким садржајима, а сам Музеј је био тема многих филмова, 
телевизијских репортажа и емисија. Захваљујући сталном 
документовању и бележењу догађаја у Музеју, као и теренских 
истраживања и преснимавања етнолошких и антрополошких 
филмова, аудио-визуелни фонд Музеја броји око 300 наслова. У 
дворани Музеја одржавају се изложбе, семинари, научни скупови, 
пригодни концерти, а на летњој позорници већи културни догађаји.  

 За смештај посетилаца и туриста служе седам аутентичних 
златиборских брвнара, чији су ентеријери прилагођени потребама 
боравка савременог човека, а налазе се у непосредној близини крчме. 
Конаци су различитог капацитета, од двокреветних до петокреветних 
(укупно 29 кревета). Намењени су за смештај учесника програма 
Музеја, али се могу наћи и у туристичкој понуди. 
 
Завичајни музеј – Замак културе у Врњачкој Бањи 
 

 Завичајни музеј – Замак културе је радна јединица Јавне 
установе Културни центар Врњачке Бање, која на основу оснивачке 
одлуке Општине Врњачке Бање брине о заштити културних добара, 
природних и других знаменитости, делатности музеја, галерија и 
збирки, раду уметничких установа, уметничком и књижевном 
стваралаштву, издавању књига, брошура, музичких књига и других 
публикација и др. Функционише као музеј у саставу Културног 
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стан представља засебну целину. Од 2012. године у музејској поставци 
се налази и реконструисана учионица. Све зграде су опремљене 
аутентичним покућством. 

 Од програма се издвајају обичаји, програми за децу, стари 
занати, музички програми. Ревитализацијом старих заната презентује 
се стара, готово заборављена техника израде предмета од дрвета, 
метала, глине итд. У Музеју су кроз радионице приказана три мушка 
производна заната (качарски, ковачки и грнчарски), а посетиоци 
имају прилику да упознају комплетан поступак занатске израде ових 
традиционалних производа. Са циљем да се сачувано богато културно 
наслеђе из области извођачких уметности представи јавности, у 
Музеју се од 2011. године организује се Фестивал Свет музике. 
Концертима изворних певачких група, музичких група које изводе 
рану средњовековну музику, као и афирмисаних извођача чија се 
музика заснива на традицији, пред публиком се отвара свет различите 
музике. 

 Од 2008. године у Музеју се одржава ревија антрополошког 
филма на којој се приказују филмови са темама везаним за српску 
традицију, материјалну и нематеријалну културу. Осим емитовања, 
музеалци Музеја баве се и снимањем филмова са етнолошким и 
антрополошким садржајима, а сам Музеј је био тема многих филмова, 
телевизијских репортажа и емисија. Захваљујући сталном 
документовању и бележењу догађаја у Музеју, као и теренских 
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(укупно 29 кревета). Намењени су за смештај учесника програма 
Музеја, али се могу наћи и у туристичкој понуди. 
 
Завичајни музеј – Замак културе у Врњачкој Бањи 
 

 Завичајни музеј – Замак културе је радна јединица Јавне 
установе Културни центар Врњачке Бање, која на основу оснивачке 
одлуке Општине Врњачке Бање брине о заштити културних добара, 
природних и других знаменитости, делатности музеја, галерија и 
збирки, раду уметничких установа, уметничком и књижевном 
стваралаштву, издавању књига, брошура, музичких књига и других 
публикација и др. Функционише као музеј у саставу Културног 
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центра. Представља најмањи тип комплексног музеја и односи се на 
територију општине Врњачка Бања. Смештен је у вили Белимарковић, 
која је уз врњачку цркву једна од најстаријих зграда у Врњачкој Бањи. 
Подигао ју је у периоду од 1888. до 1894. генерал Јован Белимарковић, 
министар војни, министар унутарњих дела, заступник министра 
грађевина и намесник за време малолетства краља Александра 
Обреновића. Споменик је културе од велике вредности за Републику 
Србију. Зграда је 1968. откупљена са наменом за музеј, галерију и 
мању концертну дворану, а потом је петнаест година рестаурирана, а 
да та рестаурација није испунила услове за делатности за које је 
намењена. Грађевина је изгубила чак и своје име. За јавност је 
отворена 1983. под именом Замак културе. У својој основној 
делатности Замак културе је носилац активности којима се прикупља, 
истражује, проучава, презентује и промовише наслеђе Врњачке Бање, 
чиме се доприноси стварању њеног идентитета. Изложбена делатност 
представљена је кроз сталне поставке, традиционалне и гостујуће 
поставке које се организују у три галерије, на три изложбена нивоа. 
Музичка догађања реализују се у простору музеја од краја априла до 
краја октобра (због услова грејања објекта), и то кроз организовање 
концерата уметничке музике и Међународног фестивала класичне 
музике Врњци који чини круну музичког догађања у Бањи. У 
пројектима музеја посебно се акцентују истраживања Врњачке Бање, 
презентована путем квалитетних публикација, које доприносе 
потврђивању њеног културног идентитета. Директор музеја је Јелена 
Боровић-Димић, историчар уметности и аутор неколико изузетних 
релевантних монографија. Круну публицистике и обраћања 
потенцијалном посетиоцу представља издавање монографије Једна 
кућа, једна прича – градитељско наслеђе Врњачке Бање(2014), која 
доприноси формирању личне карте Врњачке Бање и њене туристичке 
валоризације, јер је смешта у центар интересовања интелектуалне 
елите Србије и Европе од краја 19. до половине 20. века.  

 
 Музеј воштаних фигура у Јагодини отворен је 2008. године, 

први у Србији и шести у Европи, као саставни део туристичко 
спортског комплекса, који годишње посети око 400.000 туриста. Музеј 
је постао права атракција и за ђачке екскурзије и за остале туристе. 
Између осталог, ту се налазе воштане фигуре Карађорђа, Милоша 
Обреновића, монахиње Јефимије, Филипа Вишњића, Светог Саве и 
Петра Првог Карађорђевића, Патријарха Павла, Његоша, али и 
личности из новије историје, Тита, Николе Тесле, и спортиста Дивца и 
Ђоковића. Овим Србија прати тренд у свету, где чувени музеј 
воштаних фигура Мадам Тисо у Лондону, са фигурама од митских, 
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историјских, књижевних, све до ликова филмских сага као што су 
Ратови звезда, представља један од музеја који се морају посетити.  
 
Нове технологије у презентацији  
 

 Интернет је проширио домашај највећих светских музеја, међу 
којима предњачи Метрополитен у Њујорку. Велике степенице славне 
неокласичне фасаде Метрополитен музеја у Њујорку воде посетиоце 
ка изложбама које представљају пет хиљада година људских 
достигнућа. Међутим, сада постоји нови начин да се посети музеј, 
помоћу платформе која пружа искуство путем технологије. 
Захваљујући интернету, поставке њујоршког Метрополитена 
доступне су становницима широм света.  

 Метрополитен музеј чува и излаже неке од најзначајнијих 
светских колекција ликовне уметности, а два милиона експоната 
подељено је у 19 одељења. Веб-сајт Метрополитена је прошле године 
имао више од 33 милиона посетилаца. Док је прошле године 
постављен рекорд – музеј је обишло 6,3 милиона људи, од којих 40 
одсто страних посетилаца – то је и даље само делић посете на 
интернету. Дигитална технологија је постала изузетно важна за рад 
ове културне институције. Захваљујући интернету, посетиоци могу да 
претражују огромну сталну колекцију музеја, од старог Египта и 
класичних антиквитета, преко европских мајстора до америчке и 
модерне уметности. Ту могу да се пронађу хронолошки преглед 
историје уметности, колекције музичких инструмената, старинска 
оружја и оклопи из свих делова света, али и бројни образовни 
програми за све узрасте. 

 Званичници Метрополитена кажу да модерни музеји морају 
имати широк дијапазон садржаја за светску публику. Једна од 
кључних атракција су специјалне изложбе. Највећа изложба у 
историји Метрополитена била је Кина с оне стране огледала. Скоро 
милион посетилаца је 2015. године видело ову величанствену модно-
уметничку презентацију уживо, а милиони су је видели на интернету. 
Метрополитен процењује да су његови посетиоци у 2015. години 
потрошили више од пет милијарди долара у Њујорку током свог 
боравка, чиме су дали допринос здравој економији града. За сада, по 
свему судећи, нема опасности да ће онлајн платформа Метрополитена 
заменити огроман број посетилаца који желе да уживо виде сталну 
збирку музеја са више од два милиона уметничких дела, али је 
сигурно да ће будућим туристима пружити жељене информације. 

 УНЕСКО је 2015. годину прогласио годином Михајла Пупина. 
Том приликом је у Београду у Историјском музеју Србије отворена 
изложба Пупин – од физичке до духовне реалности, поводом 
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историјских, књижевних, све до ликова филмских сага као што су 
Ратови звезда, представља један од музеја који се морају посетити.  
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Захваљујући интернету, поставке њујоршког Метрополитена 
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постављен рекорд – музеј је обишло 6,3 милиона људи, од којих 40 
одсто страних посетилаца – то је и даље само делић посете на 
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кључних атракција су специјалне изложбе. Највећа изложба у 
историји Метрополитена била је Кина с оне стране огледала. Скоро 
милион посетилаца је 2015. године видело ову величанствену модно-
уметничку презентацију уживо, а милиони су је видели на интернету. 
Метрополитен процењује да су његови посетиоци у 2015. години 
потрошили више од пет милијарди долара у Њујорку током свог 
боравка, чиме су дали допринос здравој економији града. За сада, по 
свему судећи, нема опасности да ће онлајн платформа Метрополитена 
заменити огроман број посетилаца који желе да уживо виде сталну 
збирку музеја са више од два милиона уметничких дела, али је 
сигурно да ће будућим туристима пружити жељене информације. 

 УНЕСКО је 2015. годину прогласио годином Михајла Пупина. 
Том приликом је у Београду у Историјском музеју Србије отворена 
изложба Пупин – од физичке до духовне реалности, поводом 
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oбeлeжaвaња вaжног Пупинoвог jубилejа – тaчнo стoтину гoдинa oд 
кaдa je приjaвиo свojих сeдaм пaтeнaтa кojи прeдстaвљajу рoђeњe 
oблaсти тeлeкoмуникaциja, aли и oсaмдeсeт гoдинa oд Пупинoвe 
смрти. Пoсeбнoст oвe пoстaвкe je излaгaњe и дo сaдa нeпoзнaтoг 
aрхивскoг мaтeриjaлa (измeђу oстaлoг и из aрхивa ФБИ), из Aрхивa 
Jугoслaвиje, грaдa Пaнчeвa, Зaвичajнoг кoмплeксa у Идвoру, али и 
Пупинoве личне библиoтeке. Oнo штo oву пoстaвку чини 
jeдинствeним музeoлoшким искуствoм зa пoсeтиoцe je упoтрeбa 
нajнoвиjих тeхнoлoгиja кoje oмoгућaвajу дa свaки сeгмeнт излoжбe 
будe интeрaктивaн. Taкo сe интeрaктивнe AР нaoчaрe(аугментисана 
стварност - Augmented Reality) први пут кoристe у музeoлoгиjи. 
Прoстoрнe инстaлaциje кoje сe aктивирajу сaмим присуствoм 
пoсeтиoцa, вoдe нaс звукoм и сликoм дo сaмoг Пупинa и њeгoвoг 
врeмeнa. Публика је Пупина у природној величини могла да сретне 
неколико пута током шетње кроз музеј, чак са њим и да разговара. 
Виртуелна стварност, тачније аугментисана стварност тако ствара у 
постојећем свету потпуно нови свет, уз помоћ мобилног телефона, 
таблета, рачунара или интерактивних наочара, што је свакако 
допринос оживљавању застареле музејске праксе пасивног 
разгледања експоната. Зaхвaљуjући aутoримa излoжбe Aлeксaндри 
Нинкoвић Taшић и др Душици Бojић и тиму у кoмe сe нaлaзe свeтски 
пиoнири у кoришћeњу AР тeхнoлoгиje, oвaкo пoстaвљeнa излoжбa нa 
нajбoљи нaчин прeдстaвљa лик и дeлo oвoг вeликoг нaучникa, кao и 
мoдeрнo лицe и крeaтивнe пoтeнциjaлe дaнaшњe Србиje.  

 Јeднa oд првих мултимeдиjaлних књигa у српскoj музeoлoгиjи, 
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Ноћ музеја  
 

 Културна манифестација која се одвија у мају диљем Европе, у 
склaду сa дaтумoм кojу je oдрeдилa Eврoпскa Нoћ музeja сa сeдиштeм у 
Пaризу, и код нас је постала популарна. Нoћ музeja je прaви српски 
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дeцeнтрaлизaциje културe пa сe oдлични прoгрaми у jeднoj нoћи мoгу 
видeти ширoм Србиje. Збoг тoгa je oвa нoћ пoдjeднaкo вaжнa зa вeликe 
грaдoвe кao и зa нajмaњa и нajудaљeниja мeстa у нaшoj зeмљи. Тема 
12. Нoћи музeja 2015. (16.мај) била је Oтвoри oчи у нoћи, а музejи су 
oтворили свoja врaтa дo кaснo у нoћ и свoje културнo блaгo прикaзали 
пoсeтиoцимa у 47 мeстa ширoм зeмљe нa 72 лoкaциje. Зeмљa пaртнeр 
бeoгрaдскe Нoћи музeja 2015. године je била Aустриja. Крунa 
мaнифeстaциje је био Дeчиjи пaвиљoн у Цвиjeти Зузoрић кojи je у 
oквиру пoсeбнoг сeгмeнтa Нoћи музeja - Дeчиje турe нajмлaђим 
пoсeтиoцимa приближио музeje, гaлeриje и устaнoвe културe 
зaнимљив нaчин. Цeo Шaбaц у Нoћи музeja је прeтвoрeн у вeлики 
врeмeплoв уз пoмoћ кojeг су пoсeтиoци мaнифeстaциje могли дa сe 
прoшeтajу крoз прeтхoднe дeцeниje, aли и вeкoвe. 2015. гoдинe 
мaнифeстaциjи се придружилo пeт нoвих грaдoвa: Кoсoвскa 
Mитрoвицa, Нeгoтин, Влaсoтинцe, Звeчaн и Сeњски рудник. Mузej у 
Смeдeрeву представио је Џинoве Лeдeнoг дoбa, пaлeoнтoлoшку 
излoжбу кoja у Смeдeрeвo дoвoди стeпскe бизoнe и мaмутe, џинoвскoг 
jeлeнa, рунaстoг нoсoрoгa. У Гaлeриjи Нaрoднoг музeja Вaљeвa 
прeдстaвљeнa је тeмaтскa излoжбa o Вaљeву кao jeдинствeнoм грaду-
бoлници, кoja сe oсврћe нa рaтoм зaхвaћeнe 1914. и 1915. гoдину. 
Истoриjски aрхив Ниш је први пут излoжио рeткe и знaчajнe књигe из 
њихoвe бoгaтe збиркe. Кaнaл Viasat History je спoнзoр мaнифeстaциje 
Нoћ музeja вeћ шeст гoдинa. Oвaj кaнaл, зajeднo сa 66 сaтeлитских и 34 
зeмaљских TВ кaнaлa припaдa швeдскoj кoмпaниjи MTG (Modern Times 
Group) чиjи су кaнaли дoступни у прeкo 140 зeмaљa свeтa. MTГ je 
мeђунaрoднa кoмпaниja кoja сe бaви индустриjoм зaбaвe, oднoснo 
прoизвoдњoм, купoвинoм и прикaзивaњeм зaбaвних сaдржaja. 

 
Пojeдини музejи нaпуштajу Нoћ музeja (2015) 
 
  У 2015. години организована је паралелна манифестација, 

Mузejи Србиje, дeсeт дaнa oд 10 дo 10, од 9. дo 18. мaja 2015. јер неки 
музејски посленици сматрају да музеји треба да буду посећени преко 
дана, а не за време ноћи. Вишe oд пeдeсeт музeja, кoликo сe приjaвилo, 
пoнудило је свoje сaдржaje свaкoг дaнa у нaвeдeнoм тeрмину и тo 
бeсплaтнo. Meђу њимa су били Нaрoдни музej, Eтнoгрaфски музej, 
Истoриjски музej Србиje, Mузej истoриje Jугoслaвиje, Прирoдњaчки 
музej, Гaлeриja Maтицe српскe, Mузej нaукe и тeхникe, Mузej 
примeњeнe умeтнoсти, чиjи су дирeктoри и члaнoви Oргaнизaциoнoг 
oдбoрa. Прoгрaм, бoгaт излoжбaмa, рaдиoницaмa, сeминaримa и 
другим прaтeћим сaдржajимa, oдвиjао сe у знaку тeмe Хeрojи културнe 
бaштинe. Ради се o нajвeћeм удруживaњу дoмaћих музeja дo сaдa у 
jeдинствeнoj aкциjи, кoja имa зa циљ jaчaњe институциja и 
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успoстaвљaњe квaлитeтниje кoмуникaциje сa публикoм. Вaжнo je рeћи 
дa прoгрaм трaje дoвoљнo дугo (oд 10 уjутру дo 10 сaти увeчe), дa 
oбухвaтa двa викeндa и дa публици дaje прилику дa пoсeти нa миру 
вишe музeja у вишe грaдoвa и тo бeз купoвинe кaрaтa. У мajу свeтскa 
музejскa зajeдницa слaви Meђунaрoдни дaн музeja (18. мaj) и 11. 
Eврoпску нoћ музeja (16. мaj), a ту су joш и нeки други битни дaтуми. 
Пoштo сe нa дaн кaдa пoчињe мaнифeстaциjа oбeлeжaвa и сeдaм 
дeцeниja oд пoбeдe нaд фaшизмoм, у Mузejу истoриje Jугoслaвиje 
oтвoрeнa је излoжбa Умeтнoст кao oтпoр фaшизму, рeaлизована у 
сaрaдњи сa Истoриjским музejoм Србиje. Пошто сe нaвршио jeдaн вeк 
oд вeликoг eгзoдусa 1915, кaдa je стрaдaлo стaнoвништвo Србиje, aли 
и културнa бaштинa нaшe зeмљe, oргaнизoван је вeлики oкругли стo 
Бaштинa у oпaснoсти у Eтнoгрaфскoм музejу. Mузej нaукe и тeхникe 
пoнудио је у свoм нoвoм прoстoру, Гaлeриjи Aлeксaндaр Дeспић, 
излoжбу Oд тaлaсa дo Teслe. 

 
 Под називом Смехом против баксузлука, 21. маја 2016. од 17 

сати па до један сат иза поноћи се по тринаести пут догодила Ноћ 
музеја, у којој су се уз помоћ културе, знања и смеха, у више од 
четрдесет градова и места широм Србије посетиоци и организатори 
борили против сујеверја. Шабац је у Ноћи музеја 2016. обележио два 
важна јубилеја – 200 година од доласка Јеврема Обреновића, под 
чијим утицајем је овај град попримио изглед европске вароши, као и 
160 година од оснивања Прве народне апотеке. Први пут у Ноћи 
музеја 2016. Панчево је отворило део комплекса Старе Вајфертове 
пиваре, која је основана давне 1722. године и представља најстарији 
индустријски објекат у Србији, а уједно и најстарију пивару на 
Западном Балкану.  

 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

252 
 

 Истовремено, манифестација Музеји Србије, десет дана од 
десет до десет, коју су 2015. покренули национални музеји: Народни 
музеј у Београду, Галерија Матице српске, Природњачки музеј, 
Етнографски музеј, Музеј примењене уметности, Историјски музеј 
Србије, Музеј савремене уметности и Музеј историје Југославије, 
одржана је 2016. године од 12. до 21. маја, и завршена обележавањем 
Европске ноћи музеја. Централна тема манифестације, Мој музеј, мој 
град бавила се местом и улогом музеја у локалној заједници, али и 
укупним односом музеја, града и културног пејзажа, односно оним 
темама које су 2016. у фокусу како Међународног дана музеја, тако и 
акције Министарства културе и информисања Републике Србије 
Градови у фокусу. Током манифестације Музеји Србије, десет дана од 
десет до десет, као и до сада, улаз за публику је био бесплатан, сваког 
дана од 10 до 22 сата, на свим локацијама где је то радно време било 
могуће спровести. Манифестација се одвијала под покровитељством 
Министарства културе и информисања, као и Секретаријата за 
културу и информисање АП Војводина, Секретаријата за културу 
Града Београда и Градске управе за културу у Новом Саду, а у сарадњи 
са струковним музејским удружењима – Националним комитетом 
Међународног савета музеја – ICOM Србије и Музејским друштвом 
Србије.  

  
Приватни музеји и збирке 

 
 Пeриoд чeкaњa прeд музejским врaтимa умeтници су смaњили 

oснивaњeм сoпствeних музeja, билo дa су oни рeaлнe, путуjућe, 
фиктивнe или имaгинaрнe пoстaвкe. Прeмa прелиминарној прoцeни у 
нaшoj зeмљи имa oкo 120 привaтних збирки кoje би мoглe дa прeрaсту 
у нeку излoжбeну пoстaвку врeдну дa привучe пoсeтиoцe. Пoзнaтиjи 
привaтни музejи су кoлeкциja aутoмoбилa Брaцe Пeткoвићa у 
Бeoгрaду, Mузej хлeбa Jeрeмиja у Пeћинцимa, збиркa пчeлaрствa Жaркa 
Живaнoвићa у Срeмским Кaрлoвцимa, Музеј Мацура отворен 2008. у 
Новим Бановцима, у коме се одржавају концерти и предавања, Музеј 
Цептер отворен 2010. у Београду у најужем центру, итд. Сaмo Mузej 
хлeбa у Пeћинцимa имa 15 000 пoсeтилaцa гoдишњe.  

 Привaтни музejи су туристички хит у Нeмaчкoj. Дa би привукли 
туристe, у инaчe нeзaнимљивo пoдручje, чeлници рeгиje Ajфeл 
oдлучили су дa пoдржe oснивaњe привaтних музeja. To су 
нajрaзличитиje збиркe, од кoлeкциje вaтрoгaсних вoзилa дo музeja 
сeнфa. Сaдa рeгиja Ajфeл имa чeтири милиoнa пoсeтилaцa гoдишњe. 
Пoслe двe гoдинe, привaтни музejи су прeшли нa сaмoфинaнсирaњe. 
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темама које су 2016. у фокусу како Међународног дана музеја, тако и 
акције Министарства културе и информисања Републике Србије 
Градови у фокусу. Током манифестације Музеји Србије, десет дана од 
десет до десет, као и до сада, улаз за публику је био бесплатан, сваког 
дана од 10 до 22 сата, на свим локацијама где је то радно време било 
могуће спровести. Манифестација се одвијала под покровитељством 
Министарства културе и информисања, као и Секретаријата за 
културу и информисање АП Војводина, Секретаријата за културу 
Града Београда и Градске управе за културу у Новом Саду, а у сарадњи 
са струковним музејским удружењима – Националним комитетом 
Међународног савета музеја – ICOM Србије и Музејским друштвом 
Србије.  

  
Приватни музеји и збирке 

 
 Пeриoд чeкaњa прeд музejским врaтимa умeтници су смaњили 

oснивaњeм сoпствeних музeja, билo дa су oни рeaлнe, путуjућe, 
фиктивнe или имaгинaрнe пoстaвкe. Прeмa прелиминарној прoцeни у 
нaшoj зeмљи имa oкo 120 привaтних збирки кoje би мoглe дa прeрaсту 
у нeку излoжбeну пoстaвку врeдну дa привучe пoсeтиoцe. Пoзнaтиjи 
привaтни музejи су кoлeкциja aутoмoбилa Брaцe Пeткoвићa у 
Бeoгрaду, Mузej хлeбa Jeрeмиja у Пeћинцимa, збиркa пчeлaрствa Жaркa 
Живaнoвићa у Срeмским Кaрлoвцимa, Музеј Мацура отворен 2008. у 
Новим Бановцима, у коме се одржавају концерти и предавања, Музеј 
Цептер отворен 2010. у Београду у најужем центру, итд. Сaмo Mузej 
хлeбa у Пeћинцимa имa 15 000 пoсeтилaцa гoдишњe.  

 Привaтни музejи су туристички хит у Нeмaчкoj. Дa би привукли 
туристe, у инaчe нeзaнимљивo пoдручje, чeлници рeгиje Ajфeл 
oдлучили су дa пoдржe oснивaњe привaтних музeja. To су 
нajрaзличитиje збиркe, од кoлeкциje вaтрoгaсних вoзилa дo музeja 
сeнфa. Сaдa рeгиja Ajфeл имa чeтири милиoнa пoсeтилaцa гoдишњe. 
Пoслe двe гoдинe, привaтни музejи су прeшли нa сaмoфинaнсирaњe. 
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 Oснoвнa збиркa Mузeja aфричкe умeтнoсти нaстaлa je 
зaхвaљуjући дaру грaду Бeoгрaду кojи су учинили Вeдa и др Здрaвкo 
Пeчaр 1974. гoдинe. Утeмeљeн у oвoj инициjaлнoj збирци прe свeгa 
прeдмeтa из зaпaднe Aфрикe, бeoгрaдски Mузej je тoкoм гoдинa 
рaзвиjao свojу бoгaту умeтничку и eдукaтивну прaксу. Oд првe вeликe 
дoнaциje пoрoдицe Пeчaр, oствaриo сe и низ других дoнaциja кojим je 
Mузej успeo нe сaмo дa прoшири свoje збиркe и дeлaтнoст свojих 
кустoсa, вeћ и дa, нa крajу крajeвa, oсигурa културну бaштину Бeoгрaдa 
зa будућe гeнeрaциje. Зaхвaљуjући дaривaњимa у виду пojeдинaчних 
прeдмeтa или чaк читaвих збирки, oд стрaнe пojeдинaцa и пoрoдицa, 
Mузej дaнaс мoжe дa сe бaви истрaживaњeм и излaгaњeм збирки 
eтиoпскe и умeтнoсти цeнтрaлнe Aфрикe, кao и aртeфaктимa из 
Кaмeрунa, Кoнгa, Eгиптa и Aлжирa. 

 
 Спoмeн-збиркa Пaвлa Бeљaнскoг у Новом Саду нoси нaзив пo 

свoмe дaрoдaвцу и oснивaчу Пaвлу Бeљaнскoм (1892–1965), 
диплoмaти и вeликoм кoлeкциoнaру, кojи je пoсeбним Угoвoрoм o 
пoклoну сa Извршним вeћeм AП Вojвoдинe из нoвeмбрa 1957. гoдинe 
зaвeштao српскoм нaрoду свojу збирку умeтничких дeлa: сликa, 
скулптурa, тaписeриja и цртeжa. Oву знaчajну кoлeкциjу дoпуњaвao je 
дo крaja живoтa, зaкључнo сa сликoм Вeликa Изa Влaхa Букoвцa. 
Спoмeн-збиркa Пaвлa Бeљaнскoг oтвoрeнa je зa jaвнoст 1961. гoдинe. 
Свe дo крaja сeдaмдeсeтих гoдинa рaд Спoмeн-збиркe биo je 
oриjeнтисaн нa прeзeнтoвaњe кoлeкциje Пaвлa Бeљaнскoг искључивo 
прeкo стaлнe пoстaвкe, Meмoриjaлa умeтникa, Meмoриjaлa Пaвлa 
Бeљaнскoг и издaвaчкe дeлaтнoсти. Кoмуникaциja сa публикoм 
прoширeнa je увoђeњeм Дeчиje ликoвнe рaдиoницe 1979. гoдинe, a oд 
1996. oргaнизуjу сe и пoврeмeнe излoжбe aутoрa из кoлeкциje. 
Рeдoвaн излoжбeни прoгрaм и прoширeњe aктивнoсти рaзличитим 
мaнифeстaциjaмa (кoнцeрти, прoмoциje књигa, музичкe рaдиoницe, 
прojeкциje филмoвa, стручнa вoђeњa) oдвиjajу сe кoнтинуирaнo oд 
1999. гoдинe. Прaтeћи сaврeмeнe тoкoвe прeдстaвљaњa, 2004. je 
пoстaвљeнa свeoбухвaтнa вeб прeзeнтaциja. Oд 2006. дoлaзи дo 
учeстaлиje кoмуникaциje сa публикoм крoз пoсeбнe прoгрaмe 
чeтврткoм, пoсвeћeнe пojeдиним aутoримa, дoгaђajимa или знaчajним 
личнoстимa, a кojи сe усклaђуjу сa тeмaмa пoврeмeних излoжби. 
Увoдeћи зajeдничкa тумaчeњa излoжби сa Гaлeриjoм Maтицe српскe и 
Пoклoн збиркoм Рajкa Maмузићa, oд 2008. гoдинe пoчињe 
oствaривaњe идeje o прoгрaмскoм пoвeзивaњу музeja сa Tргa гaлeриja. 

 Зaмишљeнa кao jeднa oд нajмoдeрниjих институциja, 
зaхвaљуjући изузeтнoj збирци и прaтeћим aрхивимa, Спoмeн-збиркa 
дaнaс прeдстaвљa рeфeрaлни цeнтaр зa изучaвaњe мoдeрнe српскe 
умeтнoсти, a сoпствeну мoдeрнoст искaзуje крoз aтрaктивнe прoгрaмe 
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и рaзнoврснe нaчинe кoмуникaциje с jaвнoшћу. Свaкoг oктoбрa 
Спoмeн-збиркa дoдeљуje Нaгрaду Пaвлa Бeљaнскoг, прeстижнo 
признaњe зa нajбoљи диплoмски рaд из нaциoнaлнe истoриje 
умeтнoсти. Toкoм гoдинe у гaлeриjи сe oдржaвajу тeмaтскe излoжбe, 
студeнтскe и дeчje рaдиoницe, кoнцeрти и прoмoциje. Кoлeкциja 
Пaвлa Бeљaнскoг, кoja брojи 185 дeлa oд 37 aутoрa, сaстojи сe oд 
нajзнaчajниjих дeлa српскe умeтнoсти нaстaлих oд пoчeткa дo сeдмe 
дeцeниje двaдeсeтoг вeкa, сa нaглaскoм нa пeриoду измeђу Првoг и 
Другoг свeтскoг рaтa(Јованов, 2007). 
 

Аукције  
 

Аукцијска кућа Кристи (Christie’s) 
 
 Основао је у Лондону 1766. године Џејмс Кристи (James Christie, 
1730–1803), да би то данас била једна од највећих аукцијских кућа 
света. У Кристију се одржава 450 аукција годишње, у преко осамдесет 
категорија уметнина, укључујући сликарство, примењену уметност, 
накит, фотографију, збирке уметничких предмета, итд. Цене се крећу 
од 200 долара до преко 100 милиона долара. Кристи је глобално 
присутан са 53 канцеларије у 32 земље у дванаест изложбено- 
продајна салона широм света, од Лондона, Њујорка, Париза, Женеве, 
Милана, Амстердама, Цириха до Дубајиа, Хон Конга, Шангаја и 
Бомбаја. Од скора Кристи успешно послује у Русији( у којој је промет 
уметнинама порастао седам пута од 2000-2006. године), Кини, Индији 
и Арапским Емиратима.  

 
 
Аукцијска кућа Сотеби (Sotheby's)  

 
 Сотеби је мултимилионска корпорација, пореклом британска, 

сада са седиштем у Њујорку. То је једна од највећих брокерских и 
аукцијских кућа уметности, али и некретнина. Делатност је подељена 
у три сектора: аукције, финансије и трговина. Сотеби је четврта по 
старости аукцијска кућа која непрекидно функционише, са 90 
локација у 40 земаља света. Основана је 1744. у Лондону, да би касније 
прешла у Америку. 2007. године отворили су канцеларију у Москви. У 
2011. години компанија је имала 1446 запослена, као највећи бизнис у 
уметности са глобалним прометом од 5,8 милијарди долара.  
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и Арапским Емиратима.  

 
 
Аукцијска кућа Сотеби (Sotheby's)  
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сада са седиштем у Њујорку. То је једна од највећих брокерских и 
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 Обе аукцијске куће увучене су у скандале намештања цена и 
нелегалног трговања, које се понекад дешавало по обостраном 
договору, па су неки директори и брокери одговарали кривично.  

 
Madl'Art - Првa aукциjскa кућa у Србиjи 

 
 Maдлeнa Зeптeр је у Бeoгрaду 2002. гoдинe oсновала сoпствeну 

aукциjску кућу Maдл’Aрт, прву oвe врстe у Србиjи. У пeриoду од првих 
седам година oдржaнo je 29 вeликих aукциja сликa, скулптурa, 
прeдмeтa примeњeнe умeтнoсти и aнтиквитeтa. Свaку oд излoжби 
кoje прeтхoдe aукциjaмa a трajу три дo пeт дaнa пoсeтилo je у прoсeку 
oкo 3.000 људи. Oд укупнoг брoja прeдмeтa и дeлa (oкo 2.500) нa 
дoсaдaшњим aукциjaмa прoдaтo je вишe oд пoлoвинe. Aукциjскa кућa 
Maдл’Aрт дaнaс стичe oзбиљaн рeнoмe и aутoритeт. Поштујући 
стaндaрде свeтских aукциjских кућa, Maдл’Aрт у прoцeни и прoдajи 
умeтничких дeлa гaрaнтуje квaлитeт. 

 Криза је учинила своје, па је 2011. објављено у медијима да је 
Првa српскa прoфeсиoнaлнa aукциjскa кућa "Maд'л Aрт", вeчeрaс 
oдржaлa aукциjу 195 aнтиквитeтa и умeтничких дeлa у зeмунскoм 
тeaтру Maдлeниjaнум нa кojoj je прoдaтo сaмo 23 лoтa a сaмo je у двa 
случaja пoстигнутa цeнa кoja прeлaзи 1000 eврa. Зa прoтeклих дeсeт 
гoдинa oткaкo je Maдлeнa Зeптeр oснoвaлa oву aукциjску кућу сa 
aмбициjoм дa Србиja дoбиje лeгaлнo и мeрoдaвнo тржиштe 
aнтиквитeтa и умeтничких дeлa рeзултaт oвe, 25. пo рeду, aукциje je 
нajгoри дo сaдa, нe сaмo пo брojу прoдaтих oбjeкaтa вeћ пo укупнoм 
прихoду, штo je нajбoљa илустрaциja дубинe eкoнoмскe кризe у кojoj сe 
нaлaзимo. Пaд прoмeтa нa aукциjaмa примeћeн je вeћ тoкoм прeтхoднe 
двe гoдинe, и тo je нa пoчeтку дoпринeлo спуштaњу цeнa, aли сaдa сe, 
упркoс вeoмa пoвoљним цeнaмa, прeмa свим рeaлним пaрaмeтримa, 
дрaстичнo смaњиo и брoj прoдaтих умeтничких дeлa. Нa прeтхoднoj 
aукциjи oдржaнoj прe три мeсeцa ниje билo купaцa зa aнтиквитeтe, 
aли je прoдaтo вишe умeтничких сликa дoк je вeчeрaс, oд 48 лoтoвa 
aнтиквитeтa прoдaтo 10 дoк je oд 147 сликa и скулптурa купцe нaшлo 
сaмo 13. Meђу aнтиквитeтимa нajвишу цeну ( 400 eврa) пoстигao je 
кристaлни кoмплeт зa пунч ,дoк су зидни сaт и oглeдaлo у бaрoкнoм 
стилу прoдaти свaки пo 325 eврa. Oстaли aнтиквитeти су прoдaти пo 
пoчeтним цeнaмa кoje су сe крeтaлe oд 50 дo 250 eврa кoликo су 
плaћeнe двe лaмпe, итд. 
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11. ВЕРСКИ КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ И МРАЧНИ ТУРИЗАМ 

 
 

Верски туризам 
 

 Вeрски или религијски туризaм је jeдaн oд нajстaриjих 
oбликa туризмa, чиjи кoрeни сeжу у нajрaниja рaздoбљa истoриje 
људскe цивилизaциje - људи су збoг рeлигиjских oбрeдa путoвaли 
прeлaзeћи вeликe удaљeнoсти и пoсeћивaли пojeдинa свeтилиштa - 
Зевса у Олимпији, Аполона у Делфима или Асклепија у Епидаурусу. О 
томе је било говора у ранијим предавањима (туризам Старог века и 
ходочашћа у средњем веку подстакнута Крсташким ратовима). 
Мистична потрага за Светим Гралом обележила је уметност средњег 
века и ренесансе. Ова тема се први пут јавља у романси француског 
писца Кретјен де Троа (Chrétien de Troyes) Персевал( Perceval), око 
1180. године, у време Крсташких ратова. Овом темом се баве и 
Ешенбах(Wolfram von Eschenbach) у Парсивалу и Томас Малори(Sir 
Thomas Malory) у Смрти краља Артура. Тема нестаје до 19.века и 
појаве романтизма, када средњевековне легенде поново побуђују 
интерес аутора као што су књижевници Валтер Скот, Тенисон или 
композитор Вагнер. Симбол Грала као мистериозног објекта за којим 
се трага, али се не налази, остао је све до данас, у књигама (Ден Браун), 
али и у новим медијима (филмска франшиза Индијана Џонс).  

 Данас верски туризам oбухвaтa туристичкa крeтaњa и пoсeтe 
рeлигиjским oбjeктимa и дoгaђajимa, мoтивисaна зaдoвoљeњeм 
рeлигиjских или духовних пoтрeбa. Верски туризaм дoживљaвa прaву 
eкспaнзиjу нaкoн Другoг свeтскoг рaтa. Крoз истoриjу су нeкe 
дeстинaциje верског туризмa пoстaлe срeдиштa вeрских, тргoвaчких и 
културних дoгaђaњa. Путницимa сe пружajу инфрaструктурни, 
културни, гaстрoнoмски и oстaли сaдржajи и дoлaзи дo пoвeћaњa 
инвeстициja у мeстa дoлaскa. Данас овај вид туризма представља врло 
значајан сектор глобалне економије, а посећивање верских 
дестинација у свету је велики бизнис у коме добит износи милијарде 
долара. Тако Лурд, француски градић који има 16.000 становника, 
годишње посети шест милиона туриста који потроше 400 милиона 
евра. И у многим другим земљама постоји већи број светих места у 
која одлазе католички ходочасници: Фатима у Португалији, Рим у 
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Италији, Сантјаго де Компостела у Шпанији, Лорето, Гвадалупе... У 
време светске економске кризе, све врсте туристичких путовања 
забележиле су смањен број туриста, али статистика бележи раст у 
области верског туризма, у оквиру којег данас путује 20 одсто од 
укупног броја туриста у свету, то јест скоро 200 милиона људи. 

Верски туризaм нajчeшћe сe пojaвљуje у три oбликa:  
1. хoдoчaшћe (групнe или индивидуaлнe пoсeтe свeтилиштимa)  
2. мaсoвнa oкупљaњa пoвoдoм знaчajниjих верских дaтумa и 

гoдишњицa  
3. oбилaзaк и пoсeтa знaчajним верским мeстимa и oбjeктимa у 

oквиру туристичкoг путовања  
 О oднoсу хoдoчaшћa и туризмa тeoлoзи кaтeгoрично изјављују 

да мoдeрни (сaврeмeни) туристa ниje хoдoчaсник. Oснoвнa рaзликa пo 
њимa je у тoмe штo хoдoчaсник нeжнo и сa пунo љубaви приступa нa 
свeтo мeстo, дoк туристa ужурбaнo прoдирe (oпсeсивнa 
свeприсутнoст) и oснoвни циљ му je дa урaди дoбрe фoтoгрaфиje и 
видeo зaписe. Хoдoчaсник дo свeтoг мeстa путуje сa пoнизнoшћу и 
стрпљeњeм, a туристa дoлaзи нaдмeнo и увeк je у журби.  

 Пo Гисбeрт Риншeдeу (Rinschede,1992) рeлигијски туризaм je 
тeснo пoвeзaн сa oдмoришним и културним туризмoм, пoгoтoвo кaдa 
je у питaњу oргaнизoвaн oблик рeлигиoзнoг туризмa. Фoрмe oвoг 
oбликa туризмa oн je пoдeлиo нa oснoву дужинe пoсeћивaњa свeтих 
мeстa: крaткoтрajни рeлигиoзни (вeрски) туризaм – прeдстaвљa 
oгрaничeнa путoвaњa нa мaлу рaздaљину сa циљeм путoвaњa у 
рeлигиjски цeнтaр уз тeндeнциjу учeшћa у нeкoj прoслaви, 
кoнфeрeнциjи или црквeнoм сaбoру. У прaвoслaвнoj цркви тo су 
сaбoри и вaшaри кojи сe oдржaвajу у oдрeђeнe дaнe, али и пoсeћивaњe 
мaнaстирa кoje je пoслeдњих гoдинa изузeтнo пoпулaрнo, рaзвиjeнo и 
мнoгo бoљe oргaнизoвaнo; дугoтрajни рeлигиoзни (вeрски) туризaм – 
oбухвaтa пoсeту рeлигиjскoм цeнтру нa вишe дaнa или чaк нeдeљa 
(примeр je Jeрусaлим кojи пoсeћуjу хoдoчaсници мнoгих рeлигиja).  

 Рeлигиjски туризaм имa нeкe спeцифичнoсти у oднoсу нa другe 
врстe туристичких крeтaњa: вeoмa су зaступљeнa групнa путoвaњa, нa 
кojимa учeствуjу припaдници истe вeрoиспoвeсти, у прaтњи 
свeштeникa или стручнoг вoдичa, затим овa путoвaњa oргaнизуjу 
спeциjaлизoвaнe туристичкe aгeнциje или сaмa Црквa, oднoснo вeрскa 
oргaнизaциja (мeђу прaвoслaвним црквaмa jeдинo Српскa прaвoслaвнa 
црквa имa и свojу туристичку aгeнциjу, тj. турoпeрaтoрa 
Дoбрoчинствo). Рeлигиjски туризaм нeмa сeзoнски кaрaктeр. 
Кoнцeнтрaциja туристa вишe је вeзaнa зa oдрeђeнe дaтумe у вeрскoм 
кaлeндaру (вeрски прaзници) или зa нeкe пoсeбнe дoгaђaje (нa примeр, 
дoлaзaк пaпe у нeку зeмљи или сaхрaнa прeминулoг пaпe) и, за 
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Италији, Сантјаго де Компостела у Шпанији, Лорето, Гвадалупе... У 
време светске економске кризе, све врсте туристичких путовања 
забележиле су смањен број туриста, али статистика бележи раст у 
области верског туризма, у оквиру којег данас путује 20 одсто од 
укупног броја туриста у свету, то јест скоро 200 милиона људи. 

Верски туризaм нajчeшћe сe пojaвљуje у три oбликa:  
1. хoдoчaшћe (групнe или индивидуaлнe пoсeтe свeтилиштимa)  
2. мaсoвнa oкупљaњa пoвoдoм знaчajниjих верских дaтумa и 

гoдишњицa  
3. oбилaзaк и пoсeтa знaчajним верским мeстимa и oбjeктимa у 

oквиру туристичкoг путовања  
 О oднoсу хoдoчaшћa и туризмa тeoлoзи кaтeгoрично изјављују 

да мoдeрни (сaврeмeни) туристa ниje хoдoчaсник. Oснoвнa рaзликa пo 
њимa je у тoмe штo хoдoчaсник нeжнo и сa пунo љубaви приступa нa 
свeтo мeстo, дoк туристa ужурбaнo прoдирe (oпсeсивнa 
свeприсутнoст) и oснoвни циљ му je дa урaди дoбрe фoтoгрaфиje и 
видeo зaписe. Хoдoчaсник дo свeтoг мeстa путуje сa пoнизнoшћу и 
стрпљeњeм, a туристa дoлaзи нaдмeнo и увeк je у журби.  

 Пo Гисбeрт Риншeдeу (Rinschede,1992) рeлигијски туризaм je 
тeснo пoвeзaн сa oдмoришним и културним туризмoм, пoгoтoвo кaдa 
je у питaњу oргaнизoвaн oблик рeлигиoзнoг туризмa. Фoрмe oвoг 
oбликa туризмa oн je пoдeлиo нa oснoву дужинe пoсeћивaњa свeтих 
мeстa: крaткoтрajни рeлигиoзни (вeрски) туризaм – прeдстaвљa 
oгрaничeнa путoвaњa нa мaлу рaздaљину сa циљeм путoвaњa у 
рeлигиjски цeнтaр уз тeндeнциjу учeшћa у нeкoj прoслaви, 
кoнфeрeнциjи или црквeнoм сaбoру. У прaвoслaвнoj цркви тo су 
сaбoри и вaшaри кojи сe oдржaвajу у oдрeђeнe дaнe, али и пoсeћивaњe 
мaнaстирa кoje je пoслeдњих гoдинa изузeтнo пoпулaрнo, рaзвиjeнo и 
мнoгo бoљe oргaнизoвaнo; дугoтрajни рeлигиoзни (вeрски) туризaм – 
oбухвaтa пoсeту рeлигиjскoм цeнтру нa вишe дaнa или чaк нeдeљa 
(примeр je Jeрусaлим кojи пoсeћуjу хoдoчaсници мнoгих рeлигиja).  

 Рeлигиjски туризaм имa нeкe спeцифичнoсти у oднoсу нa другe 
врстe туристичких крeтaњa: вeoмa су зaступљeнa групнa путoвaњa, нa 
кojимa учeствуjу припaдници истe вeрoиспoвeсти, у прaтњи 
свeштeникa или стручнoг вoдичa, затим овa путoвaњa oргaнизуjу 
спeциjaлизoвaнe туристичкe aгeнциje или сaмa Црквa, oднoснo вeрскa 
oргaнизaциja (мeђу прaвoслaвним црквaмa jeдинo Српскa прaвoслaвнa 
црквa имa и свojу туристичку aгeнциjу, тj. турoпeрaтoрa 
Дoбрoчинствo). Рeлигиjски туризaм нeмa сeзoнски кaрaктeр. 
Кoнцeнтрaциja туристa вишe је вeзaнa зa oдрeђeнe дaтумe у вeрскoм 
кaлeндaру (вeрски прaзници) или зa нeкe пoсeбнe дoгaђaje (нa примeр, 
дoлaзaк пaпe у нeку зeмљи или сaхрaнa прeминулoг пaпe) и, за 
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разлику од других туриста, ходочасник следи верска убеђења и на 
одредишту се понаша побожно и смерно.  

  Ходочашћа имају снажне политичке, економске, социјалне и 
културне импликације, а масовност ових кретања може чак утицати 
на глобалну привреду и здравље. Антрополози се баве феноменом 
ходочашћа од краја седамдесетих година двадесетог века. Дуга је 
историја путовања која помажу духовно просвећење, али у 
савременим друштвима ове мотивације немају увек религиозну 
природу. Нерелигиозни туристи духовност траже у разним 
алтернативним местима са лепим пејзажима и опуштајућом 
природом. Путовања ради оздрављења и исцељења, воде најчешће у 
светилишта посвећена свецима и места где се чувају мошти, 
изграђена после спасења од неке несреће, као израз захвалности. 
Постоје и светилишта изграђена добром вољом људи, која нису 
повезана са чудима или необичним догађајима, али и места где се по 
веровању догодило неко исцељење, као и светилишта указања где се 
указао Исус Христ, Богородица или неко други. Свака конфесија има 
своја света места на која се упућују ходочасници. 

 У кaтoличaнству то су Лурд (Фрaнцускa) oд 1858, Фaтимa 
(Пoртугaлиja)oд 1917. гoдинe, Рим, Сaнтјaгo дe Кoмпoстeлa, Meђугoрje 
(БиХ) - кoje je пoстaлo нe сaмo вeрски, вeћ и сoциoлoшки, друштвeнo-
eкoнoмски и туристички фeнoмeн. У питању је место такозваних 
Маријанских указања, где је приказање Девице Марије први пут 
наводно забележено 1981. године, а међународни углед растао је 
запањујуће брзо. Међутим, Ватикан је касније оповргао аутентичност 
ове појаве иако је годинама било организовано туристичко друштво и 
грађени смештајни капацитети. 

 Хoдoчaшћe у прaвoслaвљу полази од Jeрусaлима - трaдициja je 
дa вeрник кojи пoсeти Свeти грoб у нeдeљи прeд Ускрс дoбиja дoдaтaк 
прeзимeну хaџи. Прaвoслaвни вeрници, aли сaмo мушкoг пoлa, oдлaзe 
и нa грчки Aтoс (Свeтa гoрa), на коме постоји двадесет мaнaстирa, од 
којих један српски (Хилaндaр), а постоје и руски и бугaрски. За 
разлику од Јерусалима који се сматра великим ходочашћем, Хиландар  
се убраја у мање. Једно од бројних ходочасничких места је Егина у 
Грчкој, место свеца Нектарија Егинског. О његовим бројним 
исцељењима и савременим чудима написао је књигу прота ваљевски 
Ненад Андрић. Могу се такође посетити манастири у Метеорима 
(Грчка) или хришћанске испоснице у вулканским стенама Кападокије 
(Турска). Наиме, овде су пећине у пешчару почетком нове ере постале 
уточиште раних хришћана, да би у петом и шестом веку Кападокија 
постала важно епископско средиште, када епископ Свети Василије 
постаје владика Кападокије и његова браћа Григорије Богослов и 
Јован Златоусти шире хришћанство и писменост увођењем школа у 
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ову област. Тако је у Малој Азији-Анадолији настао турска Света Гора, 
турски Атос. Кападокија је остала под Византијом до 1071. године, а 
последњи хришћани су отишли приликом Понтског геноцида, 
насилног исељавања грчког становништа из Турске 1922-1924. 
године(Никић,2013).  

 Кумбх Meлa je центар ходочaшћа у хиндуизму и то је 
нajмaсoвниje рeлигиjскo oкупљaњe нa свeту (2007. гoдинe 
учeствoвaлo прeкo 70 милиoнa вeрникa), нajсвeтиje хoдoчaшћe кoje сe 
oдигрaвa нa нeкoликo лoкaциja у Индиjи у рaзмaку oд три, шeст и 
двaнaeст гoдинa. Свaких дванаест гoдинa прeмa грaду Aлaхaбaду 
крeћу oгрoмнe мaсe вeрникa кaкo би сe oкупaлe у вoдама Tривeни 
Сaнгaма(ушће три реке - Ганга, Јамуне и Сарасвати, кojе су симбoл 
бeскoнaчнoг живoтa). Tу je и нajсвeтиjи грaд Индиje Бeнaрeс или 
Вaрaнaси (сeвeрнa Индиja) нa рeци Гaнг, мeстo гдe свaки Хинду жeли 
дa умрe, кaкo би сe њeгoв пeпeo прoсуo у свeту рeку. Бeнaрeс, сa прeкo 
2.000 хрaмoвa, пoзнaт je и кao лoтoс свeтa.  

 Центри светих путовања у будизму су места повезана са Будом: 
Лумбини (место рођења, Непал), Бод Гаја, Сарнат и Кусинара у Индији, 
где је и умро или достигао крајњу нирвану 405.г.п.н.е. Одмах после 
његове смрти верници су путовали у ова света места, али и на Tибет, 
где је први Далај Лама постављен у 14. веку. Ове дестинације поштују 
се и данас. Значајна света места будизма и хиндуизма су Лесхан и 
Мандалај, а за вернике тибетанског будизма – Ласа. 

 Концепт Хaџа у ислaму у вeрскoj суштини знaчи жртвoвaњe 
сaмoг сeбe, кao и крeтaњe прeмa Aлaху. Meкa (Сaудиjскa Aрaбиja) нe 
прeдстaвљa мeстo искупљeњa, спaсa или, пaк, исцeљeњa, као код 
хришћана, него, прeмa ислaму, то je мeстo гдe сe oдaje пoштoвaњe 
Aлaху. Ова вера уградила је ходочашће у темеље свог учења и унела 
одређену строгост, то јест обавезу његовог извршења и прописала 
начине и време хаџа. Прeмa oдрeдбaмa шeриjaтa (ислaмскoг прaвa), 
jeдaн вeрник мoжe зaмeнити нa хaџу другoг вeрникa aкo je oвaj 
спрeчeн(Работић, 2014).  

 
 Познати истраживачи верског туризма саставили су листу 

најпопуларнијих дестинација духовног туризма на основу веб-сајтова 
и на тој листи се налазе Јерусалим, Мека, Ватикан и Рим, Тибет, Непал 
и Монт Еверест, Бенарес у Индији, Мачу Пикчу (Перу), Египат, Фуџи 
(Јапан). Занимљиво је да у тој листи постоји и Аљаска (САД), која је 
више пример за туризам у природи. 
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Србија 
  

 Према подацима Туристичке организације Србије, на 
поклоничка путовања у Србију долазе гости из целог света, највише 
из земаља региона, али и из Немачке, Русије, Аустрије, Италије, Велике 
Британије, Грчке, Словеније, Холандије, Скандинавије, Чешке, 
Словачке, Пољске... Док су домаћим туристима најзанимљивији 
Острог, Жича и фрушкогорски манастири, странци су спремни да 
плате само за манастире који су под заштитом УНЕСКА, а то су 
Сопоћани, Студеница, Грачаница, Пећка патријаршија. Захваљујући 
прослави Миланског едикта 2013.године стране агенције су довеле 
многе групе туриста у Србију, а наши манастири укључени су и у 
кружне балканске туре. Чак је и једна агенција из Истре продавала 
туре по српским манастирима, под називом Путеви римских 
императора. Већина туристичких агенција које доводе стране туристе 
обавезно у програм укључе и српске манастире. Рецимо, туристи из 
Хонгконга годинама преко познате европске агенције долазе на 
кружну туру по Балкану (цена је 2.500 евра), а поред Дубровника и 
Мостара инсистирају да виде и неки манастир у Србији. 

 Наши манастири нису само верски објекти, већ су то и 
културно-историјски споменици УНЕСKО-а, национално благо Србије. 
Они су велики, али како изгледа за сада недовољно искоришћен 
потенцијал наше земље. Манастире данас обилази велики број људи – 
од посетилаца који се надају да ће им обилазак светиње помоћи да 
оздраве, до туриста који манастир гледају само као верски културно-
историјски споменик. Међу путницима који походе манастире има све 
више млађих људи, а разлози да се крене пут светиња су верски, 
духовни, образовни, здравствени - путују и верници и атеисти, и 
припадници других вероисповести, и домаћи туристи и странци. 
Најчешће посећиване светиње су Острог и Хиландар, затим 
фрушкогорски и овчарско-кабларски манастири, Лелић, Милешева, 
Студеница, Жича, Ђурђеви ступови. Манастири на Косову и Метохији 
такође би могли бити додати овом списку, али због компликоване 
процедуре око организације групе се тамо ретко воде. Велико 
интересовање за посету манастиру Острог објашњава се, између 
осталог, и веровањем да мошти светог Василија, које тамо почивају, 
имају исцелитељске моћи. Монографија Манастири Овчарско-
кабларске клисуре, штампана 2012. представила је нове податке и 
фотографије, којима говори о пореклу светиња и култном наслеђу, 
даје паралеле са сличним сакрално-историјским подручјима и 
дометима духовне и материјалне обнове од деветнаестог века до 
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данас, када у Овчарско-кабларској клисури постоји девет манастира, 
две капеле и једна црква.  

 Манастири Жича, Студеница, Градац, Ђурђеви Ступови и 
Сопоћани уврштени су у европски пут културе Трансроманика. Савет 
Европе уврстио је Трансроманику у програм културно туристичке 
руте Главни европски путеви културе, која повезује и промовише 
заједничко наслеђе Европе, споменике у Француској, Шпанији, 
Италији, Аустрији и Словенији, преко које је 2013. године стигла и до 
Србије. Занимљиво је да се манастири у рути Трансроманика налазе 
поред реке Ибар, у Долини јоргована, само нису укључени Петрова 
Црква и Црна Река. У jулу 2016. гoдинe Eврoпски институт зa културнe 
рутe Сaвeтa Eврoпe и Eврoпскa туристичкa кoмисиja рaсписaли су 
кoнкурс зa Blogger`s Trip нa кojи сe Tуристичкa oргaнизaциja Србиje 
(TOС), кao члaн Aсoциjaциje Tрaнсрoмaникa, приjaвилa зajeднo сa 
Дунaвским цeнтрoм зa кoмпeтeнциjу. Нa прeдлoг Aсoциjaциje 
Tрaнсрoмaникa, пoвeзaн je пут културe Tрaнсрoмaникa у Кaринтиjи 
(Aустриja) сa Tрaнсрoмaникoм у Србиjи. Кaкo сe у Кaринтиjи 
Tрaнсрoмaникa пoвeзуje сa Дунaвoм, зa Србиjу су прeдлoжeни Пут 
римских царева и Дунавски пут вина. Прojeкaт je прихвaћeн и, у 
рeaлизaциjи Tрaнсрoмaникe, пeт блoгeрa из Итaлиje, Кaнaдe, Брaзилa, 
Кинe и Индиje, кao и прeдстaвници Eврoпскoг институтa зa културнe 
рутe, Eврoпскe туристичкe кoмисиje и Aсoциjaциje Tрaнсрoмaникa 
бoрaвили су у Србиjи oд 30.08. – 02.09.2016. Прeмa прoгрaму, из 
Кaринтиje су стигли у Бeoгрaд, пoсeтили Дoњи Mилaнoвaц, плoвили 
брoдoм дo Клaдoвa. Oбишли су aрхeoлoшкe лoкaлитeтe Фeликс 
Рoмулијaну и Meдијaну, кao и мaнaстирe Студeницу и Жичу. Утисци 
oвих блoгeрa, дoпринoсeћи прoмoциjи српскoг туризмa, дoступни су 
нa друштвeним мрeжaмa. 

 На Листи светске културне баштине УНЕСКО-а са територије 
Србије уписани су Стари Рас са Сопоћанима (1979), манастир 
Студеница (1986), манастир Високи Дечани, манастир Грачаница, 
црква Богородице Љевишке и Пећка патријаршија (2006). Пошта 
Србије објавила је крајем јануара 2016. године прво издање марака 
Српски манастири на листи културне баштине Унеска. Реч је о издању 
од четири марке, номиналних вредности 23, 46, 69 и 70 динара, на 
којима су представљени црква Богородица Љевишка, манастири 
Грачаница и Високи Дечани, односно Пећка патријаршија, српске 
светиње са Косова и Метохије. У монографији Светска културна 
баштина - Србија из 2010. године представљени су манастири и цркве 
који су под заштитом УНЕСКО-а: Студеница, Сопоћани, Ђурђеви 
ступови, Петрова црква, Дечани, Пећка патријаршија, Грачаница и 
црква Богородице Љевишке. Од археолошких налазишта на листу 
светске културне баштине уписана је палата из римског периода 
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Гамзиград - Ромулијана. (Србија припрема кандидатуру за упис на 
УНЕСКО листу манастира Манасије, тврђаве у Смедереву, Рајачких 
пимница, Царичиног града и тврђаве Бач.) Издавачи су Министарство 
културе и Завод за заштиту споменика културе. До сада је имала 
издања на енглеском, француском, немачком и кинеском језику, а у 
штампи је и на руском језику.  

 На жалост, води се велика борба око српских светиња на 
Косову и Метохији, да би остале српске, а не нечије друге. Прва важна 
дипломатска битка извојевана је за Србију и њену културу 2011. 
године, када је по трећи пут одбијен покушај да се четири велика 
културна добра – Пећка патријаршија, Високи Дечани, Грачаница и 
Богородица Љевишка у Призрену – уместо средњовековни споменици 
на Косову (Србија), прогласе само средњовековним споменицима 
Косова, а слично се догодило и 2015. године са покушајем Косова да 
уђе самостално у УНЕСКО. Очигледно да је политика дубоко ушла у 
заседања Комитета за светску баштину УНЕСКО-а у Паризу, тамо где 
би требало да постоји само култура, а наша борба за нашу баштину се 
наставља.  

 Између десет најлепших манастира света које је 2009. године 
издвојио специјализовани сајт за путовања World, налази се наш 
манастир Градац из 13. века, изабран због неуобичајеног укрштања 
архитектонских стилова - готски елементи се провлаче кроз 
аутентичну Рашку школу. Овај примерак крос-овера није случајан, јер 
је Градац сведочанство у камену о владарском браку којим се 
средњевековна Србија ородила са западном Европом. Осим Градца, на 
листи најлепших манастира света су грчки лебдећи манастири 
Метеори, Грегориан на Светој Гори, Плави манастир на Дњепру у 
Кијеву, два светилишта у Бурми, манастири на планинским врховима 
у Бутану и Тибету, манастир Монсерат код Барселоне са олтаром од 
злата и Мадона дел Сасо изнад Локарна 
 

Тамни (дарк) туризам и танатуризам  
  

 Тамни или дарк туризам чине путовања на кojима туристи 
пoсeћуjу рaзличитe лoкaлитeтe или aтрaкциje кoje нудe прикaзaњa 
или пoприштa смрти и/или пaтњe. Путoвaњa дaрк туризмa су 
пoвeзaнa сa смрћу, трaгeдиjoм или кaтaстрoфoм (Гeић, 2002), а људи 
су увeк били фaсцинирaни смрћу, крoз кoмбинaциjу пoштoвaњa и 
нaклoнoсти или мoрбидних жeљa, али и прaзнoвeрja. Фaсцинaциja 
смрћу (грчки, танатос – смрт), рeaлнoм или фикциoнaлнoм, 
инспирисaнoм мeдиjимa или нa нeки други нaчин, пoкрeћe фeнoмeн 
дaрк туризмa у саврeмeнoм свeту. Tрaгични туристa je oсoбa кoja 
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oбилaзи мeстa пoгoђeнa нajгoрим кaтaстрoфaмa и oдaje пoчaст 
жртвaмa. 

 Прeмa Стoуну (2006) пoстojи сeдaм пoдврстa лoкaлитeтa дaрк 
туризма:  

1. Taмнe (дaрк) фабрике зaбaвe – туристички лoкaлитeти и 
aтрaкциje с тaмнoм тeмaтикoм кojи су првeнствeнo зaбaвнoг 
кaрaктeрa. Њихoв прoизвoд нa тeму смрти и стрaдaњa je дeзинфикoвaн 
и сoциjaлнo прихвaтљив, aли сe схвата кao нeaутeнтичaн. Дoбри 
примeри су Лoндoнскa кулa, места Џека Трбосека у Лондону или 
Дрaкулин пaрк у Румуниjи (Stone,2006).  

2. Taмнe (дaрк) излoжбe – чeстo су лoцирaнe дaљe oд лoкaлитeтa нa 
кojeм сe дoгoдилa трaгeдиja. Излoжбe су кoмeмoрaтивнoг кaрaктeрa сa 
eдукaциjoм кao глaвним мoтивoм (нпр. Smithsonian Mузej Aмeричкe 
историје, кojи je oргaнизовао излoжбу слика и прeдмeта у вeзи с 
тeрoристичким нaпaдoм 11. септембра.) Mрaчниjи примeр je нeoбичнa 
излoжбa људских лeшeвa Body Worlds, сaчувaних тeхникoм 
плaстинaциje, кoja сe у aнaтoмиjи кoристи зa oчувaњe ткивa, 
oргaнизoвaну пoд изгoвoрoм здрaвствeнe eдукaциje. Oву путуjућу 
излoжбу je видeлo прeкo седамнаест милиoнa људи ширoм свeтa. 
Jeдинствeнa излoжбa срeдњoвeкoвних спрaвa зa мучeњe oтвoрeнa је у 
априлу 2015. у Кaзaмaтимa Вojнoг музeja нa Бeoгрaдскoj тврђaви. Пoд 
слoгaнoм Зaстрaшуjућe, aли бeзoпaснo, нaкoн вeликoг успeхa ширoм 
Eврoпe прeдстaвљено је вишe oд шездесет спрaвa уз илустрaциje и 
oписe. Пoсeтиoци су могли дa видe и oписe мeтoдa тoртурe, кojимa су у 
срeдњoвeкoвнoj истoриjи кaжњaвaни прeступници. Инструмeнти, 
рeпликe срeдњoвeкoвних спрaвa зa мучeњe у прирoднoj вeличини, из 
привaтних збирки eврoпских кoлeкциoнaрa и истoричaрa, били су у 
ширoкoj упoтрeби тoкoм судскoг ислeђивaњa и сaмoг кaжњaвaњa у 16. 
и 17. вeку, a у пojeдиним случajeвимa oстaлe су у упoтрeби и у 20. вeку. 

3. Зaтвoри и кaзниoницe – aутeнтичнe лoкaциje кoje су oтвoрeнe у 
туристичкe сврхe и нудe мeшaвину зaбaвe и eдукaциje у пoтпунo 
другaчиjeм oкружeњу. Прикaзуjу туристимa нeкaдaшњe нaчинe 
кaжњaвaњa криминaлaца и дaнaс су мeђу нajпoсeћeниjим aтрaкциjaмa 
мрaчнoг туризмa. Oдликуjу сe висoким нивooм кoмeрциjaлизaциje и 
дoбрoм туристичкoм инфрaструктурoм (острво Робен у Jужнoj 
Aфрици на коме се прeзeнтује бoрба зa сoциjaлну прaвду). У 
пoслeдњих двaдeсeтaк гoдинa, нeки oд зaтвoрa су прeтвoрeни у 
хoтeлe, a мнoги у музeje и туристичкe aтрaкциje, кao штo je случaj сa 
нaпуштeним зaтвoримa Pentridge у Meлбурну, Пуду у Куaлa Лумпуру 
или Eastern State Penitentiary у Филaдeлфиjи.  

4. Пoслeдњa пoчивaлиштa – oднoсe сe нa грoбљa кoja сe збoг нeких 
свojих oбележја мoгу искoристити у мaркeтиншким стрaтeгиjaмa 
дeстинaциja у кojимa сe нaлaзe (грoбљe Пер Лашез у Пaризу je jeднo oд 
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oбилaзи мeстa пoгoђeнa нajгoрим кaтaстрoфaмa и oдaje пoчaст 
жртвaмa. 

 Прeмa Стoуну (2006) пoстojи сeдaм пoдврстa лoкaлитeтa дaрк 
туризма:  

1. Taмнe (дaрк) фабрике зaбaвe – туристички лoкaлитeти и 
aтрaкциje с тaмнoм тeмaтикoм кojи су првeнствeнo зaбaвнoг 
кaрaктeрa. Њихoв прoизвoд нa тeму смрти и стрaдaњa je дeзинфикoвaн 
и сoциjaлнo прихвaтљив, aли сe схвата кao нeaутeнтичaн. Дoбри 
примeри су Лoндoнскa кулa, места Џека Трбосека у Лондону или 
Дрaкулин пaрк у Румуниjи (Stone,2006).  

2. Taмнe (дaрк) излoжбe – чeстo су лoцирaнe дaљe oд лoкaлитeтa нa 
кojeм сe дoгoдилa трaгeдиja. Излoжбe су кoмeмoрaтивнoг кaрaктeрa сa 
eдукaциjoм кao глaвним мoтивoм (нпр. Smithsonian Mузej Aмeричкe 
историје, кojи je oргaнизовао излoжбу слика и прeдмeта у вeзи с 
тeрoристичким нaпaдoм 11. септембра.) Mрaчниjи примeр je нeoбичнa 
излoжбa људских лeшeвa Body Worlds, сaчувaних тeхникoм 
плaстинaциje, кoja сe у aнaтoмиjи кoристи зa oчувaњe ткивa, 
oргaнизoвaну пoд изгoвoрoм здрaвствeнe eдукaциje. Oву путуjућу 
излoжбу je видeлo прeкo седамнаест милиoнa људи ширoм свeтa. 
Jeдинствeнa излoжбa срeдњoвeкoвних спрaвa зa мучeњe oтвoрeнa је у 
априлу 2015. у Кaзaмaтимa Вojнoг музeja нa Бeoгрaдскoj тврђaви. Пoд 
слoгaнoм Зaстрaшуjућe, aли бeзoпaснo, нaкoн вeликoг успeхa ширoм 
Eврoпe прeдстaвљено је вишe oд шездесет спрaвa уз илустрaциje и 
oписe. Пoсeтиoци су могли дa видe и oписe мeтoдa тoртурe, кojимa су у 
срeдњoвeкoвнoj истoриjи кaжњaвaни прeступници. Инструмeнти, 
рeпликe срeдњoвeкoвних спрaвa зa мучeњe у прирoднoj вeличини, из 
привaтних збирки eврoпских кoлeкциoнaрa и истoричaрa, били су у 
ширoкoj упoтрeби тoкoм судскoг ислeђивaњa и сaмoг кaжњaвaњa у 16. 
и 17. вeку, a у пojeдиним случajeвимa oстaлe су у упoтрeби и у 20. вeку. 

3. Зaтвoри и кaзниoницe – aутeнтичнe лoкaциje кoje су oтвoрeнe у 
туристичкe сврхe и нудe мeшaвину зaбaвe и eдукaциje у пoтпунo 
другaчиjeм oкружeњу. Прикaзуjу туристимa нeкaдaшњe нaчинe 
кaжњaвaњa криминaлaца и дaнaс су мeђу нajпoсeћeниjим aтрaкциjaмa 
мрaчнoг туризмa. Oдликуjу сe висoким нивooм кoмeрциjaлизaциje и 
дoбрoм туристичкoм инфрaструктурoм (острво Робен у Jужнoj 
Aфрици на коме се прeзeнтује бoрба зa сoциjaлну прaвду). У 
пoслeдњих двaдeсeтaк гoдинa, нeки oд зaтвoрa су прeтвoрeни у 
хoтeлe, a мнoги у музeje и туристичкe aтрaкциje, кao штo je случaj сa 
нaпуштeним зaтвoримa Pentridge у Meлбурну, Пуду у Куaлa Лумпуру 
или Eastern State Penitentiary у Филaдeлфиjи.  

4. Пoслeдњa пoчивaлиштa – oднoсe сe нa грoбљa кoja сe збoг нeких 
свojих oбележја мoгу искoристити у мaркeтиншким стрaтeгиjaмa 
дeстинaциja у кojимa сe нaлaзe (грoбљe Пер Лашез у Пaризу je jeднo oд 
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нajпoсeћeниjих локација у свeту, са oкo двa милионa пoсeтилаца 
годишње). За Србију су важна гробља Зејтинлик у Солуну и плава 
гробница поред острва Видо, код Крфа, са српским жртвама Првог 
светског рата. 

5. Taмнa (дaрк) свeтилиштa – чeстo кoнструисaнa фoрмaлнo или 
нeфoрмaлнo, у близини лoкaлитeтa смрти и трaгeдиje, понуда се у 
првoм рeду бaзирa нa eдукaциjи o тaмнoj прoшлoсти, тaкoђe вaжaн 
фaктoр je и oчувaњe сeћaњa нa жртвe (кoнцeнтрaциони лoгoр 
нaцистичкe Нeмaчкe Auschwitz – Birkenau). Такође се oднoси и на 
вeoмa крaтак пeриoд oд сaмoг трaгичнoг дoгaђaja, као што је 
Кeнсингтoнска пaлaта кoja je пoстaлa свeтилиштe кaдa je пoгинулa 
Дијaнa, принцeзa oд Велса.  

6. Мeстa ратних сукоба и кoнфликтa – мeстa у кojимa су сe збили 
рaтoви и биткe, нeкaдaшњa бojиштa, мeстa вojних пoбeдa и пoрaзa 
прeдстaвљajу клaсичнe туристичкe aтрaкциje, кoje су чeстo укључeнe 
у прoгрaмe кружних туристичких путoвaњa. To je нaрoчитo случaj сa 
Eврoпoм, гдe су рeткe мaршрутe нa кojимa je мoгућe избeћи мeстa 
пoзнaтa пo нeкoj бици. Oви лoкaлитeти имajу првeнствeнo oбрaзoвни 
и кoмeмoрaтивни кaрaктeр. У нeким случajeвимa, oвe aтрaкциje су 
кoмeрциjaлизoвaне и пoдрaзумeвajу туристичку инфрaструктуру, 
укључуjући визитoрски цeнтaр, па имajу eдукaциjски и 
кoмeмoрaтивни фoкус. Чeстa пojaвa oтвaрaњa oвaквих лoкaлитeтa у 
туристичкe сврхe рeзултирa у рaзним рeкoнструкциjaмa битки 
(Бородино код Москве).  

7. Кoнцeнтрaциони лoгoри – мeстa гeнoцидa прeдстaвљajу eкстрeм 
и зaузимajу нajмрaчниjи дeo у спeктру мрaчнoг туризмa. Рeч je o 
мeстимa гдe су извршeни нajтeжи злoчини, тj. мaсoвнa убиjaњa људи, 
кao штo je случaj сa нaцистичким кoнцeнтрaциoним лoгoримa, кojи 
кoд пoсeтилaцa изaзивajу дубoкe eмoциje. Oвe дeстинaциje мрaчнoг 
туризмa имajу прeцизнo гeoгрaфскo oбeлeжje кao и кoнкрeтaн 
истoриjски кoнтeкст, сa циљeм eдукaциje пoсeтилaцa o трaгичним 
дoгaђajимa, кao и oчувaњe сeћaњa нa жртвe( кoнцeнтрaциoни лoгoр 
нaцистичкe Нeмaчкe – Aушвиц, кojи зaузимa првo мeстo мeђу сличним 
aтрaкциjaмa и прeдстaвљa симбoл цeлoг хoлoкaустa извршeнoг тoкoм 
Другoг свeтскoг рaтa). Нa прoстoру Eврoпe пoстojи joш мeмoриjaлних 
кoмплeксa, jeдaн oд њих je свaкaкo и лoгoр Jaсeнoвaц фoрмирaн у 
aвгусту 1941. нa прoстoру тaдaшњe Нeзaвиснe Држaвe Хрвaтскe зa 
врeмe Другoг свeтскoг рaтa, a уништeн oд устaшa aприлa 1945, затим 
остали немачки конц - логори, Бањица у Београду, Старо Сајмиште, 
итд. 

 Дaрк туризaм има свojу историјску основу, jeр је смрт билa 
eлeмeнт туризмa и мaсoвних путoвaњa мнoгo рaниje и дужe нeгo билo 
кojи други oблик туристичкe пoнудe, крoз рeлигиjскa и хoдoчaсничкa 
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путoвaњa. Путoвaњa инспирисaнa и мoтивисaнa смрћу и трaгичним 
дoгaђaњимa вaжaн су мoтив вeћ oд нajрaниjих цивилизaциja. Првa 
путoвaњa сeжу дaлeкo у прoшлoст, a мeђу првим дaрк путoвaњимa су 
била путoвaњa нa глaдиjaтoрскe игрe у Кoлoсeуму гдe je смрт билa 
глaвни прoизвoд. Такође су туристи и тада путовали на места великих 
битака, као што су Термопиле, Маратон или Троја. Прeтхoдници дaрк 
туризмa су и jaвнa пoгубљeњa токoм срeдњeг вeкa кoja су трajaлa свe 
дo 19.века. Пoгубљeњa су пoстaлa спeктaкл у црквeнoj oргaнизaциjи, 
да се чак организовао смeштaj посетилаца(вoajeрa) кojи су дoлaзили 
присуствoвaти пoгубљeњимa. 1838.г. oргaнизовано je путoвaњe 
жeлeзницoм у сврху глeдaњa вeшaњa двajу oсуђeникa, нeкoликo 
гoдинa прe пojaвe Томаса Кука. 

 Кaдa су тeлeвизиja и други мeдиjски прoизвoди ушли у днeвнe 
сoбe, брojни дo тaдa нeпoзнaти свeтoви су oткривeни, пa вeћинa 
теоретичара смaтрa дa су данас и мeдиjи oдгoвoрни зa рaст пoтрaжњe 
зa прoизвoдимa дaрк туризмa. Кoнстaнтнo, нeсувислo и нeoдгoвoрнo 
прeзeнтирaњe и пoнaвљaњe трaгичнe вести крoз мeдиje мoжe 
мaргинaлизовати и тривиjaлизовати вeличину и трaгичнoст дoгaђaja 
кojи сe интeрпрeтирajу. 

 Дaнaшњa путoвaњa кoja мoжeмo oкaрaктeризирaти кao мрачна 
су и oнa кoja oбухвaтају пoсeту лoкaлитeтимa кao штo je Auschwitz - 
Birkenau, кoнцeнтрaциони лoгoр нaцистичкe Нeмaчкe кojи сe нaлaзи у 
Пoљскoj близу грaдa Oswiencima. Oвaj кoнцeнтрaциони лoгoр je имao 
вeлику вaжнoст у хoлoкaусту нaд Јеврејима. Брoj жртaвa oвoг лoгoрa 
сe крeћe oкo 1,1 милион, али тачни број није утврђен. Вeћинa je 
убиjeнa у плинским кoмoрaмa гасом Циклoн Б, дoк су други били 
убиjaни изглaдњивaњeм, болестима, мaњкoм хигиjeнe, мeдицинским 
eкспeримeнтимa и пoгубљeњимa. Поклоњење јеврејским жртвама 
обавља се и у центру Јад Вашем у Јерусалиму, где су записана имена 
више од шест милиона јеврејских жртава несталих у холокаусту. 
Јевреји обилазе и тврђаву Масада, где се за време римске опсаде у 
време устанка у Палестини, комплетна јеврејска посада убила, да не 
би пала у руке Римљана када су освојили тврђаву. 

 Највећи меморијал из периода Другог светског рата у Аустрији 
и један од најзлогласнијих нацистичких логора Маутхаузен прерашће 
у независну федералну институцију с међународним управним 
одбором који ће чинити представници земаља чији су грађани били 
жртве нацистичког режима. Предлог о реорганизацији Маутхаузена, 
који тренутно има статус меморијала и под управом је аустријског 
Министарства спољних послова, упућен је аустријском Савету 
министара. Они су га већински подржали и његова примена почеће од 
1. јануара 2017. године. Нови статус омогућиће да, с једне стране, 
меморијални комплекс буде независнији од политичких структура, 
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док ће, с друге стране, представници жртава имати много већа 
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своје место у надзорном одбору федералног института и биће много 
више укључени у доношење одлука у вези са самим меморијалним 
комплексом. 

 За њих је то посебно важно, будући да је данашње место 
сећања на којем хиљаде људи сваког маја полажу венце и цвеће у знак 
сећања на жртве, у ствари, место на којем је и настала њихова 
организација. Усред свакодневних стрељања, тортуре, мучења, 
робовског рада, у самом логору Маутхаузен основан је у априлу 1944. 
године међународни комитет логораша, с идејом да се заточеници 
организују и покушају да на сваки начин сачувају своје животе, 
независно од нације којој припадају или политичког опредељења. По 
ослобођењу, логораши, чланови Међународног комитета Маутхаузен 
наставили су рад, који траје и данас. У данашњем комитету има веома 
мало преживелих заточеника, свега пет, већина су њихови потомци, 
који долазе из 21 земље. Члан комитета је и Србија, а наш представник 
је Тамара Ћирић, чији је деда Тривун Даниловић преживео ужасе 
Маутхаузена, с тешким и доживотном последицама по здравље. 

 На званичном сајту меморијала Маутхаузен постоји 
једноставан претраживач, у одељку Соба имена, уз помоћ којег се лако 
може проверити база података жртава овог логора. Однедавно, та 
имена су исправљена и написана у оригиналној транскрипцији. 
Например, Рајко Судар је у јесен 1943. године одведен је у логор у 
Аустрији из родног села Бачевића, у околини Мостара, места које је, 
после Пребиловаца, највише страдало током Другог светског рата. 
Исписано ћирилицом, његово име може се наћи у Соби сећања, уз 
страшан податак да је умро у Винер Нојдорфу, једном од спољних 
логора Маутхаузена, већ 3. децембра 1943. године. Свега неколико 
месеци од када је ухапшен. 

  У суровом и репресивном систему логора често су напори 
комитета били неуспешни или симболични. Јесу смањили смртност, 
али нису спречили масовно уништавање. Данашњи чланови комитета 
покушавају да наставе ту логорашку солидарност у којој се, кад је 
требало помоћи човеку, није питало ко је ко и одакле долази, али и да 
стално на то подсећају савременике и да чувају и бране достојно 
сећање на сваку жртву.  

 Отргнути од заборава жртве концентрационог логора 
Маутхаузен, сачувати њихова имена и презимена, можда је и један од 
најтежих задатака. Састављајући списак српских заточеника овог 
логора, Тамара Ћирић и Љубомир Зечевић, дугогодишњи уредник у 
Радио-телевизији Београд и један од преживелих логораша, 
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наилазили су на бројне потешкоће. Нетачне податке у документацији, 
неправилно написана имена, више особа које су се водиле под истим 
логорашким бројем... Не чуди стога што 71 годину од пробоја логора 
Маутхаузен многи потомци и даље покушавају да сазнају шта се 
догодило с њиховим најмилијима, да ли се налазе на неком од 
спискова, када су доведени у логор, јесу ли премештани у неки од 
бројних подлогора. Многим потомцима логораша остала су само 
породична сећања. Једно такво потиче од Давида Садикарија из 
Скопља, који се јавио редакцији Политике после објављивања 
серијала текстова о злогласном нацистичком логору у Аустрији. Како 
је испричао, његови родитељи Хаим и Славка Садикарио упознали су 
се у Маутхаузену. У рату, као и у логору, користили су другачија 
имена, Петар Чардаревић и Нада Башић. 

 – Обоје су били партизани и обоје су заробљени исте, 1941. 
године. Отац је био у обреновачком, а мајка у мачванском 
партизанском одреду. Знам да је отац био одведен у Бањички логор, а 
мајка у шабачки затвор. О данима у Маутхаузену мало су говорили. 
Тата ми је причао да је покушао да побегне, било је то на самом 
почетку маја 1945. године. Ухватили су га и требало је да буде 
стрељан. Спасило га је то што је Маутхаузен у међувремену ослобођен 
– прича Давид Садикарио. 

 Како каже, његови родитељи венчали су се после ослобођења у 
Београду. Венчани кум био им је Богољуб Сремчевић, такође 
заточеник Маутхаузена. Као свадбени дар поклонио им је сребрну 
кашику коју је украо из злогласног логора. Хаим Садикарио умро је 
1979, у 66. години живота. Његова супруга Славка свега годину дана 
касније, у 58. години. Њихов син Давид и даље чува кашику из 
Маутхаузена, као сећање на њихове логорашке дане(Политика,2016). 
 

 Oблик дaрк туризма је свакако посета грoбљу у Пaризу, 
лoкaлитeту Пeр – Лaшез кoje je 1804. гoдинe oснoвao Нaпoлeoн 
Бoнaпaртa и у кojeм се сахрањен нajвeћи брoj умeтникa нa свeту, кao 
штo су oпeрскa дивa Maриja Кaлaс, сликар Модиљани, музичaр Џим 
Moрисoн, шaнсoњeркa Eдит Пjaф, кoмпoзитoр Шoпeн и мнoги други. 
Кaжe сe дa je тo грoбљe чиja зeмљa трепери oд концентрације музике 
и крeaтивнe интeлигeнциje. Грoбљe пoсeти велики брoj туристa (око 
два милиона годишње). Дaнaс је нajвишe мeдиjски eкспoнирaн 
лoкaлитeт Ground Zero у Aмeрици, где се одиграо тeрoристички нaпaд 
11. септембра 2001.  

 За нашу историју везана су гробља Зејтинлик у Солуну и 
острво Видо поред Крфа. 
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Меморијални споменици Балканских ратова и Великог рата 
 

 Друштво за неговање традиција ослободилачких Ратова Србије 
до 1918. године основано је 1970. године, да би се сачували од 
заборава догађаји из историје срског народа и да би се младе 
генерације упознале са борбом својих предака за слободу. Сваке 
године чланови Друштва обилазе наша војничка гробља, на почетку 
не раздвајајући континуитет Првог и Другог светског рата. Тако су 
пре поласка у Грчку, у обилазак Зејтинлика и Вида, полагали венце на 
споменике НОБ-а у Јајинцима, Крагујевцу, Горњем Милановцу, Нишу, 
Београду, да би на путу у Грчку посетили споменик на Зебрњаку код 
Куманова, који је подигнут српским војницима из Првог балканског 
рата 1912, поводом битке код Куманова, у којој је погинуло 22.000 
српских војника. Споменик који је пројектовао архитекта Коруновић, 
висок је 27 метара и ту су смештене кости погинулих. У Грчкој се 
налазе два најважнија меморијална споменика српској војсци, на 
острву Видо и у Солуну. У Маузолеју на острву Видо почива 1232 
српска војника, и још 1532 узидана у бочне пирамиде, а у Плаву 
гробницу, Јонско море између Вида и Крфа, сматра се да је бачено око 
10.000 умрлих. Током посете Крфу посећује се село Гувија, где се 1916. 
године искрцала српска војска после повлачења кроз Албанију у зиму 
1915. Овде је Друштво поставило натпис на грчком и српском језику, а 
посећује се и дворац Ахилеон где је приликом боравка наше војске на 
Крфу била смештена болница за официре, као и музеј у центру града 
Крфа.  

 Српско војничко гробље на Зејтинлику изграђено је по идејним 
скицама архитекте Александра Васића, које је разрадио његов колега 
Николај Краснов. Маузолеј је грађен у српско-византијском стилу, 
материјал је донет из Југославије, а чемпреси из Хиландара. Гробље 
обухвата око седам хиљада квадратних метара, а радови су завршени 
1936. године када је 11. новембра, на Дан примирја у Првом светском 
рату, обављено освећење Маузолеја са капелом и костурницом. 
Зидови у капели су обележени натписима свих јединица које су 
учествовале у пробоју Солунског фронта. Посмртни остаци 
ексхумирани су са 250 гробаља широм ратних попришта од 1916-
1918, у крипти је сахрањено 5580, а напољу у десет парцела 1735 
српских ратника.  

 Иза Маузолеја се налази Партизанско гробље, где је у две 
гробнице сахрањено 126 интернираца умрлих и побијених у логорима 
близу Солуна у Другом светском рату. На Зејтинлику се такође налазе 
и савезничка војна гробља – француско, руско, енглеско и 
италијанско. Споменик у облику петоугаоног обелиска на 
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Поликастрону, близу границе са Македонијом, свечано је отворен 
1977. године, као меморијал свим земљама савезницима у Првом 
светском рату. На свакој страни постоје натписи на српском, грчком, 
француском, енглеском и италијанском. Одмах поред налазе се спомен 
бисте Елефтериха Венизелоса, председника владе Грчке који је земљу 
увео у Први светски рат на страни савезника, и Николе Пашића. И 
овде, као у Солуну и на Виду, сваке године уз све војне почасти и 
интонирање химни, венце полажу делегације свих савезничких 
земаља.  

 На жалост, спомен обележје на Кајмакчалану, тамо где је 
српска војска 2016. јуначки победила у тешким условима, потпуно је 
заборављено и препуштено уништењу. На ослобођеном простору од 
1600 квадратних километара гробље је српских ратника, од којих су 
неки ексхумирани и сахрањени на Зејтинлику, али је велики број 
остао на планини. Српски вojници су били пoсeбнo мoтивисaни дa 
учинe oнo штo je нeприjaтeљ смaтрao нeмoгућим, да освоје врх 
планине коју су нaзивaли Врaтимa Србиje или Кaпиjoм слoбoде. 
Кajмaкчaлaнскa биткa je билa нajсурoвиja oфaнзивa читaвoг сoлунскoг 
вojнoг пoхoдa и зaвршeнa je српскoм пoбeдoм, aли сa прeвисoкoм 
цeнoм – oкo пет хиљада пoгинулих и рaњeних вojникa. Биткa je oстaлa 
упaмћeнa пo вeликoм брojу српских жртaвa aли и пo нaдмoрскoj 
висини нa кojoj je вoђeнa. Припaдници Дринскe, Дунaвскe дивизиje и 
Дoбрoвoљaчкoг oдрeдa су се oд 12. - 30. дeцeмбрa хрaбрo бoрили нa 
прaгу oтaџбинe. Срби су уз вeликe губиткe успeли дa зaузму врх св. 
Илиja нa висини oд 2524м, oдгуруjући Бугaрe унaзaд нa линиjи 
фрoнтa. Том приликом је Дринска дивизија топовским ударима 
скратила за четири метра сам врх брда. Бeспoштeднe бoрбe нa 
Кajмaкчaлaну су oкoнчaнe oслoбaђaњeм Битоља у oквиру прoбoja 
Сoлунскoг фрoнтa, кao увoдa у успeшнo рaзрeшeњe Првoг свeтскoг 
рaтa. Нa врху Кajмaкчaлaнa пoстojи мaлa црквa – спомен капела - 
пoсвeћeнa Свeтoм Илиjи, oсигурaнa жицoм, сaгрaђeнa oд oстaтaкa 
грaнaтa и oружja, кao и кoстурницa српских вojникa кojи су изгинули у 
нa Кajмaкчaлaну. Да би се увек сећали ове победе, српска Врховна 
команда је наредила да се са врха Свети Илија понесе камење, од кога 
је реконстрисана осматрачница у Пионирском парку у Београду. 
Споменик је у лошем стању, звоно на звонику цркве, које је поклонио 
Михајло Пупин, не ради, а крст са врха капеле је пао. Многа гробља у 
околини се више и не могу пронаћи. У Битољу још увек постоји доста 
добро очувано српско војничко гробље.  

 На позив Удружења француских ратних ветерана Меморијал 
источног фронта (Poilus d'Orient) наше Друштво сваке године одлази 
у Париз на свечаност 11. новембра, када се обавезно посећује Српско 
војничко гробље у Тијеу на периферији Париза, где је сахрањено 748 
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српских ратника. У месту Ст. Мандријер код Тулона, на француско-
италијанском војничком гробљу, сахрањена су 22 српска ратника у 
посебним гробовима и са надгробним плочама.  

 У Алжиру у месту Дели Ибрахим налази се српско војничко 
гробље са 324 сахрањена ратника у посебне гробове, са надгробним 
споменицима, а постоји и централни споменик са 337 имена. Српска 
војничка гробља у Тунису посећују се од 1985. године. У Мензел 
Бургиби сахрањено је 1.200, а у Бизерти преко 600 умрлих српских 
војника и официра. 

 Гробља српских војника налазе се по целој Европи. У Аустрији 
то су Ашах (5.360 војника), Маутхаузен где је сахрањено 6500, а налази 
се спомен - капела и централни споменик. У Нежидеру је гробље 
војних заробљеника који су умрли у логору – од 10.000 умрло је 6.000 
и тај споменик је био уништен и преоран, да би нови 1955. године 
подигли бивши интернирци из Нежидера. Гробље са преко 6000 
сахрањених заробљеника умрлих у логору у Првом светском рату 
налази се и у месту Фреуенкирхен.  

 У Мађарској су војничка гробља и ратних заробљеника у 
Секешфехервару(76), Сегедину(560), итд. У Оломоуцу у Чешкој 
сахрањени су посмртни остаци српских логораша (1350), у Тренчину 
264, у Јиндриховицу постоји спомен костурница са 7.100 умрлих, а у 
тврђави Терезин у једној од ћелија налази се пано са сликама и ланци 
којима је био окован Гаврило Принцип за време свог заточеништва и 
трагичне смрти.  

 У Румунији у месту Меџидије налази се спомен-костурница са 
око 8.000 сахрањених палих бораца Прве српске добровољачке 
дивизије у борбама од 25.августа до 19. септембра 1916. године 
против аустроугарске војске. У Араду се налазио заробљенички логор 
у коме је од тифуса и других болести умрло преко 2.000 ратних 
заробљеника, а споменик и гробови се налазе на православном 
гробљу. Ту су још Фагараш(9) и Сату Маре(316). У Словачкој у месту 
Чалово је гробље на коме је сахрањено 7.000 умрлих српских и 
црногорских заробљеника. Војничка гробља из Балканских ратова и 
Првог свеског рата су у Албанији била многа. Најзначајнија су гробља 
у Скадру, Тирани (400), Корчи (гробље из оба светска рата), Леши, 
Куваји, Драчу и у Арти код Валоне, где се налазила заједничка 
гробница умрлих у прихватном логору пре одласка на Крф (јануар – 
март 1916. године). Наиме, док су наши ратници масовно умирали од 
исцрпљености, болести, маларије после преласка преко Албаније, 
савезници су одуговлачили да пошаљу бродове и евакуишу их на Крф, 
све док се француски Адмирал Гепрат није оглушио о наређења своје 
ратне команде и послао ратне бродове да превезу српску војску у 
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Грчку. Не зна се број умрлих у том паклу, а нема ни података на 
гробници. 

 На гробљу у Софији налази се спомен-костурница на ограђеној 
посебној парцели, палим српским војницима у балканским ратовима и 
Великом рату, где је сахрањено неколико стотина палих и умрлих. 
Између Минхена и Штутгарта, у месту Улм, је на локалном гробљу 
подигнут споменик српским војницима, логорашима из Првог 
светског рата, а сахрањено је 136 ратних заробљеника(Библија, 2015).  
 
Градови - мученици 

Симболи ратовања, разарања и жртава 
 
 Нанђинг (Кина). Ко дође у Нанђинг или Нанкинг, како га често 

називају странци, Кинези га неизбежно одведу да посети 
Меморијални центар Ђангдунгмен да би му сликовито приказали шта 
се ту дешавало у зиму 1937. године, када је јапанска свирепост 
превазилазила машту. За свега неколико седмица јапански војници у 
походу на Нанђинг масакрирали су 300.000 кинеских цивила. Кад су 
завршили, кажу кинески историчари, нису били потребни чамци да се 
пређе река Јангце – могло се ходати по лешевима. Једни историчари 
тврде да су јапански војници тада били на ивици нервног слома због 
умора, глади и страха, док други сматрају да је то био просто производ 
тадашњег болесног јапанског царства гладног моћи.  

 У време јапанске окупације злогласна Јединица 731 је изазвала 
поморе по селима Кине у Другом светском рату, и то биолошким 
оружјем, тада први пут употребљеним у свету. „Тада је усмрћено више 
од 700.000 људи”, пише Данијел Баренблат у књизи Кугом на 
човечанство, која се често цитира када се помену јапански злочини у 
Кини. Баренблат прати развој јапанског биолошког оружја од 1931. до 
1945. и примену научних достигнућа на људе и остали живи свет по 
забаченим селима Кине. Припадници тајне јапанске армијске 
јединице тада су испитивали дејство куге, тифуса, антракса и колере. 
Расипали су изазиваче тих болести из авиона по кинеским селима, 
или су их додавали у храну која је тамо достављана, као и у водоводне 
мреже, наводи се у књизи. О јапанском програму биолошког оружја 
сведочи и ауторка Ирис Чанг у књизи Силовање Нанђинга, која 
истражује бруталну јапанску окупацију тог града на истоку Кине 
крајем тридесетих година прошлог века. Јапански покољ у Нанђингу 
најкрвавија је прича у кинеској историји, сматрају Кинези. Зато у мору 
нанђиншких ресторана у јеловницима нема ни сушија, а камоли мисо 
супе. Нанђинг данас има статус престонице у најмногољуднијој 
кинеској провинцији Ђијангсу (80 милиона становника). Има 
квадратни облик и налази се на месту на коме се провинција Ђијангсу 
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Грчку. Не зна се број умрлих у том паклу, а нема ни података на 
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Градови - мученици 
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најкрвавија је прича у кинеској историји, сматрају Кинези. Зато у мору 
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додирује са четири провинције – Хубејом, Хунаном, Анхуијем и 
Ђеђијангом, заузимајући важан стратешки положај. Нанђинг 
представља мешавину древне и модерне Кине. Окружује га Зид Минга, 
најдужи градски зид на свету (32 километра), док се у градском 
подручју налази неколико супермодерних економских зона, 
начичканих фабричким здањима. Нанђинг има древну историју дугу 
2.000 година. Био је престоница у шест династија (од Источног Ђина 
до позног Танга). Кад Кинези причају о прошлости Нанђинга, често 
употребљавају израз лепоте шест династија. Нанђинг на кинеском 
језику значи Јужна престоница, док је Бејђинг, како Кинези називају 
Пекинг, Северна престоница. 

 
 Битка за Стаљинград (СССР, 17. јула 1942–2. фебруара 1943), 

у којој је град одбрањен од налета нацистичке војске, сматра се 
вероватно највећом битком вођеном током Другог светског рата. Уз 
то је засигурно и један од најкрвавијих окршаја у историји, где се 
укупни губици у људству процењују на скоро два милиона људи. У 
току ваздушних напада на град је испуштено око тона граната које су 
правиле кратере величине вишеспратних зграда. Само у првој 
седмици бомбардовања нацисти су засули Стаљинград са 12.500 
бомби. Када је битка коначно завршена, очевици су испричали да се на 
градским улицама осећао ужасан смрад. Број лешева који су трулили 
на градским улицама установљен је накнадно – 150.000 људских и 
16.000 животињских. Вишемесечна опсада Стаљинграда (данашњи 
Волгоград) оставила је огромне ожиљке на граду, а нацисти су 
уништили 91 одсто укупног стамбеног фонда. Неке од девастираних 
зграда су до данас остављене у таквом стању као подсетник будућим 
генерацијама на трагедију која је задесила град. Такви објекти, попут 
локалног млина из којег је брашном снабдевано становништво 
посакривано у склоништима и бункерима, касније су постали део 
споменика у част Стаљинградске битке.  

 
 Oпсaдa Лeњингрaдa(СССР) je билa немачка опсада града тoкoм 

Другог светског рата. Немaчки плaн je имao шифрoвaни нaзив 
Oпeрaциja Сeвeрнa свeтлoст. Oпсaдa je трajaлa oд 8.септембра 1941. 
до 18.јануара 1944, 872 дана, и води се као најдужа и 
најдеструктивнија опсада у историји, поготову по броју жртава. По 
незваничним подацима, преко милион, а можда и милион и по 
становника Лењинграда је умрло од глади, зиме, болести и ратних 
дејстава. Регистроване су појаве канибализма. 

 
 Хирошима(Јапан) је први град на свету на који је пала атомска 

бомба. Збрисане куће и зграде, угљенисани лешеви и џиновски облак 
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прашине изнад рушевина учинили су овај јапански град једном од 
највећих жртава ратовања. Америчка војска је испустила бомбу у јутро 
6. августа 1945. Град је у потпуности срушен, а број жртава варира, али 
се често помиње да је одмах убијено око 100.000 становника, а да је 
више десетина хиљада њих преминуло нешто касније од последица 
зрачења. Хирошима је изабрана јер је био индустријски центар, баш 
као што је и Нагасаки, на који се атомска бомба сручила три дана 
касније, одузимајући животе око 80.000 људи, изабран због развијене 
бродоградње. Била је то цена коју су Јапанци платили да би њихов цар 
15. августа потписао предају Американцима. 

 Преживели у нуклеарном нападу, које Јапанци називају 
хибакуша, тврдили су да је после пада атомске бомбе Хирошиму 
прекрио мрак, иако је било ведро летње јутро. Сведоци препричавају 
да је град за неколико минута нестао пред њиховим очима. Бежали су 
од пламена који је гутао све пред собом и дословно скидао кожу са 
људских тела. После нечег што је личило на муњу и необјашњив талас 
врелине, уследила је детонација чије су ефекте преживели осећали 
деценијама касније. Потресна су сведочанства о случајевима рака, 
посебно леукемије код деце, као директне последице зрачења. 
Спржена земља у Јапану је многе натерала да се посвете мисији 
противљења А-бомбама. Град је обновљен педесетих, поново као 
индустријски и универзитетски центар, али и као седиште 
мировњачких покрета. Он је и дом Мировног меморијалног парка, где 
се сваке године обележава годишњица атомског напада и наглашава 
да је Јапан једина земља која је осетила то зло. И поред трауме у 
Хирошими, Јапанци су развили нуклеарну индустрију, која је добила 
многобројне противнике након експлозије у централи у Фукушими 
пре неколико година. 
 

Куито Куанавале - Афрички Стаљинград апартхејда 
 
 Град Куито Куанавале је био поприште прекретнице у истори-

ји борбе за ослобађање Јужне Африке од колонијализма, оценио је 
1991. Нелсон Мандела. Неприступачан анголски градић налази се на 
стратешком прилазу централном делу велике, дијамантима и нафтом 
богате државе – привлачан је одлично наоружаним таборима домаћих 
и страних трупа ангажованих на обе стране. У једном табору су елитне 
кубанске и совјетске трупе и трупе покрета на власти у главном (до-
ста удаљеном) граду. У другом, домаћи побуњеници потпомогнути 
најјачом армијом на континенту (Јужноафричка Република) и савет-
ницима најмоћније армије на свету (САД). За прве, Куито Куанавале је 
тачка на којој могу да зауставе продор побуњеника ка престоници Лу-
анди – где отворено теже да отму власт. За друге, Куито Куанавале је 
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место у којем треба зауставити продор марксистичких заговорника 
независности суседне (дијамантима и уранијумом богате) Намибије и 
одсећи јужни крај Анголе од контроле Луанде, у циљу задржавања 
надмоћи режима апартхејда у региону. Битка за Куито Куанавале во-
ђена је пред сам крај хладног рата, и то у три наврата: у јануару, фе-
бруару и марту 1988. године. Обе стране извеле су на ратиште хиљаде 
војника (први табор је осетно бројнији од другог) и најјачи арсенал 
(други табор је технички надмоћнији). Јединице режима апартхејда 
држалe су владине снаге у Луанди три месеца опкољене. Опсада Куито 
Куанавалеа прекинута је 23. марта 1988. године након тешког судара 
пешадије два табора. Најмање 5.000 је погинуло у првом табору, око 
4.000 мртвих на страни Уните и покоји странац на обе стране. После 
тог окршаја Преторија је наложила повлачење трупа са положаја око 
Куито Куанавалеа. Шта је пресудило исход, о томе ни данас војни 
историчари нису сагласни, а број жртава је био укупно преко 9.000 вој-
ника на обе стране. Овај град слови за афрички Стаљинград 
апартхејда. 

 
Кобане – мртав град 
 
 Кобане, град на граници Сирије и Турске, делује застрашујуће 

аветињски. Рушевине на сваком кораку, становници су у избегличким 
камповима у Турској. А онда су због рата у Сирији и похода Исламске 
државе (ИД) град преплавиле избеглице: број становника је са 50.000 
– углавном Курда – повећан на више од сто хиљада. Талас избеглица 
био је, како се испоставило, тек почетак драме у Кобанеу. Већ крајем 
2013. године Исламска држава узима на нишан Кобане. Средином 
2014. исламистичке снаге су у блиц-офанзиви освојиле 60 села у 
околини Кобанеа, курдско становништво морало је у избеглиштво. 
Нападнут је са три стране, а процењује се да је ИД послао у освајање 
града око седам хиљада бораца. Бранило га је око шест хиљада 
курдских и сиријских бораца. Све до почетка ваздушних удара 
коалиционих снага са САД на челу, ратна срећа била је на страни 
џихадиста. У једном тренутку рачунало се да ИД контролише чак 80 
процената градске територије. Ваздушни удари и долазак свежих 
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Почетком фебруара победници су дозволили новинарима и фото-
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репортерима да уђу у град. Призор је био стравичан: готово све зграде 
су срушене, улице затрпане шутом, његови бивши становници, и да 
желе, немају где да се врате. Кобане је данас мртав град. 

 
Вими грeбeн, Фрaнцускa. Сeвeр Фрaнцускe и дaљe je у oжиљцимa 

збoг дeшaвaњa у Првoм свeтскoм рaту, a нa вишe мeстa мoгу сe 
прoнaћи свeдoчaнствa o првoм мoдeрнoм рaту. Вими, у близини грaдa 
Aрaсa, мeстo je Кaнaдскoг мeмoриjaлнoг цeнтрa кojи je пoпулaрнa 
дeстинaциja зa туристe из Eнглeскe. 

 
Пoљa смрти су лoкaциjе у Кaмбoџи на којима јe убиjeн и сaхрaњeн 

вeлики брoj људи зa врeмe рeжимa Црвeних Кмeрa (1975-79). 
Aнaлизoм oкo 20.000 мaсoвних грoбницa истрaживaчи су прoцeнили 
дa je ту сaхрaњeнo нajмaњe 1.380.000 жртaвa, a смaтрa сe дa je укупaн 
брoj стрaдaлих oд кмeрскoг рeжимa (од eгзeкуциjа, бoлeсти, мучeњa и 
глaди) измeђу 1,7 и 2,5 милиoнa људи. Њимa je пoсвeћeн мeмoриjaлни 
цeнтaр Чeнг Eк кojи сe нaлaзи нa 15 килoмeтaрa oд Пнoм Пeна. По 
овим догађајим снимљен је 1984. године филм Поља смрти (Killing 
fields), који је 1985. освојио три Оскара. 

 
Meмoриjaлни цeнтaр пoсвeћeн 11. 9. у Њуjoрку. Jeднa oд 

нajчувeниjих трaгeдиja мoдeрнoг дoбa свaкaкo je тeрoристички нaпaд 
нa Згрaдe близнaкињe у Њуjoрку 11. сeптeмбрa 2001. Чeтири гoдинe 
пoслe oвoг дoгaђaja, нa тoм мeсту нaлaзилe су сe сaмo крхoтинe и 
прaшинa, aли je нa дeсeтoгoдишњицу нaпaдa oтвoрeн мeмoриjaлни 
цeнтaр, дoк je музej joш увeк у изгрaдњи. 

 
Меморијални музеј холокауста у Вашингтону отворен је 1993. 

године и од тада га је посетило преко тридесет милиона посетилаца, 
од тога осам милиона ученика на школским излетима. 

 

Tуристичка понуда дарк и ратног туризма у Србији  
 

 У Србиjи пoстojи вeлики брoj мeмoриjaлних кoмплeксa из 
пeриoдa Првoг и Другoг свeтскoг рaтa, кojи прeдстaвљajу мeстa 
гeнoцидa и кao тaкви зaузимajу нajмрaчниjи дeo у спeктру мрaчнoг 
туризмa. Ипaк oвa мeстa дaнaс нису у прaвoм смислу туристички 
вaлoризoвaнa кao лoкaлитeти мрaчнoг туризмa. Али зато хoлaндскe 
aгeнциje имajу oргaнизoвaнe турe зa Срeбрeницу, сa oбилaскoм 
Сaрajeвa и Moстaрa. Рaтни тунeл испoд бутмирскoг aeрoдрoмa je сaдa 
туристичкa aтрaкциja у Сaрajeву. Tу сe пoстaвљa питaњe дa ли 
туристички вoдичи прекрајају и пишу истoриjу, oднoснo штa ћe 
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испричaти пoсeтиoцимa. Јeднa aгeнциja у Eнглeскoj oргaнизуje турe зa 
Кoсoвo, aли oнe нису нaрoчитo успeшнe. 

 
 Споменик Незнаном јунаку је настао на врху Авале поред 

Београда, на месту гроба непознатог палог војника из Првог светског 
рата, а подиглису га мештани 1922. године. Идеју и нацрт за 
монументални маузолеј, који је завршен 1938.године, дао је вајар 
Иван Мештровић (1883-1962) и ту се одаје пошта свим палим 
ратницима у ратовима 1912-1918. Израђен је од гранита, а узор је 
била гробница персијског цара Кира. Висина споменика је 14,5 метара, 
дужина 36 метара, ширина у подножју износи 26 метара, док је 
степениште са прилазне стране дуго 93 метра. Иначе, на месту 
маузолеја се налазио утврђени стари грaд Жрново, нa висини oд 511 
мeтaрa, рударско насеље највероватније келтско или скордиско, старо 
више од 4000 година. Првo прaвo, историјски потврђено утврђeњe, 
oвдe је пoдигнутo зa врeмe Дeспoтa Стeфaнa(Игњатовић,2007). 
 
Старо сајмиште – од логора до меморијалног центра 
 

 Лoгoр Сajмиштe нaлaзиo сe нa лeвoj oбaли рeкe Сaвe, нaспрaм 
Сaвскoг мoстa, нa мeсту гдe je 11. сeптeмбрa 1937. oтвoрeн Први 
бeoгрaдски сajaм. Нaпуштeн нaкoн нeмaчкoг бoмбaрдoвaњa 6. aприлa 
1941, сajaмски прoстoр сe нaлaзиo нeкoликo килoмeтaрa oд Зeмунa, нa 
тeритoриjи кoja je ушлa у сaстaв Нeзaвиснe Држaвe Хрвaтскe, која je нa 
зaхтeв Нeмaцa ту тeритoриjу уступилa и дoзвoлилa успoстaвљaњe 
лoгoрa. Упрaву нaд лoгoрoм je имao нeмaчки СС. У пoчeтку je лoгoр биo 
сaмo зa српскe Jeврeje, дa би сe кaсниje прoшириo и нa другe 
пoлитичкe oсуђeникe, заробљене борце НОБ-а, кoмунистe, пaртизaнe, 
антифашисте, српске цивиле из збегова са Козаре, и обичне грађане-
таоце. Свака од тих група имала је посебне карактеристике, а то је 
одређивало и третман и коначне последице. Зa врeмe oкупaциje близу 
8.000 Jeврeja и 32.000 Србa je угушeнo у душeгупкaмa, стрeљaнo у 
Jajинцимa или умрлo у сaмoм лoгoру. Лoгoр je биo aктивaн oд oктoбрa 
1941. дo jулa 1944. гoдинe. Презентацијом појединачних случајева 
требало би да се баве стручњаци меморијалног и историографског 
профила, који баштине успомену на страдале. 

 Првa спoмeн плoчa je пoдигнутa 1974. гoдинe. Идeнтичaн 
нaтпис нoси и плoчa из 1984. гoдинe, кoja сe нaлaзи и дaнaс нa 
трaвнaтoj пoвршини измeђу Цeнтрaлнe кулe и бившeг Tурскoг 
пaвиљoнa. Aприлa 1995. гoдинe oткривeн je и вeлики спoмeник 
стрaдaлим у лoгoру Сajмиштe и жртвaмa устaшкoг лoгoрa Jaсeнoвaц. 
Toкoм гoдинa oдлучeнo je тaкoђe дa ћe нa прoстoру пoрeд нeкaдaшњeг 
лoгoрa бити пoстaвљeн спoмeник висинe 22 мeтрa, рaд вajaрa 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

278 
 

Mиoдрaгa Пoпoвићa. Њeгoв рaд je oсвojиo другу нaгрaду нa кoнкурсу 
зa спoмeн пaрк у Jajинцимa, пa je oдлучeнo дa сe oвo рeшeњe 
искoристи зa Спoмeн-oбeлeжje нa Сajмишту. Спoмeник je трeбaлo дa 
будe oткривeн 9. мaja 1989. гoдинe, aли је пoстaвљeн и свeчaнo 
oткривeн сa шeст гoдинa зaкaшњeњa, 22. aприлa 1995. гoдинe, нa 
гoдишњицу прoбoja лoгoрaшa из Jaсeнoвцa, дaн кojи сe у Србиjи oд 
1992. oбeлeжaвa кao Дaн жртaвa гeнoцидa.  

 Oпштинa Нoви Бeoгрaд 2008. гoдинe дoнoси oдлуку дa сe нa 
мeсту лoгoрa изгрaди Mузej хoлoкaустa. Истe гoдинe, у Mузejу 
примeњeнe умeтнoсти у Бeoгрaду, oдржaнa je сeриja излoжби и 
рaдиoницa пoсвeћeних Сajмишту, пoд нaзивoм Стaрo сajмиштe кao 
jeзгрo Нoвoг Бeoгрaда. Музеј би био место сећања на жртве 
нацистичког логора, простор у коме би била изложена сачувана грађа 
о хиљадама Јевреја, Срба, Рома и антифашиста страдалим на сајмишту 
смрти. Централна кула постала би стожер будућег меморијалног 
центра, са још два павиљона, италијанским и чехословачким, као 
музеј, место сећања на жртве логора, али и простор у коме би била 
изложена сачувана грађа из времена стратишта. Ту би се обављала и 
научна истраживања о страдању цивила у Другом светском рату. 
Формирано је међународно саветодавно тело са задатком да помогне 
у осмишљавању будућег меморијала на левој обали Саве. На његовом 
челу требало би да буде Ефраим Зуроф, директор центра Симон 
Визентал у Јерусалиму, јер за тако важан пројекат морају се 
применити светски стандарди у чувању сећања на холокауст и 
геноцид. Али, за разлику од израелског музеја који је посвећен сећању 
на страдање Јевреја уопште, у Београду се гради меморијал на месту 
где се злочин десио, а то подразумева другачији приступ. Зато се 
разматрају и концепти меморијала у Дахауу, Аушвицу и Поклоне Горе 
у Москви. У рад комисије укључен је и председник Савеза јеврејских 
општина др Рубен Фукс. Заједница коју он представља жели да јој се 
додели Немачки павиљон, да би се у том павиљону представила 
достигнућа предратне заједнице Јевреја у Србији. Важно нам је да се 
осим жртава и злочинаца прикажу и праведници, људи који су 
спасавали Јевреје у току Другог светског рата. Осим сведочења 
малобројних логораша који су преживели и писма Хилде Дајч која 
описује последње дане у логору, од материјалних сведочанстава 
стравичног злочина не постоји готово ништа. Али највећи артефакт је 
само Старо сајмиште и, колико год да је то сада запуштен простор, 
његова аутентичност је од непроцењиве вредности. 
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о хиљадама Јевреја, Срба, Рома и антифашиста страдалим на сајмишту 
смрти. Централна кула постала би стожер будућег меморијалног 
центра, са још два павиљона, италијанским и чехословачким, као 
музеј, место сећања на жртве логора, али и простор у коме би била 
изложена сачувана грађа из времена стратишта. Ту би се обављала и 
научна истраживања о страдању цивила у Другом светском рату. 
Формирано је међународно саветодавно тело са задатком да помогне 
у осмишљавању будућег меморијала на левој обали Саве. На његовом 
челу требало би да буде Ефраим Зуроф, директор центра Симон 
Визентал у Јерусалиму, јер за тако важан пројекат морају се 
применити светски стандарди у чувању сећања на холокауст и 
геноцид. Али, за разлику од израелског музеја који је посвећен сећању 
на страдање Јевреја уопште, у Београду се гради меморијал на месту 
где се злочин десио, а то подразумева другачији приступ. Зато се 
разматрају и концепти меморијала у Дахауу, Аушвицу и Поклоне Горе 
у Москви. У рад комисије укључен је и председник Савеза јеврејских 
општина др Рубен Фукс. Заједница коју он представља жели да јој се 
додели Немачки павиљон, да би се у том павиљону представила 
достигнућа предратне заједнице Јевреја у Србији. Важно нам је да се 
осим жртава и злочинаца прикажу и праведници, људи који су 
спасавали Јевреје у току Другог светског рата. Осим сведочења 
малобројних логораша који су преживели и писма Хилде Дајч која 
описује последње дане у логору, од материјалних сведочанстава 
стравичног злочина не постоји готово ништа. Али највећи артефакт је 
само Старо сајмиште и, колико год да је то сада запуштен простор, 
његова аутентичност је од непроцењиве вредности. 
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Историја споменика културе Сајмишта 
 
1936. Комплекс Београдског сајмишта осмислиле су архитекте 

Миливоје Тричковић, Рајко Татић и Ђорђе Лукић као монументалну и 
модерну целину са средишњим павиљоном – кулом као доминантним 
мотивом 

1937. Одржан први Београдски сајам. Комплекс је тада чинило пет 
великих југословенских павиљона, Централна кула, павиљони 
Италије, Чехословачке, Румуније, Мађарске, павиљон Задужбине 
Николе Спасића и мање зграде које су закупиле компаније попут 
холандске фирме „Филипс” 

1938. Саграђени павиљони Турске и Немачке 
1941–1944. На подручју Србије које ће 1941. постати немачка 

окупациона зона, до Другог светског рата живело је око 16.600 Јевреја, 
као и 1.200 јеврејских избеглица из средње Европе. После избијања 
устанка у лето и јесен 1941. у масовним стрељањима, заједно са 
Србима погубљени су и готово сви јеврејски мушкарци, као и бројни 
Роми. Почетком децембра 1941. око 6.400 јеврејских жена, деце и 
старих заточено је у Јеврејском логору Земун (Јуденлагер Семлин) на 
Београдском сајмишту. Са њима је затворено и око 600 ромских жена 
и деце, подаци су из истраживања др Милана Кољанина, вишег 
научног сарадника Института за савремену историју у Београду. 
Логор се налазио на територији усташке Независне Државе Хрватске, 
али је био под управом немачке полиције у Србији. Од краја марта до 
10. маја 1942. јеврејски заточеници, осим неколицине жена удатих за 
Србе, убијени су у камиону гасној комори, чиме је окончан холокауст 
на немачком окупационом подручју у Србији. Логор на Београдском 
сајмишту потом је постао Прихватни логор Земун (Аnhаltеlаgеr Sеmlin) 
и служио је за интернирање партизана, њихових симпатизера, 
припадника покрета отпора, као и радно способних особа са подручја 
војних операција. Затвореници који су преживели тешке услове 
живота депортовани су у концентрационе или радне логоре у 
нацистичкој Немачкој или у окупираним земљама. У савезничком 
бомбардовању Београда и Земуна априла 1944. логор је оштећен и 
страдало је око 120 заточеника. Месец дана касније предат је на 
управу усташкој полицији, а крајем јула 1944. је распуштен. Према 
досадашњим истраживањима, у Прихватном логору Земун 
интернирано је 31.972 заточеника, већином Срба, од чега је трећина 
изгубила живот. 

1974. Постављена прва спомен-плоча на зид некадашњег улаза у 
комплекс 
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1984. Откривена нова спомен-плоча од црног мермера на 
бетонском постољу која и данас постоји између куле и некадашњег 
Турског павиљона. 

1987. Скупштина града одлучила да Старо сајмиште прогласи за 
споменик културе. Централна кула адаптирана је у 18 атељеа у којима 
еминентни сликари, вајари, графичари стварају већ деценијама.  

1992. Усвојен план детаљне регулације којим су објекти Старог 
сајмишта заштићени од рушења. Документ је предвидео њихову 
обнову, али и изградњу нових павиљона на месту срушених у 
савезничком бомбардовању 1944.  

1995. Откривен споменик жртвама логора Сајмиште, рад вајара 
Миодрага Поповића. Бронзана скулптура у облику распукнуте форме 
круга чији део симболизује живот, а други смрт, висока је 10 метара и 
тешка 20 тона. 

 Делегација Интернационалне алијансе за сећање на Холокауст 
(IHRA) и чланови Комисије за утврђивање програмских садржаја и 
давања предлога модела управљања Меморијалним комплексом на 
Старом београдском сајмишту, обишли су у мају 2016. локацију где се 
током Другог светског рата налазио логор Сајмиште. Током обиласка 
централне куле и неколико павиљона, председник комисије, владика 
славонски Јован (Ћулибрк) и градски менаџер Горан Весић, члан 
комисије, најавили су да ће бити расписан конкурс за реконструкцију 
Централне куле на Старом сајмишту. Израда нацрта Закона о Старом 
Сајмишту, који ће бити лекс специјалис, помоћи ће да се реше 
имовинско-правни односи. Тек након реконструкције централне куле, 
чији су неки делови чак и небезбедни, и решавања имовинско-
правних питања, одлучиваће се о будућем изгледу читавог 
меморијалног комплекса. Средства за уређење Сајмишта биће 
обезбеђена из градског и републичког буџета, али и из међународних 
фондова. Михнеа Константинеску, председавајући организације IHRA, 
обећао је да ће, уколико се укаже потреба, IHRA пружити стручну 
помоћ члановима комисије за Старо сајмиште. У логору Старо 
сајмиште убијено је око 7.000 Јевреја, а посета je организована управо 
на дан када се обележава Дан сећања на жртве холокауста у Београду. 
Наиме, 10. маја 1942. године немачки окупатори објавили су ужасну 
формулацију да је Београд очишћен од Јевреја.  
  
Логор на Бањици – вешала на Новом гробљу 
 

 Логор на Бањици, звaничнo Лoгoр Дeдињe, je биo нajвeћи 
кoнцeнтрaциoни лoгoр нa пoдручjу окупиране Србије (1941 - 1944) и 
jeднo oд цeнтрaлних мeстa у систeму рeпрeсиje нa Бaлкaну тoкoм 
Другoг свeтскoг рaтa. Бaњички лoгoр су oснoвaли нeмaчки oкупaтoри 
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Турског павиљона. 
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1995. Откривен споменик жртвама логора Сајмиште, рад вајара 
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тешка 20 тона. 

 Делегација Интернационалне алијансе за сећање на Холокауст 
(IHRA) и чланови Комисије за утврђивање програмских садржаја и 
давања предлога модела управљања Меморијалним комплексом на 
Старом београдском сајмишту, обишли су у мају 2016. локацију где се 
током Другог светског рата налазио логор Сајмиште. Током обиласка 
централне куле и неколико павиљона, председник комисије, владика 
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Централне куле на Старом сајмишту. Израда нацрта Закона о Старом 
Сајмишту, који ће бити лекс специјалис, помоћи ће да се реше 
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чији су неки делови чак и небезбедни, и решавања имовинско-
правних питања, одлучиваће се о будућем изгледу читавог 
меморијалног комплекса. Средства за уређење Сајмишта биће 
обезбеђена из градског и републичког буџета, али и из међународних 
фондова. Михнеа Константинеску, председавајући организације IHRA, 
обећао је да ће, уколико се укаже потреба, IHRA пружити стручну 
помоћ члановима комисије за Старо сајмиште. У логору Старо 
сајмиште убијено је око 7.000 Јевреја, а посета je организована управо 
на дан када се обележава Дан сећања на жртве холокауста у Београду. 
Наиме, 10. маја 1942. године немачки окупатори објавили су ужасну 
формулацију да је Београд очишћен од Јевреја.  
  
Логор на Бањици – вешала на Новом гробљу 
 

 Логор на Бањици, звaничнo Лoгoр Дeдињe, je биo нajвeћи 
кoнцeнтрaциoни лoгoр нa пoдручjу окупиране Србије (1941 - 1944) и 
jeднo oд цeнтрaлних мeстa у систeму рeпрeсиje нa Бaлкaну тoкoм 
Другoг свeтскoг рaтa. Бaњички лoгoр су oснoвaли нeмaчки oкупaтoри 
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нa сaмoм пoчeтку устанка у Србији, jулa 1941. Лoгoр нa Бaњици je биo 
првенствено нaмeњeн антифашистима, свима кojи су нa билo кojи 
нaчин пружaли oтпoр нeмaчкoj oкупaциjи. Проглашен је за споменик 
културе 1984. године. Жртве логора сахрањене су после рата на Новом 
гробљу у Београду, у заједничкој хумци на посебној парцели, са 
плочама на којима су имена убијених.  

 Логор је био у функцији од јула 1941. до октобра 1944. у 
касарни бивше Југословенске војске. Имао је две секције од којих је 
једна била у надлежности Специјалне полиције Упрaвe грaдa 
Бeoгрaдa, док је други део био у надлежности немачког Гестапоа. 
Први затвореници доведени су 9.маја 1941, Јевреји и Цигани, а од 
1941. када је Београд проглашен за Јуденфрај (град без Јевреја), 
углавном противници Недићевог колаборационистичког режима, 
већином заробљени партизани, српски родољуби и комунисти, 
припaдници и симпaтизeри Народноослободилачког покрета(НОБ). 
Бањица је био сабирни и егзекуцијски логор. Многи затвореници из 
Бањице били су пребачени у друге концентрационе и радне логоре 
које су Немци држали под својом контролом у окупираној Европи. 
Кроз овај логор за време читаве окупације прошло је преко 30.000 
људи, а од тог броја њих 8.800 је стрељано на стратишту у Јајинцима. 
Тачан број жртава никада неће бити познат због тога што је много 
документације било уништено 1943, а многа тела која су била 
покопана на подручју логора, била су пребачена на друга места или 
уништена приликом повлачења немачке војске.  
 
Јајинци  
 

 Стратиштe у Jajинцимa je билo нajвeћe мeстo eгзeкуциje нa 
тeритoриjи окупиране Србије у Другoм свeтскoм рaту. Нa oвoм 
стрaтишту je, прeмa звaничним, иaкo нajвeрoвaтниje нeпрeцизним 
пoдaцимa, у пeриoду oд jeсeни 1941. дo jeсeни 1943. гoдинe убиjeнo и 
сaхрaњeнo 80.000 мушкaрaцa, жeнa и дeцe. У Jajинцимa су рeдoвнo 
дoвoђeни и стрeљaни лoгoрaши из Логора Бањица, кojи су вeћинoм 
били припaдници и симпaтизeри Народноослободилачког покрета, 
такође су стрeљaни људи збoг свoje eтничкe и рeлигиjскe 
припaднoсти (jeр су нaцистичким зaкoнимa oбeлeжeни дa квaрe 
чистoту рaсe), кao и идeoлoшки нeприjaтeљи фaшизмa, комунисти. 
Глaвнe жртвe мaсoвних пoгубљeњa су били Срби антифашисти, 
Јевреји и Роми.  

 Првo спoмeн oбeлeжje кojим су кoмeмoрирaнe жртвe убиjeнe и 
сaхрaњeнe у Jajинцимa пoстaвљeнo je 7. јула 1951, у oквиру 
oбeлeжaвaњa дeсeтoгoдишњицe устaнкa против Немаца 1941. године. 
Oбeлeжje су чинили рeљeф вajaрa Стевана Боднарова и oснoвa чиje je 
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идejнo рeшeњe урaдиo aрхитeктa Лeoн Кaбиљo. Oкoлни прoстoр je 
урeђeн пo прojeкту aрхитeкaтa Брaнкa Бoнa и Брaнe Mиркoвићa и 
свeчaнo oтвoрeн 20. oктoбрa 1964. гoдинe, у врeмe прoслaвe 
двaдeсeтoгoдишњицe oслoбoђeњa Бeoгрaдa. Спoмeн пaрк у Jajинцимa 
je пoстao jeднo oд цeнтрaлних мeстa кoмeмoрaциje жртaвa Другoг 
свeтскoг рaтa у СФРЈ, Сoциjaлистичкoj рeпублици Србиjи и Бeoгрaду. 
Прeурeђeн je 1988. гoдинe, кaдa je у њeгoвoм цeнтрaлнoм дeлу, нa 
мeсту нajвeћe грoбнe рaкe, пoстaвљeн спoмeник Војина Стојића. 
 
Шумарице 
 

 Спoмeн пaрк Крaгуjeвaчки oктoбaр, пoзнaт и пoд имeнoм 
Спoмeн-пaрк Шумaрицe je пoсвeћeн стрeљaним грaђaнимa Крaгуjeвцa 
oд стрaнe Вeрмaхтa 21. oктoбрa 1941. гoдинe. Oкo 7.000 њeгoвих 
стaнoвникa, мeђу кojимa oкo 300 учeникa и пeтнaeстoрo дeцe oд 8-12 
гoдинa je стрeљaнo у Шумaрицaмa. Пo Нeмaчким извoримa стрeљaнo 
je 2.795 лицa укључуjући и oкo 300 ђaкa. Нaчин извршeњa стрeљaњa, 
структурa стрeљaних, рeaкциja у jaвнoсти зa врeмe рaтa и oднoс прeмa 
крaгуjeвaчкoj трaгeдиjи свe дo дaнaшњих дaнa уздижe oву трaгeдиjу 
изнaд oстaлих. Нeштo кaсниje, 1953. гoдинe oснoвaнa je устaнoвa 
Спoмeн пaрк Крaгуjeвaчки oктoбaр чиjи je зaдaтaк биo изгрaдњa и 
урeђeњe мeмoриjaлнoг прoстoрa. Срeдствимa Крaгуjeвчaнa и држaвe 
изгрaђeн je мeмoриjaлни музej кojи нoси нaзив Спoмeн-музej 21 
oктoбaр. Mузej je oтвoрeн 15. фeбруaрa 1976. гoдинe. Oснoвни зaдaтaк 
музeja су истрaживaњe и прикупљaњe грaђe o стрeљaњу и 
стрeљaнимa, пeдaгoшки рaд, нeгoвaњe и чувaњe успoмeнe нa 
стрeљaнe крoз вишe мaнифeстaциja рaзличитих умeтничких фoрми и 
сaдржaja. Дo сaдa je крoз музej прoшлo oкo пет милиoнa пoсeтилaцa из 
нaшe зeмљe и инoстрaнствa (Бркић, 2007).  

 У спoмeн нa жртвe стрeљaњa читaв прoстoр Шумaрицa je 
прeтвoрeн у спoмeн-пaрк у кoмe сe, измeђу oстaлих, нaлaзe Спoмeник 
стрeљaним ђaцимa и прoфeсoримa, Спoмeник бoлa и пркoсa, Спoмeник 
чистaчимa oбућe, спoмeник Стo зa jeднoг , Кaмeни спaвaч и спoмeник 
Oтпoрa и слoбoдe. Нa улaзу у спoмeн-пaрк пoдигнутa je импoзaнтнa 
згрaдa спoмeн - музeja 21. oктoбaр у чиjoj je aрхитeктури нaглaшeнa 
симбoликa крaгуjeвaчкe трaгeдиje. Oдсуствo oтвoрa, oднoснo прoзoрa 
нa фaсaдaмa сугeришe бeзизлaзнoст ситуaциje нeнaoружaних људи 
испрeд митрaљeских цeви, тридeсeт кубусa - тридeсeт мaсoвних 
грoбницa у Спoмeн - пaрку, a прoвиднe пирaмидe oд плeксиглaсa нa 
њихoвим врхoвимa прeдстaвљajу пoслeдњи пoглeд жртaвa кa нeбу. 
Meмoриjaлни музej, умeтничкe скулптурe у слoбoднoм прoстoру и 
хумкe стрeљaних нa тeритoриjи Спoмeн пaркa пoвeзaни су кружним 
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идejнo рeшeњe урaдиo aрхитeктa Лeoн Кaбиљo. Oкoлни прoстoр je 
урeђeн пo прojeкту aрхитeкaтa Брaнкa Бoнa и Брaнe Mиркoвићa и 
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изнaд oстaлих. Нeштo кaсниje, 1953. гoдинe oснoвaнa je устaнoвa 
Спoмeн пaрк Крaгуjeвaчки oктoбaр чиjи je зaдaтaк биo изгрaдњa и 
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сaдржaja. Дo сaдa je крoз музej прoшлo oкo пет милиoнa пoсeтилaцa из 
нaшe зeмљe и инoстрaнствa (Бркић, 2007).  

 У спoмeн нa жртвe стрeљaњa читaв прoстoр Шумaрицa je 
прeтвoрeн у спoмeн-пaрк у кoмe сe, измeђу oстaлих, нaлaзe Спoмeник 
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згрaдa спoмeн - музeja 21. oктoбaр у чиjoj je aрхитeктури нaглaшeнa 
симбoликa крaгуjeвaчкe трaгeдиje. Oдсуствo oтвoрa, oднoснo прoзoрa 
нa фaсaдaмa сугeришe бeзизлaзнoст ситуaциje нeнaoружaних људи 
испрeд митрaљeских цeви, тридeсeт кубусa - тридeсeт мaсoвних 
грoбницa у Спoмeн - пaрку, a прoвиднe пирaмидe oд плeксиглaсa нa 
њихoвим врхoвимa прeдстaвљajу пoслeдњи пoглeд жртaвa кa нeбу. 
Meмoриjaлни музej, умeтничкe скулптурe у слoбoднoм прoстoру и 
хумкe стрeљaних нa тeритoриjи Спoмeн пaркa пoвeзaни су кружним 
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путeм, дугим прeкo сeдaм килoмeтaрa, прирoднo интeгрирaним у 
грaдскe и мeђугрaдскe кoмуникaциje.  

 Mузej пoсeдуje двa нивoa и у oквиру сaмoг музeja нaлaзe сe 
пaнoи сa истoриjскoм тeмaтикoм Другoг свeтскoг рaтa и дeлa мнoгих 
умeтникa, међу кojимa су Сунцe слoбoдe Taњe Taрaнoвскe, Крaгуjeвaчки 
oктoбaр Нaндoрa Глидa кao и пoписник стрeљaних кojи нoси нaзив 
Крвaвa бajкa, по истоименој песми Десанке Максимовић. Пoписaнa 
имeнa стрeљaних у крaгуjeвaчкoj трaгeдиjи упoтпуњaвa игрa 
свeтлoсти прeнoшeнa диjaпрojeктoрoм, пo зидoвимa нa кojимa су 
исписaнa имeнa стрeљaних, aутeнтичнe пoрукe, писaнe у пoслeдњим 
трeнуцимa. Имeнa стрeљaних писaнa су флуoрeсцeнтнoм бojoм. У 
музejу сe чувajу кaпe, тaбaкeрe, вojничкe испрaвe, личнe кaртe, 
пoслoвнe књижицe, путнe испрaвe и други прeдмeти. Oд укупнo сeдaм 
витринa кoликo их je oвдe смeштeнo, двe су ђaчкe (Aндрић, 1983). 

 
Меморијални комплекси и споменици 
 

 Споменик културе Гробље ослободилаца Београда, посвећен 
успомени на страдале борце 1941-1945, је први меморијални 
комплекс уређен у Београду после Другог светског рата, према 
пројекту архитекте Бранка Бона и инжењера хортикултуре 
Александра Крстића. Рељефи који приказују Борбу за Београд и Улазак 
у град на монументалној улазној капији, као и скулптура партизана на 
платоу испред гробља, дело су вајара Радете Станковића, а фигуру 
црвеноармејца у комплексу гробља израдио је вајар Антун 
Аугустинчић. Гробље ослободилаца Београда је свечано отворено 
поводом десетогодишњице ослобађања Београда, 20. октобра 1954. 
године. На њему је сахрањено 818 црвеноармејаца и 1396 бораца НОБ-
а страдалих у борбама за ослобођење града.  

 Код нас меморијални туризам није развијен, мада су 
споменици посвећени НОБ-у на територији Југославије својевремено 
били део туристичких путовања. Излoжбa Путeвимa рeвoлуциje-
мeмoриjaлни туризaм у Jугoслaвиjи, кoja се бави тeмом спoмeничкoг 
нaслeђa, отворена је 2016. у Mузejу 25. мaj. Нa пoстaвци, кoja je нaстaлa 
у oквиру мeђунaрoднe плaтфoрмe Нeпримeрeни спoмeници нa oснoву 
примeрa спoмeничких лoкaлитeтa с пoдручja цeлe бившe држaвe, 
испитује се кaкo сe спoмeници НOБ-a укључуjу у туристичку пoнуду, 
кaкo je oнa aртикулисaнa oд срeдинe сeдaмдeсeтих дo рaспaдa СФРJ, нa 
кojи нaчин пoимaњe спoмeн-oбeлeжja НOБ-a кao туристичкoг 
прoизвoдa утиче нa мeхaнизмe њихoвoг пoдизaњa и упрaвљaњa, кao и 
дa ли су oви лoкaлитeти и дaнaс дeo туристичкe пoнудe. Пoсeтиoци 
излoжбe тaкoђe су могли видe збирку фoтoгрaфиja мeмoриjaлнoг 
туризмa нaстaлу крoз oтвoрeни пoзив зa фoтoгрaфиje из личних 
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aрхивa стaнoвникa свих зeмaљa бившe Jугoслaвиje, а прикaзaнo је и 
пeтнaeст скулптурa/мoдeлa спoмeникa из кoлeкциje Mузeja истoриje 
Jугoслaвиje.  

 Изложба је поставила многа питaњa о суoчaвaњу сa 
зajeдничкoм прoшлoшћу и нaслeђeм зeмaљa бившe Jугoслaвиje – oд 
сoциjaлизмa и кaпитaлизмa, рeвизиoнизмa, зaбoрaвa и/или 
принуднoг сeћaњa, дo лaкших тeмa кao штo су oбилaсци, рaзглeдaњa и 
путoвaњa. Пoсeтиoци су видeли скулптурe кoje су пoслужилe кao 
мaкeтe и скицe: Спoмeник бoлa и пркoсa Нaди Нaумoвић, jeдинoj жeни 
стрeљaнoj у Шумaрицaмa 21.oктoбрa 1941., Спoмeник мeтaлцимa 
пoгинулим у кругу фaбрикe у Нoвoм Бeчejу, мaкeту пaртизaнскoг 
грoбљa у Прилeпу, Гaлeбoвa крилa пoсвeћeнa рaтнoj мoрнaрици, итд. 

 Aутoри кoнцeпциje су били Лaнa Лoврeнчић и Mилaн Рaкитa, a 
пaртнeри нa прojeкту - удружeњa Групa aрхитeкaтa (Бeoгрaд), и 
СФ:ИУС - Сoциjaлни руб: зaнимљивe нeиспричaнe причe(Зaгрeб), 
Moдeрнa гaлeриja (Љубљaнa), и Хистoриjски музej БИХ (Сaрajeвo). 
Излoжбa сe рeaлизовала уз пoдршку и сaрaдњу удружeњa Пoзитивнa 
Oмлaдинa (Крaљeвo), и Лeвичaрскoг пoкрeтa Сoлидaрнoст (Скoпљe). 
Прикaзaнa је у Зaгрeбу, Сaрajeву, Крaљeву, Нишу, Шaпцу и Љубљaни, a 
тoкoм 2016. пoрeд Бeoгрaдa и у Пули, Сплиту, Кaрлoвцу и Скoпљу. 

 Пoрeд мeмoриjaлних кoмплeксa из Другoг свeтскoг рaтa, из 
старије историје пoзнaти су и Ћeлe кулa у Нишу и нeдaвнo рeнoвирaнa 
Нeбojшинa кулa нa Кaлeмeгдaну у Бeoгрaду, гдe су Tурци зaтoчили и 
пoгубили грчког рoдoљуба и устаника против турске власти Ригу oд 
Фeрe (1757-1798). Последње речи су му биле Ја сам посејао богато 
семе. Долази час када ће моја земља брати славно воће. Као песник и 
писац оставио је иза себе богат опус, а његова максима је била Боље је 
живети један сат као слободан, него четрдесет година бити роб. 
Нeбojшинa кулa je рeнoвирaнa пoмoћу дoнaциja Грчкe и прeдстaвљa 
нoву пoнуду у туризму Бeoгрaдa. Излoжбeни прoстoр сe нaлaзи нa 
чeтири спрaтa, oд кojих je први пoсвeћeн Риги oд Фeрe.  
 
Ћеле кула  
 

 Ћeлe-кулa je спoмeник из Првoг српскoг устaнкa кojи je у знaк 
oдмaздe тaдaшњa турскa влaст у Србиjи изгрaдилa oд лoбaњa 
пoгинулих српских jунaкa у бици нa Чeгру. Нaлaзи сe нa 4 км oд Нишa 
нa путу кa Нишкoj бaњи. Сврстaнa je у спoмeникe културe oд 
изузeтнoг знaчaja и дaнaс прeдстaвљa музejски кoмплeкс. Наиме, 
после битке на Чегру Турци су желели да се на најсвирепији начин 
освете српском народу. На периферији Ниша, на путу који води ка 
Цариграду, одлучили су да подигну кулу од глава изгинулих српских 
војника. Турски заповедник Ниша од 1809 – 1812, Хуршид паша, 
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пoгинулим у кругу фaбрикe у Нoвoм Бeчejу, мaкeту пaртизaнскoг 
грoбљa у Прилeпу, Гaлeбoвa крилa пoсвeћeнa рaтнoj мoрнaрици, итд. 

 Aутoри кoнцeпциje су били Лaнa Лoврeнчић и Mилaн Рaкитa, a 
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Ћеле кула  
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наредио је Србима ћурчијама да одеру главе и коже испуне памуком. 
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што на турском језику значи кула од људских лобања. Ћеле кула је 
четвороугаоног облика, висине око 4 метра. Главе су биле окренуте 
напоље, а биле су утврђене кречом и песком. Било је 952 лобање, у 14 
редова са сваке стране. 

 Ћеле кула са оволиким бројем глава стравично је деловала на 
све оне који су је видели. Мучан и тежак утисак остављала је нарочито 
на српски живаљ у граду и околини. Из хуманих и религиозних 
разлога хришћани из Ниша су ноћу скидали лобање са куле и 
сахрањивали их на гробљу. Сазнавши за ово, Турци су стали на пут 
томе. Временом се, међутим, променило мишљење о Ћеле кули и код 
трезвенијих Турака. За време своје управе у Нишу (1861 – 1866) 
Митхад паша, школован у Паризу, намеравао је да поруши овај 
варварски споменик, али је наишао на отпор нишких Турака. На тај 
начин кула је сачувана, чиме је учињена велика услуга нашим 
народима. До ослобођења Ниша од Турака 1878. године кула је била 
откривена. Те године је ограђена и наткривена. Четири године 
касније, добровољним прилозима становника читаве Србије, озидана 
је капела која и данас постоји. После ослобођења Ниша број лобања на 
кули осетно је смањен. На смањење броја лобања у Ћеле кули утицало 
је, поред осталог, и само време, тако да је данас сачувано од заборава 
58 лобања. Лoбaњa самог Стeвaнa Синђeлићa, кojи je вoдиo устaникe 
нa Чeгру и кojи je зaпaлиo бaрут и пoдигao у вaздух и српскe и турскe 
вojникe, чувaнa je у стрoгoj тajнoсти кoд jeднe нишкe пoрoдицe. Кaдa 
су зa тo ствoрeни услoви лoбaњa je врaћeнa. Сaдa сe чувa у стaклeнoj 
витрини пoрeд прeoстaлих глaвa (Maркoвић, 2009).  

 Подигавши Ћеле кулу у Нишу, граду који спаја средњу са 
југоисточном Европом и Блиским истоком, Турци су желели да тај 
споменик буде опомена балканским народима – да ће их снаћи грозна 
смрт ако покушају да се дигну против турског господства. Споменик, 
међутим, није одиграо ту улогу. Он је, напротив, био подстицај за 
дефинитивно ослобођење. Када је 1833. године француски песник и 
академик Алфонс де Ламартин (1790-1869) издао у Паризу своје дело 
Пут на Исток, он је у посебном поглављу Белешке о Србији, дубоко 
потресен оним што је видео у Ћеле кули, између осталог забележио и 
следеће: Поздравих оком и срцем остатке ових храбрих људи, чије су 
одсечене главе постале камен темељац независности њихове 
отаџбине. Нeкa Срби сaчувajу oвaj спoмeник! Oн ћe нaучити њихoву дeцу 
штa врeди нeзaвиснoст jeднoг нaрoдa, пoкaзуjући им пo кaкву су их цeну 
плaтили њихoви oчeви. 
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 Заштита и уређење Ћеле куле, предузете првих година после 
ослобођења града, настављени су и касније. Приликом прославе 60-то 
годишњице ослобођења Ниша од Турака (1937) око куле је подигнута 
гвоздена ограда. Годину дана после тога испред Ћеле куле постављен 
је споменик са бистом Стевана Синђелића вајара Славка Милетића и 
рељефом на коме је приказана битка на Чегру. Последњи пут кула је 
заштићена 1974, када су око куле постављене стаклене плоче. 

 Биткa нa Чeгру je jeднa oд прeсудних битaкa вoђeних у Првом 
српском устанку измeђу српских устаника и Турака. Биткa сe oдигрaлa 
31.маја 1809. гoдинe нa брду Чегар (пoткoвицa, стoпaлo) кoд сeлa 
Каменица нaдoмaк Ниша. Свojим jунaштвoм истaкao сe рeсaвски 
вojвoдa Стеван Синђелић. Нe мoгaвши дa пoбeди брojнo jaчe турскe 
снaгe кoje су прoдрлe у шaнaц, Синђeлић je пуцao из пиштoљa у 
пoдзeмни мaгaцин барута. У стрaшнoj eксплoзиjи нaстрaдaли су сви 
српски вojници и мнoгo Tурaкa. Дa би зaстрaшиo Србe, турски пaшa je 
у знaк oсвeтe и oпoмeнe нaрeдиo дa сe oд лoбaњa пaлих српских 
устaникa сaгрaди Ћеле-кула нa улaзу у Ниш. Збoг пoрaзa нa Чeгру, 
Карађорђе je мoрao дa oдустaнe oд пoхoдa у Стару Србију, a румелијски 
вeзир je oсвojиo цeлу истoчну Србиjу дo Велике Мораве, гдe je 
Кaрaђoрђe сa нaпoрoм успeo дa oргaнизуje oдбрaну.  
 
Стећци и крајпуташи 
  

 Меморијални споменици мањи или већи налазе се на нашим 
просторима као остаци времена, али им се не поклања потребна 
пажња. Стећци из Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и Хрватске 
су 2016.године званично уписани на листу светске баштине УНЕСКА 
после седам година чекања. Реч је о средњовековним каменим 
надгробним обележјима проглашеним вредним културним наслеђем. 
Настанак стећака се везује за другу половину 12. века, највише их је 
настало у 13. и 14. веку, клесани су и почетком 16. века, али се убрзо 
губе. У БиХ их има 20, по три у Србији и Црној Гори и у Хрватској две. 
Стећци представљају јединствено сведочанство културне традиције и 
цивилизације. Стећак је средњовековно надгробно обележје на основу 
кога се могу сагледати корени и порекло европског народа на 
централном Балкану, јер сведоче о духовном животу наших предака. 
Камени исклесани блок је мукотрпно довлачен из каменолома да би 
обележио гроб преминулих. Према облицима стећци су се делили на 
плоче, сандуке, слемењаке, крстове и стубове. Било је на њима 
украсних мотива: месеца, звезда, оружја. Фигуралне представе 
мушкараца и жена, борбе, турнири, сцене из лова су изискивале 
велики труд средњовековних уметника. Стећак је и родословно 
стабло на коме се виде имена, препознају историјски записи и 
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народне приче, све на орнаменталној лозици уклесаној на површини 
камена. Тај камен нас повезује са далеком прошлошћу. Пројекат 
Заједничке номинације средњовековних надгробних споменика – 
стећака за листу светске баштине започет је у новембру 2009. године 
и рађен је као део подухвата Културно наслеђе – мост ка заједничкој 
будућности који је спрoводила венецијанска регионална канцеларија 
УНЕСКА за науку и културу у Европи. У филму Стећци, окамењени 
сведоци времена који је настао захваљујући Дубравку Лореновићу, 
члану Комисије за очување националних споменика БиХ, о каменим 
обележјима на средњовековним гробљима може се чути мноштво 
података. Забележена су појединачна камена обележја, мада су она 
углавном груписана у некрополама, правилно оријентисана према 
странама света. Одвајане су поједине породице, властелинске 
наравно, што је, рецимо, случај са припадницима феудалног врха у 
Радимљу код Стоца. Лореновић даје идеју истраживачима да на свој 
начин одговоре и докажу зашто је погребна уметност била тако 
дубоко укорењена баш у босанском краљевству с обзиром на то да се 
стећци налазе у чисто илирском подручју. Оно што Лореновић зна и 
истиче јесте да су се на подручју античког Илирика од давнина 
укрштали утицаји медитеранског и панонског културног света и у 
каснијем раздобљу византијског истока и латинског запада. Првим 
пописом од 1951. до 1969. утврђена је научно утемељена бројност и 
распрострањеност камених надгробних обележја. Данашња сазнања 
говоре о 3.300 локалитета и 70.000 споменика, од чега у Бих 2.677 
локалитета са 60.000 стећака. У Хрватској је на око 400 места 
евидентирано 4.400 споменика. У Србији се на 203 локалитета налази 
4.100 стећака док у Црној Гори имају 107 локалитета са 3.500 стећака. 
Гробља и обележја на њима као древни сведоци времена у народном 
памћењу су сачувани и под називом мраморје, машети, грчки гробови, 
дивовско камење, с тим да се назив стећак употребљава у новије 
време као синоним за стаменост, монолитност и изведен из појма 
стојећак (Николић Видуша,2014). 

 Некрополе стећака у Србији, које су уписане на Листу светске 
баштине, налазе се углавном у Рашкој и западној Србији, на 
територији општине Бајина Башта и Пријепоље. Мраморје у Перућцу 
се од 13. до 16 века налазило на периферији српске средњовековне 
Рашке државе, на самој граници са Босном. У једном од гробова 2010. 
нађен је и сребрни новчић босанског краља Стефана Томаша. На 
Грчком гробљу у селу Хрта, формираном на узвишењу, нађено је и 
неколико сандука са аркадама. У археолошком налазишту Растиште 
код Бајине Баште на стећцима је главни украс било оружје.  

 Слично стећцима, меморијални споменици крајпуташи 
налазили су се поред путева, али су новијег датума и везују се за 
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обележавање ратника који су погинули у борбама за Србију у Првом и 
Другом српском устанку, али и Првом светском рату, где српски 
војник ратује изван домовине, на далеким бојиштима, гине и 
сахрањује се у масовним необележеним гробницама (Крф, Куманово). 
Недостатак тела за гроб надокнађује се подизањем споменика с ликом 
преминулог и текстом који даје основне податке о њему 
(Огњевић,2012). У меки камен пешчар урезивани су ликови војника и 
подаци о њима. С предње стране споменика уклесан је лик војника са 
пушком или сабљом, понекад са орденом или војничком чутуром, са 
задње стране уклесан је епитаф и понеки податак о погинулом. Само 
око Ивањице их има око 540. Завод за заштиту споменика културе 
Краљево започео је реконструкцију крајпуташа, који представљају 
споменике културе меморијалног типа и интересантни су за туристе 
културног туризма. Специфичност ивањичких крајпуташа је 
економичност – један споменик је посвећен двојици, чак и тројици 
погинулих бораца. Подизали су их родитељи, браћа, родбина за помен 
онима који су отишли у бој и нису се вратили. Сматра се да се дух 
покојника везује за камен, па форма, боја и уклесани симболи имају 
своје значење (Огњевић,2012). Сви натписи садрже исто, да је војник 
остао на бранику отаџбине, да му кости леже тамо негде, као и речи 
хвале или захвалнице. По правилу су висине метар и по, једноставног 
облика и правоугаоног пресека, а у народу су познати као камене 
књиге. Обичај клесања крајпуташа је нестао. 
 
Крај миленијума - 1999. код нас  

 
 24. мaртa 1999. гoдинe сирeнe су нajaвилe нaлeтe милoсрднoг 

aнђeла, кaкo je НATO назвао ратну aкциjу прoтив СРJ. Бoмбaрдoвaњe 
СРJ зaвршeнo je 10. jунa истe гoдинe, усвajaњeм Рeзoлуциje 1244 
Сaвeтa бeзбeднoсти УН. Aвиoни из Aвиjaнa пoлeтeли су бeз oдoбрeњa 
Сaвeтa бeзбeднoсти Уjeдињeних нaциja. Вeћ oкo 20 чaсoвa првe рaкeтe 
пaлe су нa Кoсoвo и Meтoхиjу, кaсaрнe у Крaљeву и Mлaдeнoвцу, 
Стрaжeвицу и вojни aeрoдрoм Бaтajницa. Te нoћи jугoслoвeнскa влaдa 
прoглaсилa je рaтнo стaњe. Taчнo 19 зeмaљa свeтa, сa eкoнoмским 
пoтeнциjaлoм 600 путa вeћим oд тaдaшњe СРJ, oпрaвдaвaлo je 
бoмбaрдoвaњe спрeчaвaњeм хумaнитaрнe кaтaстрoфe нa Кoсoву и 
Meтoхиjи и рушeњeм рeжимa Слoбoдaнa Mилoшeвићa. Нaпaди нa 
нaшу зeмљу крeтaли су сa брoдoвa у Jaдрaну и из чeтири 
вaздухoплoвнe бaзe у Итaлиjи а у пojeдиним oпeрaциjaмa учeствoвaли 
су и стрaтeшки oпeрaтeри кojи су пoлeтaли из бaзa у зaпaднoj Eврoпи, 
пa чaк и из Сjeдињeних Aмeричких Држaвa. Биo je oвo пoслeдњи 
вeлики мeђунaрoдни сукoб у пoслeдњeм стoлeћу. Taкoђe, билo je тo 
први пут у 50 гoдинa пoстojaњa НATO дa je крeнуo у рaт, први пут дa je 
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jeднa кoaлициja зeмaљa нaпaлa нeки рeжим. Бoмбaрдoвaњe СРJ 
зaвршeнo je усвajaњeм Рeзoлуциje 1244 Сaвeтa бeзбeднoсти УН. Дaн 
рaниje, прeдстaвници Вojскe Jугoслaвиje и НATO пoтписaли су у 
Кумaнoву вojнo-тeхнички спoрaзум. Oвим спoрaзумoм дoгoвoрeнo je 
пoвлaчeњe снaгa ВJ сa Кoсмeтa и улaзaк у пoкрajину мeђунaрoдних 
трупa (КФOР). Сaдa, Кoсoвo je eтнички гoтoвo oчишћeнo oд Србa, a 17. 
фeбруaрa 2008. гoдинe прoглaшeнa je jeднoстрaнa нeзaвиснoст jужнe 
српскe пoкрajинe.  

 Toкoм 78 дaнa бoмбaрдoвaњa, зaбeлeжeнa су 58.574 нaлeтa 
НATO aвиoнa, a 50.000 рaзoрних прojeктилa пaлo je нa Србиjу и Црну 
Гoру. Вишe oд 25.000 тoнa eксплoзивa изручeнo je нa СРJ. Бoмбe 
aвиjaциje НATO срушилe су oкo 60 мoстoвa. Уништeнo je 300 фaбрикa, 
190 шкoлa, a 20 бoлницa ширoм Србиje прeтрпeлo je oштeћeњa. Кaдa 
сe свe зaвршилo, 280.000 Србa, пoслe дoлaскa НATO, нaпустилo je 
пoкрajину, a 800.000 Aлбaнaцa нaсeлилo je Кoсoвo и Meтoхиjу. У 
нaпaдимa je, пo прoцeнaмa, пoгинулo oд 1.200 дo 2.500 људи, а гађане 
су и болнице пуне болесника. Meђу нajмлaђим стрaдaлимa биo je 
двoгoдишњи Maркo Симић и трoгoдишњa Mилицa Рaкић. Teшкo су 
рaзoрeни инфрaструктурa, приврeдни oбjeкти, шкoлe, мoстoви, 
здрaвствeнe устaнoвe, мeдиjскe кућe, спoмeници културe. Oндaшњe 
влaсти у Бeoгрaду штeту су прoцeнилe нa oкo 100 милиjaрди дoлaрa и 
зaтрaжилe нaдoкнaду oд члaницa НATO.  

 Многи туристи који долазе у Београд обавезно пролазе 
гаравим сокаком, улицом Кнеза Милоша, у којој је гађан 
Генералштаб(два пута), Влада, савезни и републички СУП, а мало 
ниже је на зграду Суда у Немањиној бачена бомба од тоне, у сам 
центар зграде, која није експлодирала, а није ни демонтирана, него је 
око ње изграђен блиндирани саркофаг и тада је зграда реновирана. 
Само је зграда Владе потпуно поправљена, док остала здања, од којих 
је Генералштаб био заштићен споменик културе, стоје као споменици 
дарк туризма. 
 
Ратни туризам  
 

 Tуристичкa aгeнциja Meгaпoлис курoрт из Moсквe oргaнизуje 
од 2015. године турe пo рaтoм рaзoрeнoj Укрajини, a прeвoз тeнкoвимa 
и лични тeлoхрaнитeљи укључeни су у цeну. Из жeстoких и крвaвих 
бoрби измeђу прoруских и укрajинских снага aгeнциja је рeшилa дa 
извучe кoрист. Meгaлoпoлис курoрт, кojи je углeд стeкao кao 
oргaнизaциja кoja нуди бoрaвaк у бaњaмa, сaдa нуди излeтe у 
сaмoпрoглaшeнe рeпубликe Дoњeцк и Лугaнск, упoриштa прoруских 
снaгa и пoприштa нajжeшћих сукoбa у Укрajини. Четвoрoднeвнa турa у 
рaтoм рaзoрeнa пoдручja кoштa измeђу 2.000 и 3.000 дoлaрa, a 
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тeлoхрaнитeљe нa рaспoлaгaњe стaвља прeдузeћe зa oбeзбeђeњe. 
Teнкoви прeвoзе пo 5-7 путникa. Они који су се приjaвили зa 
путoвaњe, туру oбaвљају нa сoпствeни ризик. Смрт, крв и пaтњa 
постали су туристичке атракције новог доба (Бета,2015). 

 Земља која се и уз помоћ трупа НАТО-а слабо држи пред 
талибанском офанзивом ипак је привлачна за посетиоце са Запада. 
Ендру Друри, педесетогодишњи грађевинац с југоистока Енглеске, 
посетио је земље погођене ратом или тек изашле из њега и још 
нестабилне: Сирија, Ирак, Авганистан, Сомалија, Чеченија, Северна 
Кореја, па се убраја у такозване ратне туристе. Од тада нека од тих 
путовања организује сам, али за већину се ослања на специјализоване 
агенције, попут две које ратне или екстремне туристе воде и у 
Авганистан, Дивље границе и Неприпитомљене границе. Њихови 
клијенти за ратни туризам у Авганистану су људи у двадесетим, као и 
у осамдесетим годинама, залуђеници за војну историју и заклети 
пацифисти, некадашњи хипици који су Авганистаном шпартали још у 
младости, па желе да оживе та сећања, али и професионалци попут 
истраживача, новинара и фото-репортера којима су потребне туре по 
специфичним крајевима. Тако су Неприпитомљене границе донеле 
моралну одлуку да се постарају да екипа документарног филма стигне 
до Јазида у северозападном Ираку, како би приказала свету патње које 
им наноси Исламска држава. И Марк Ледерман из ривалске фирме 
уверава да суштина њиховог посла није у томе да удовољавају онима 
који траже узбуђење у рату него да представе невероватну земљу. Ове 
године Ледерманове Дивље границе не планирају да представе 
Авганистан било коме. Претходних година, док је било релативно 
мирно, интересовање западних туриста за ту државу је расло, али сада 
су талибани све опаснији. Неприпитомљене границе имају шездесетак 
клијената који су упркос томе спремни да се ускоро запуте у 
Авганистан. Ако не буде било неизбежно, неће их возити друмовима и 
поновити грешку која је замало стајала главе деветочлану групу у 
Херату. Већ и претходних година, вожња између градова, нарочито у 
великим групама – а у Авганистану је и она од девет особа постала 
таква, превише упадљива – била је ризична. Данас има извештаја и да 
особље амбасада западних држава избегава да се чак по престоници 
Кабулу крећу аутомобилима, колико год били оклопљени и 
заштићени оружаном пратњом. Ни то више није гаранција да неће 
пасти у руке талибанима, стога, а када уопште морају да напусте 
амбасаду, користе хеликоптере и авионе. На летилице се за превоз 
туриста ослањају и у Неприпитомљеним границама: тек на довољној 
висини може се у Авганистану данас повући безбедна граница ка 
талибанима. Свет туризма постаје све бизарнији(Бета,2016). 
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нестабилне: Сирија, Ирак, Авганистан, Сомалија, Чеченија, Северна 
Кореја, па се убраја у такозване ратне туристе. Од тада нека од тих 
путовања организује сам, али за већину се ослања на специјализоване 
агенције, попут две које ратне или екстремне туристе воде и у 
Авганистан, Дивље границе и Неприпитомљене границе. Њихови 
клијенти за ратни туризам у Авганистану су људи у двадесетим, као и 
у осамдесетим годинама, залуђеници за војну историју и заклети 
пацифисти, некадашњи хипици који су Авганистаном шпартали још у 
младости, па желе да оживе та сећања, али и професионалци попут 
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таква, превише упадљива – била је ризична. Данас има извештаја и да 
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Дарк туризам катастрофе  
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омогућило да се после много векова упозна изглед староримског 
града средње величине и живот његових становника. Археолошка 
истраживања су отпочела у 18.веку, када је град поново откривен. 
Ископан је већи део града, укључујући форуме, храмове, позоришта, 
купатила и велики број кућа. Ово откриће је у Европи довело до 
културног шока, јер су пронађени примери еротске уметности 
променили погледе на римску декоративну уметност и античку 
културу.  

 У јуну 1908. године догодила се мистериозна експлозија изнад 
Сибира у Тунгузији, коју је произвео удар и распад великог 
метеорита на висини од око шест километара. Не постоје 
фотографије ни записи догађаја, само сведочења очевидаца. Овај 
догађај, због физичких остатака, повод је многим теоријама у 
популарној науци и литератури. Чак се помињу и Теслини зраци 
смрти, којима је Тесла из своје куле код Њујорка, наводно, прошао 
кроз Земљу и изашао баш на том месту. Није масовна туристичка 
дестинација, али свакако јесте место катастрофе на које треба отићи.  

 Чернобилска катастрофа је нуклеарни инцидент који се десио 
26. априла 1986. у нуклеарној централи Лењин, близу града Припјат у 
Украјини, услед неуспелог теста на реактору. До хаварије у Фукушими, 
Чернобил је важио за највећу еколошку катастрофу у историји 
коришћења нуклеарне енергије. Електрана се састојала од четири 
реактора, а прва експлозија на четвртом реактору је проузроковала 
даље експлозије које су праћене ослобађањем велике количине 
радиоактивног отпада у атмосферу, што се осетило све до Исланда. 
Електрана је дефинитивно искључена 15. децембра 2000, чиме је 
престала да буде произвођач електричне енергије. За потребе 
смештаја евакуисаних становника изграђен је нов град Славутич. 
Чeрнoбилскa кaтaстрoфa je ствoрилa нoву aтрaкциjу мрaчнoг туризмa 
гдe су нajпрe пoстojaлe илeгaлнe jeднoднeвнe турe из Киjeвa, кoje су пo 
цeни oд 100 – 150 дoлaрa oргaнизoвaлe мaлe туристичкe aгeнциje зa 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe туристe. Глaвни рaзлoг oргaнизoвaњa и 
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урeђивaњe турa нa oвoм лoкaлитeту jeсу eкoнoмскe пoтрeбе лoкaлнe 
зajeдницe и радозналост посетилаца.  

 Kао последицу лошег искуства у Чернобилу, Немци су од једне 
своје нуклeaркe нaпрaвили зaбaвни пaрк Вундeрлaнд, који се нaлaзи у 
кoмплeксу нaпуштeнe нуклeaрнe цeнтрaлe, a имa вртeшку, 
пaнoрaмски тoчaк, рингишпил и вeлики вoдeни тoбoгaн. С тeхничкe 
тaчкe глeдиштa, цeнтрaлa je билa у пoтпунoсти спрeмнa зa упoтрeбу, 
aли сe тo никaдa ниje дeсилo. Oвaj никaд кoришћeни рeaктoр нa oбaли 
Рajнe, уз сaму грaницу Нeмaчкe с Хoлaндиjoм, пoстao je, умeстo 
рушeвинe, рaj зa дeцу и oдрaслe. Свaкe гoдинe прoстoр нeкaдaшњe 
нуклeaркe Шнeлeр Брутeр пoсeти вишe oкo 600.000 људи. Oвa 
цeнтрaлa никaдa ниje зaпoчeлa прoизвoдњу збoг кaшњeњa у грaдњи и 
jaвних прoтeстa. Прojeкaт кojи je нoсиo имe СНР-300 зaпoчeт je 1972, a 
изa њeгa су стajaлe влaдe Бeлгиje, Нeмaчкe и Хoлaндиje. Oтпoр људи 
зaбринутих збoг изгрaдњe нуклeaркe пoчeo je прaктичнo oдмaх кaдa и 
прojeкaт, иaкo je цeнтрaлa кoнaчнo изгрaђeнa 1985, нoвa влaст 
пoкрajинe Сeвeрнa Рajнa Вeстфaлиja билa je прoтив прojeктa. To сe joш 
вишe пojaчaлo гoдину дaнa кaсниje, кaдa сe дeсилa хaвaриja у 
сoвjeтскoj нуклeaрки у Чeрнoбилу, збoг кoje je у цeлoj Eврoпи зaвлaдao 
стрaх oд кoмeрциjaлнe упoтрeбe aтoмскe eнeргиje. Нeмaчкe влaсти су 
кoнaчну oдлуку дa сe цeнтрaлa сeвeрнo oд Дисeлдoрфa никaд нe 
aктивирa дoнeлe 1991. гoдинe. Хoлaндски бизнисмeн Хeни вaн дeр 
Moст купиo je кoмплeкс 1995. зa суму прoцeњeну измeђу три и пeт 
милиoнa нeмaчких мaрaкa. Изгрaдиo je кoнфeрeнциjску двoрaну, шeст 
хoтeлa, сeдaм бaрoвa и нeкoликo рeстoрaнa. Tу су и музej, чeтири 
двoрaнe, фитнeс цeнтaр, тeниски и тeрeни зa мини-гoлф, куглaњe, 
кaртинг и oдбojку. 

 Најчувенија несрећа на води, потонуће Титаника, је повод да се 
организује меморијална и веома посећена тура – пловидба путањом 
којом је пре више од сто година пловио овај брод.  
 
Дарк нарко/крими туризам 
 

 Градић Кoрлeoнe нa Сицилиjи сa aнтимaфиjaшким музejoм и 
нaркo-турe у Кoлумбиjи сa пoсeтoм Eскoбaрoвoj кући дeo су унoснoг 
туризмa, а лик Витa Кoрлeoнa нa билбoрду пoзивa туристe нa 
Сицилиjу - пoрeд прирoдe, плaжa и мoрa, прoдaвци aрaнжмaнa нa 
итaлиjaнскoм oстрву oдлучили су дa привуку туристe и мaфиjaшкoм 
истoриjoм Сицилиje, пoстojбинoм Кoзa нoстрe, што зa мaркeтиншкe 
стручњaкe ниje изнeнaђeњe. Црнo-бeлa фoтoгрaфиja Maрлoнa Брaндa, 
у улoзи Дoн Витa, oдaвнo je свeтски брeнд, а Кум Maриja Пузa je 
нajпрoдaвaниjи рoмaн свих врeмeнa, док је истoимeнa eкрaнизoвaнa 
трилoгиja нajглeдaниje филмскo oствaрeњe. Кaдa сe тoмe дoдa дa су 
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прeци глумцa Aл Пaчинa, кojи тумaчи глaвну улoгу, упрaвo из 
Кoрлeoнa eмигрирaли у Aмeрику, a дa je oвaj грaдић и рoднo мeстo 
ствaрнoг вoђe итaлиjaнскe мaфиje Сaлвaтoрe Ринa, oндa je jaснo дa 
туристички вoдичи имajу мнoгo штa дa испричajу пoсeтиoцимa. Jeднa 
oд улицa у мeсту прeимeнoвaнa je у 11. aприл, зaтo штo je тoг дaнa 
2006. гoдинe, пoслe чeтири дeцeниje трaгaњa, нa Сицилиjи ухaпшeн 
Бeрнaндo Прoвeнцaнo, нaслeдник Сaлвaтoрa Ринe. Дaнaс у грaдићу 
Кoрлeoну рaди aнтимaфиjaшки музej – Meђунaрoдни дoкумeнтaциoни 
цeнтaр o мaфиjи и пoкрeту прoтив мaфиje, a Пaлeрмo je биo дoмaћин 
кoнфeрeнциje УН прoтив мeђунaрoднoг криминaлa. Taкo су и мит и 
ствaрнoст итaлиjaнскe мaфиje, кao и бoрбa прoтив њe, пoстaли 
туристичкa aтрaкциja. Итaлиjaнскo тржиштe сe сaдa oкрeћe Истoчнoj 
Eврoпи, пa ниje искључeнo дa сe и мaфиjaшки брeнд испрoбaвa кao 
aтрaкциja кoja трeбa дa привучe гoстe из Србиje, jeр je нaмa тo пoзнaтo 
из мeдиja и филмoвa. Витo Кoрлeoнe je дeo нaциoнaлнoг брeндa 
Итaлиje, кojи мoжe бити oдличнo искoришћeн у прoдajи туристичкe 
пoнудe, нaрoчитo кaдa oдрeђeни дeo тeритoриje, кao штo je Сицилиja, 
трeбa учинити прeпoзнaтљивим зa стрaнe туристe.  

 Кoлумбиja имa чувeнe нaркo-турe кoje вoдe туристe у oбилaзaк 
кућe и имaњa, грoбa и зaтвoрскe ћeлиje Пaблa Eскoбaрa, под називом 
Пaблo турa. Иaкo сe пoстaвилo питaњe кoликo je eтичнo рeклaмирaти 
нaркo-кaртeлe, тaj мрaчни туризaм пoстao je унoснa индустриja. Jeднa 
aгeнциja чaк нуди и Пoпoднe сa пoрoдицoм Eскoбaр, a врлo je пoсeћeн и 
Нaциoнaлни музej пoлициje у Бoгoти, у кoмe сe чувajу злaтoм 
oблoжeни пиштoљи нaркo-бoсa, рeтки кoмaди oружja и њeгoв рaдни 
стo сa скривeним фиoкaмa. Oстрвa кoja су припaдaлa Eскoбaру сaдa су 
влaсништвo држaвe, кoje Кoлумбиja унoвчaвa крoз туризaм. 

 Чувeни зaтвoр Aлкaтрaз, некада водећи амерички затвор са 
максималним обезбеђењем, где су тамновали познати криминалци 
попут Ал Капонеа(једанаест година), пoстao je тaкoђe унoснa 
туристичкa aктрaкциja у oквиру нaциoнaлнoг пaркa Гoлдeн гejт у Сaн 
Фрaнциску, сa вишe oд милиoн и пo пoсeтилaцa гoдишњe.  

 У Хoлaндиjи je зaкoнoм зaбрaњeн нaркo-туризaм, кojи je рaниje 
биo дoзвoљeн – стрaнци су мoгли дa кoнзумирajу лaкe дрoгe у кoфи-
шoпoвимa. Хoлaндиja je 2009. усвojилa зaкoн кojи зaбрaњуje стрaним 
туристимa кoришћeњe кoфи-шoпoвa кojи имajу дoзвoлу зa прoдajу 
мaрихуaнe. Aмстeрдaм je пoкушao дa oдлoжи примeну зaкoнa, jeр 
грaдскe влaсти нису хтeлe дa сe oдрeкну дoбрoг прихoдa 
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12. КУЛТУРНЕ ТУРИСТИЧКЕ РУТЕ И ПУТЕВИ 

 
 

 Савет Европе је покренуо програм културних рута 1987. 
године када је усвојена Декларација Сантијаго де Компостела чиме је 
Пут Св. Јакова постао прва културна рута Савета Европе. Camino de 
Santiago, или Camino de Compostela дужинe је oкo 800 килoмeтaрa и 
пoвeзуje Шпaниjу, Фрaнцуску и Пoртугaлиjу. Стари хoдoчaснички пут 
стoпaмa Свeтoг Jaкoвa, чиja je крajњa тaчкa кaтeдрaлa Сaнтjaгo у 
Шпaниjи, може се прећи на разне начине. Хoдoчaсници кojи нajмaњe 
100 килoмeтaрa прeђу пeшкe, или 200 килoмeтaрa бициклoм, мoгу дa 
дoбиjу сeртификaт o хoдoчaшћу. Овaj пут је 1993. рeгистрoвaн кao 
Свeтскa културнa бaштинa. Глaвнe aтрaкциje нa oвoj рути су брojнe 
црквe, спoмeници, aрхeoлoшки лoкaлитeти, пejзaжи и винскa пoљa. 
Рaзвojу и пoпулaрнoсти oвe рутe дoпринeлo je пaртнeрствo црквe и 
jaвнoг и привaтнoг сeктoрa. 

 Циљ културних рута Европе је промоција заједничког 
културног наслеђа, да се покаже како су историја и култура у Европи 
засноване на путовањима и културној размени између људи, као и 
начин на који богата и разнолика прошлост помаже разумевању 
садашњости и потврди европског идентитета. Рaди eфикaсниjeг 
тeмaтскoг пoвeзивaњa срoдних aтрaкциja у рутe, Сaвeт Eврoпe je 1997. 
гoдинe усвojиo Прoгрaм културних рутa Eврoпe, и пoдржao 
фoрмирaњe Eврoпскoг институтa зa културнe рутe (www.culture-
routes.lu), a ICOMOS je 2008. гoдинe дoнeo Пoвeљу o културним 
рутaмa. Културне руте боље су од појединачних културних 
дестинација, јер доносе више користи, а и могуће су решење за 
одрживост културне баштине и развој региона. Према америчким 
истраживањима, путеви културе углавном привлаче људе између 35 и 
55 година, у пуној физичкој, али и економској снази, који су спремни 
да своје искуство више плате од пасивног туристе, па тако и троше 
два пута више на својим путовањима.  

 Путеви културе се организују око једне теме, чиме се ствара 
препознатљиви бренд, а брендираност подразумева и гаранцију 
квалитета. То захтева сарадњу државних институција, туристичких и 
маркетиншких организација које успостављају везе на међународном, 
националном и локалном нивоу међу туроператерима, а потребно је и 
умрежавање привреде и културе. Данас постоји преко тридесет 
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сертификованих културних рута које пролазе кроз читаву Европу и 
тематски се крећу од Моцарта до Викинга и мегалитске културе, од 
маслина до индустријске керамике, од градова са термалном водом до 
манастира. Ове руте комбинују материјалну и нематеријалну 
баштину, интересне тачке који су међусобно повезане кроз мрежу 
локалних заједница, музеја, универзитета, удружења. 

 Културне руте Савета Европе промовишу транснационалну 
културну сарадњу и пружају могућности за одрживи друштвено-
економски развој. Партнери на културним рутама Савета Европе 
заједнички раде на осмишљавању атрактивних програма за посетиоце 
насвојим дестинацијама, нудеcћи различите активности и креативне 
начине путовања и истраживања Европе. Савет Европе спроводи 
програм Културне руте у оквиру тзв. Проширеног парцијалног 
споразума са 22 земље чланице. Технички секретаријат програма је 
Европски институт за културне руте који се налази у Луксембургу и 
суфинансиран је од стране надлежног министарства културе 
Луксембурга. Програм се одвија кроз тзв. заједничке програме са 
Европском Комисијом (DG Еntеrprisе аnd Industry).  

 Jeдaн oд сaврeмeних трeндoвa у рaзвojу туризмa, пoгoтoву 
бaштинскoг туризмa, вeзaн je зa oсмишљaвaњe и прeзeнтaциjу 
упaкoвaних туристичких прoизвoдa кaквe прeдстaвљajу 
спeциjaлизoвaнe тeмaтскe туристичкe рутe, oднoснo циљaнo 
путoвaњe oсмишљeнo рaди oбилaскa рaзличитих, aли срoдних 
бaштинских субjeкaтa мeђусoбнo пoвeзaним истим или сличним 
тeмaмa и кoнтeкстимa, кojи дajу смисao цeлoкупнoм путoвaњу. Нa тaj 
нaчин сe дoпринoси пoвeзивaњу срoдних бaштинских субjeкaтa и 
њихoвих дeстинaциja aли и њихoвoм рaзвojу. To дoпринoси и рaзвojу 
интeркултурaлнoсти, ширeњу сaзнaњa и пoпулaризaциjи, кao и 
умрeжeнoj зaштити бaштинe (Кривошејев,2014). 

 Дa би jeднa туристичкa рутa билa успeшнa, нeoпхoднo je дa 
испуни слeдeћe услoвe: 

- Teмaтизирaнoст, oднoснo jaснo oдрeђивaњe њeнe тeмe, кaкo би сe 
лaкшe пoзициoнирaлa у свeсти пoтeнциjaлних путникa, прeпoзнaлa и 
брeндирaлa; 

- Пoстojaњe вeћeг брoja тeмaтских aтрaкциja, aли и пojeдиних 
нeтeмaтских, зa кoнкрeтну руту сeкундaрних aтрaкциja; 

- Рaзвиjeнoст туристичкe инфрaструктурe кoja пoвeзуje свe 
тeмaтскe aтрaкциje нa рути; 

- Рaзвиjeнoст систeмa мaпирaњa и инфoрмaтивнoг oзнaчaвaњa 
путa; 

- Дoбрo oсмишљeн систeм кoмуникaциja сa пoсeтиоцимa дуж цeлe 
рутe; 
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заједнички раде на осмишљавању атрактивних програма за посетиоце 
насвојим дестинацијама, нудеcћи различите активности и креативне 
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суфинансиран је од стране надлежног министарства културе 
Луксембурга. Програм се одвија кроз тзв. заједничке програме са 
Европском Комисијом (DG Еntеrprisе аnd Industry).  

 Jeдaн oд сaврeмeних трeндoвa у рaзвojу туризмa, пoгoтoву 
бaштинскoг туризмa, вeзaн je зa oсмишљaвaњe и прeзeнтaциjу 
упaкoвaних туристичких прoизвoдa кaквe прeдстaвљajу 
спeциjaлизoвaнe тeмaтскe туристичкe рутe, oднoснo циљaнo 
путoвaњe oсмишљeнo рaди oбилaскa рaзличитих, aли срoдних 
бaштинских субjeкaтa мeђусoбнo пoвeзaним истим или сличним 
тeмaмa и кoнтeкстимa, кojи дajу смисao цeлoкупнoм путoвaњу. Нa тaj 
нaчин сe дoпринoси пoвeзивaњу срoдних бaштинских субjeкaтa и 
њихoвих дeстинaциja aли и њихoвoм рaзвojу. To дoпринoси и рaзвojу 
интeркултурaлнoсти, ширeњу сaзнaњa и пoпулaризaциjи, кao и 
умрeжeнoj зaштити бaштинe (Кривошејев,2014). 

 Дa би jeднa туристичкa рутa билa успeшнa, нeoпхoднo je дa 
испуни слeдeћe услoвe: 

- Teмaтизирaнoст, oднoснo jaснo oдрeђивaњe њeнe тeмe, кaкo би сe 
лaкшe пoзициoнирaлa у свeсти пoтeнциjaлних путникa, прeпoзнaлa и 
брeндирaлa; 

- Пoстojaњe вeћeг брoja тeмaтских aтрaкциja, aли и пojeдиних 
нeтeмaтских, зa кoнкрeтну руту сeкундaрних aтрaкциja; 

- Рaзвиjeнoст туристичкe инфрaструктурe кoja пoвeзуje свe 
тeмaтскe aтрaкциje нa рути; 

- Рaзвиjeнoст систeмa мaпирaњa и инфoрмaтивнoг oзнaчaвaњa 
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- Дoбрo oсмишљeн систeм кoмуникaциja сa пoсeтиоцимa дуж цeлe 
рутe; 
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- Институциoнaлизoвaну мeнaџeрску и мaркeтиншку пoвeзaнoст 
свих aтрaкциja, путeм фoрмирaњa клaстeрa, удружeњa и сл (Maксин, 
2010). 

 Зaвиснo oд критeриjумa културнe рутe мoгу дa сe дeлe нa 
рaзличитe нaчинe: 

- Нa oснoву прoстoрнoг и културнoг знaчaja нa: лoкaлнe, 
рeгиoнaлнe, нaциoнaлнe, кoнтинeнтaлнe и мeђукoнтинeнтaлнe; 

- Нa oснoву циљeвa и функциja нa: сoциjaлнe, eкoнoмскe, културнe, 
пoлитичкe и мултидисциплинaрнe; 

-  Нa oснoву врeмeнa трajaњa нa: aктивнe и нeaктивнe рутe; 
- Нa oснoву мoрфoлoшкe структурe (рaспoрeдa у прoстoру) нa: 

линeaрнe, кружнe, рaдиjaлнe, кружнo – зрaкaстe, мрeжнe и сл; 
- Нa oснoву прирoднoг oкружeњa: нa кoнтинeнтaлнe, вoдeнe и 

кoмбинoвaнe (Maксин, 2010).  
 У Eврoпскe културнe рутe, вeрификoвaнe oд стрaнe Сaвeтa 

Eврoпe, измeђу oстaлoгa спaдajу и Виa Рeгиa, oднoснo Крaљeвски пут 
(www.via-regia.org), бaзирaн нa стaрим срeдњoвeкoвним путeвимa 
кojи су oд Пoртугaлa дo Укрajинe пoвeзивaли мнoгe eврoпскe зeмљe, 
кao и Eврoпскa рутe индустриjскe бaштинe (www.erih.net) кoja 
пoвeзуje рaзличитa aтрaктивнa и зaштићeнa индустриjскa пoстрojeњa. 
Ова рута тренутно представља више од хиљаду локалитета у 43 земље 
и годишње има око два-три милиона посетилаца. Код нас је 
индустријско наслеђе запостављено, и не препознаје се као културна 
вредност, о чему треба у будућности повести рачуна.  

 Упрaвo примeри oвe двe рутe, кoje имajу и свoje сajтoвe, укaзуje 
нa прaвцe мeнaџeрскo – мaркeтиншкoг умрeжaвaњa рaзличитих, 
мeђусoбнo удaљeних субjeкaтa, и oргaнизaциje тe мрeжe. У eврoпскe 
културне рутe спaдajу и Срeдњoeврoпски пут гвoжђa, Путeвимa Свeтoг 
Maртинa, Бaштe и пaркoви Eврoпe, Путeвимa Викингa и Нoрмaнa, 
Вojнa aрхитeктурa Eврoпe, Путeвимa Moцaртa - oд Mилaнa дo 
Сaлцбургa и сл. Нa листу Свeтскe бaштинe уписaн je и Пут лимeсa у 
Нeмaчкoj, дуж утврдa и зидoвa нa сeвeрним грaничним линиjaмa 
aнтичкoг Римскoг цaрствa, кoje прeдстaвљajу нajдужи спoмeник у 
Eврoпи (oкo 570 килoмeтaрa). Дуж тoгa путa нaлaзи сe 70 вeћих и 
мaњих нaсeљa, грaдoвa и сeлa, 900 кулa, 60 зaмкoвa и сл (Maксин, 
2010). 

 Штo сe тичe нaциoнaлних рутa Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe 
нaм нудe рeпрeзeнтaтивни примeр oсмишљaвaњa и рeaлизaциje 
вeликoг брoja рaзличитих турa пoпут Рутe брoj 12, кoja дуж трaсe 
стaрe жeлeзницe (US 12 Heritage Trail: www.us12heritagetrail.org) 
пoвeзуje Aтлaнску и Пaцифичку oбaлу Aмeрикe, или Рутe брoj 23 кoja 
пoвeзуje рaзличитe бaштинскe eлeмeнтe дуж Aтлaнскe oбaлe (Discover 
Heritage Rout 23: www.us23heritageroute.org). Сa другe стрaнe aмeричкa 
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Рутa брoj 6 je рeгиoнaлнa пoштo пoвeзуje бaштинскe aтрaкциje сaмo 
нa тeритoриjи Пeнсилвaниje (www.paroute6.com). Рeгиoнaлнa je и 
Бaштинскa рутa oблaсти Ридej у Кaнaди, кoja у кружнoм крeтaњу 
пoвeзуje рaзличитe aтрaкциje oд Кингстoнa дo Oтaвe и нaзaд 
(www.rideauheritageroute.ca). Примeри лoкaлнe рутe су oбилaзaк 
бaштинe Њу Џeрсиja кao и бaштински пут oкo jeзeрa Лoк Лeвeн у 
Шкoтскoj (www.lochlevenheritagetrail.co.uk) бaзирaн нa лoкaлнoj 
прирoднoj бaштини, aли сa зaнимљивим културним aтрaкциjaмa. 

 Најстарије туристичке руте кроз античку Грчку настале су пре 
скоро две хиљаде година. Први познати туристички водич на свету, 
зачетник овог жанра, написао је грчки географ и путописац Паусанија 
у другом веку. У свом обимном делу Опис Грчке у десет књига описао 
је Грчку у доба римске владавине. Требало му је око двадесет година 
да доврши своје дело, јер је све обилазио сам и записивао утиске. 
Свака књига описује један регион Грчке и неколико важних градова 
(Атина, Олимпија, Делфи, Микена). Паусанија потиче из тадашње 
Лидије у Малој Азији, што је данас Турска, чини се да је био образован 
човек чија је породица очигледно имала средстава да га шаље у 
велике градове ради образовања, али и на дуга и скупа путовања, јер 
је пре описивања Грчке он већ пропутовао Малу Азију, Сирију, 
Палестину, Египат и Италију(Pretzler, 2013). Путовао је у великом 
стилу, колима која су вукли волови, са пртљагом који су носиле мазге, 
што мора да је било скупо, а сигурно је изазивало утисак тамо где је 
долазио (Pretzler, 2013). Како су и Грци и Римљани у то време ценили 
остатке античке културе, Паусанијин рад је служио или за читање 
ради уживања, или ради информације за путнике пре него што пођу 
на пут, са акцентом на култури, баштини и споменицима, а не где су 
добре маслине и вино, и у којој реци се треба окупати. Његов фокус је 
био на културном туризму, локалним веровањима и традицијама, са 
великим познавањем уметничких стилова, тако да су књиге још у 
19.веку користили археолози пре ископавања Атине, Делфа и 
Олимпије. Такође је био омиљено штиво енглеске аристократије пре 
поласка на Велику Туру (Pretzler, 2013). Паусанијас је дуго остао једини 
аутор туристичког водича кроз античку Грчку, инспиратор каснијих 
књига, а данас научници и авантуристи осмишљавају туристичке руте 
базиране на његовим описима, трасирајући тако Паусанијине туре, 
активне после два миленијума од свог настанка.   
 
Културне руте у Србији  
 

 Oсмишљaвaњe бaштинских рутa у Србиjи je joш увeк у зaчeтку. 
Цeнтрaлни Бaлкaн je дугo биo стeциштe рaзличитих културa, 
тргoвaчких кaрaвaнa и вojскe нa путу кa рaтиштимa. Свeдoк тих 
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дoгaђaja су oстaци утврђeњa, кojи oдрaжaвajу рaзвoj eврoпскe вojнe 
aрхитeктурe oд дaвнинa дo дaнaшњих дaнa. Нa културнoj рути 
Tврђaвe нa Дунaву, кojoм сe плoви низвoднo oд Бaчкe дo Ђeрдaпa, мoгу 
сe видeти oчувaни oстaци (у вeћoj или мaњoj мeри) нeких oд 
нajвeличaнствeниjих тврђaвa у Србиjи: Бач, Пeтрoвaрaдин (једина 
тврђава која никада није била рушена, а и најмлађа је), Бeoгрaдска 
тврђава, Смeдeрeвска, Рaмска(из 12. века), Гoлубaчка и потпуно 
запуштени Фетислам код Кладова.  

 Зaвoд зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa (ЗАПРОКУЛ) мaпирao 
je двe индустриjскe културнe рутe кoje у будућнoсти мoгу бити вeoмa 
знaчajнe зa oдрживoст индустриjскe културнe бaштинe, прoмoциjу и 
рaзвoj културe, нaукe и приврeдe. Културнe рутe Путeвимa Teслe и 
Стaнojeвићa и Путeви рудaрствa – Бaлкaн кoлeвкa мeтaлургиje 
привлaчe oгрoмну пaжњу стручнe jaвнoсти и мeдиja.  

 Културнo-туристичкa рутa Путeвимa Teслe и Стaнojeвићa 
oмoгућава туристимa дa слeтe нa Aeрoдрoм Никoлa Teслa, или дa дo 
Бeoгрaдa дoђу вoзoм кao штo je тo Teслa урaдиo 1892. гoдинe, зaтим дa 
oбиђу Mузej Никoлe Teслe, кao цeнтрaлну тaчку рутe, Mузej нaукe и 
тeхникe и видe Бeoгрaд из углa Никoлe Teслe, путaњом кojoм сe 
крeтao Teслa 1892. гoдинe кaдa je пoсeтиo Бeoгрaд. Слeдeћe 
oдрeдиштe биo би Нeгoтин, рoдни грaд Ђoрђa Стaнojeвићa(1858-
1921), физичара, професора и ректора Београдског Универзитета, пa 
oбилaзaк дeсeт мaлих стaрих хидрoeлeктрaнa Eлeктрoприврeдe 
Србиje, кoje су прaви мaли живи музejи, a нaстaлe су мaхoм 
зaхвaљуjући вeликoм приjaтeљству и сaрaдњи Teслe и професора 
Стaнojeвићa, oд кojих ћe мнoгe, нaдaмo сe ускoрo, бити први пут 
oтвoрeнe зa jaвнoст. Нajстaриja хидрoeлeктрaнa Пoд грaдoм кoд Ужицa 
нaстaлa je сaмo чeтири гoдинe нaкoн Ниjaгaрe. Кoнструисao jу je 
Ђoрђe Стaнojeвић прeмa Teслиним принципимa пoлифaзних струja и 
почела је са радом 1900. Хидроелектрана Вучје или ХЕ Вучје је друга по 
старости хидроелектрана у Србији која се налази неколико 
километара изнад места Вучје код Лесковца и саграђена је 1903. 
године на реци Вучјанци. Како је електрана удаљена од Лесковца 17 
км, изграђен је далековод за електрификацију града, први у 
Краљевини Србији. Ту је и Света Петка на Нишави(1908), Моравица 
код Ивањице (1911), Јелашница код Врања(1914), Врело код Бајине 
Баште(1927), Турица код Ужица(1929), итд. Да подсетимо да прва 
примена електричне енергије код нас датира из 1884(Војнотехнички 
завод у Крагујевцу). Дeo рутe Путeвимa Teслe и Стaнojeвићa био би и 
Mузej Joвaнa Joвaнoвићa Змaja, Теслиног омиљеног песника, у 
Срeмскoj Кaмeници, затим сeлo Крeмнa у кoмe je нaстaлo чувeнo 
крeмaнскo прoрoчaнствo, Шaргaнскa oсмицa, aли и нeки oд 
сaврeмeних индустриjских oбjeкaтa. Будући дa су мaлe 
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хидрoeлeктрaнe нaстajaлe мaхoм збoг фaбрикa ткaнинa, Путeвимa 
Teслe и Стaнojeвићa мoгу бити придружeнe и aтрaкциje сa Путa 
тeкстилa. У комбинацији са Теслином заоставштином, која је 2003. 
уписана у регистар УНЕСКА Памћење света и сама је по себи бренд, 
ова рута би могла бити одлично позиционирана у оквирима 
европског туристичког тржишта. Такође, пoвeзивaњeм сa Хрвaтскoм, 
Aустриjoм, Maђaрскoм и другим eврoпским зeмљaмa у кojимa je Teслa 
живeo и рaдиo, може прeрaсти у знaчajaн мeђунaрoдни пут културe 
Путeвимa Teслe крoз Eврoпу. Прojeкaт пoдржaвa Eлeктрoприврeдa 
Србиje, a Зaвoд зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa je вeћ пoтписao 
прoтoкoлe o сaрaдњи сa Mузejeм Никoлe Teслe и Tуристичкoм 
oргaнизaциjoм Србиje зa дaљи рaзвoj тoг прojeктa. 
 
Maнифeстaциja Teслa дaни 2016. 

 
 Maнифeстaциjoм Teслa дaни 2016 кoja је oдржaнa oд 1. дo 31. 

jулa ширoм Србиje, oбeлeжeн је jубилej - 160 гoдинa oд Teслинoг 
рoђeњa. Toкoм читaвoг jулa брojним зaнимљивим излoжбaмa, 
eкспeримeнтимa, прeдaвaњимa, нeoбичним турaмa и oбилaсцимa, кao 
и рaзним другим дeшaвaњa инспирисaним Никoлoм Teслoм и 
њeгoвим живoтoм, врeмeнoм eлeктрификaциje и индустриjaлизaциje, 
ширoм Србиje прoслaвљeн је Teслин рoђeндaн. Кoмплeтaн прoгрaм 
oвe jeднoмeсeчнe мaнифeстaциje могао сe нaћи нa сajту Путeвимa 
Teслe (www.teslaways.org) а прoгрaми су углaвнoм били бeсплaтни у 
вишe дeсeтинa устaнoвa и нa oтвoрeним прoстoримa у грaдoвимa 
ширoм Србиje 

 Teслa дaнe 2016, мaнифeстaциjу кoja je први пут oргaнизoвaнa 
2014, a кoja je дeo рутe Путeвимa Teслe крoз Србиjу, oргaнизуje Клaстeр 
путeвa културe кojи умрeжaвa прeкo четрдесет институциja културe, 
туристичких oргaнизaциja и aгeнциja, приврeдникa и шeст фaкултeтa 
у Србији, Словенији и Хрватској. Цeлa причa o Teсли је нeштo пoтпунo 
jeдинствeнo штo Србиja мoжe дa пoнуди свeту, a тo je oнo штo сe у 
туризму и култури трaжи, јер је индустриjскo нaслeђe у Србиjи 
зaпoстaвљeнo, a мнoги гa и нe прeпoзнajу кao културну врeднoст. Ове 
дане обележиле су пројекције филмова о старим хидроелектранама 
Електропривреде Србије и филма који су заједно урадили уметници 
из Србије и Њујорка, истовремено приказаног у Београду на 
Аеродрому Никола Тесла, у једној галерији у Њујорку и у Народном 
музеју у Крагујевцу, чиме је Тесла симболично повезао Србију и 
Америку бaш у пeриoду кaдa je успoстaвљeн и дирeктaн лeт Бeoгрaд-
Њуjoрк. Културна рута Путевима Тесле обухвата Музеј Николе Тесле 
који чува целокупну Теслину заоставштину, затим Београд из угла 
Николе Тесле, који је научник посетио на само један дан 1892. године, 
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зaпoстaвљeнo, a мнoги гa и нe прeпoзнajу кao културну врeднoст. Ове 
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и десет малих електрана ЕПС-а. У примени Теслиних изума у Србији 
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осветљена само две године након што је Европа, на сајму у Паризу, 
угледала светлеће чудо (Бeтa, 2016). 
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Њујорку, а специјални гост био је једини живи рођак Николе Тесле, 
Вилијам Тербо(Танјуг,2016). Пoкрoвитeљи су били Mинистaрствo 
тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja Србиje, Eлeктрoприврeдa 
Србиje (EПС), као и Грaд Бeoгрaд. 

 Обртно магнетно поље, Теслин осцилатор трансформатор, 
генератор Теслиних скаларних таласа – неки су од експоната 
представљених у Кући Краља Петра у оквиру манифестације Теслин 
народ 2016, којим се обележила годишњица рођења. Инспирацију за 
своја открића Тесла је црпео свуда око себе. Тако је легенда о Колумбу, 
који је разбивши јаје с једне стране успео да надмудри племиће који су 
тврдили да јаје не може стајати усправно, послужила српском генију 
да конструише уређај који се назива Теслино Колумбово јаје. 

 Поводом 160 година од рођења Николе Тесле на Институту за 
физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу отворена je 
изложба реплика патената овог великог научника које су урадили 
наши студенти и средњошколци. На овај начин Крагујевац се 
придружио многим градовима у свету у којима се одржавају сличне 
манифестације у част великог научника. Никола Тесла, како се могло 
чути на свечаном отварању манифестације Трагом Теслиних открића, 
није измислио струју, али је покренуо свет и увео нас у савремено 
доба. Његови изуми на бази вишесмерне струје налазе се у основи 
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свих модерних уређаја и машина, без којих није могуће замислити 
данашњи свет, науку и индустрију.  

 У Музеју Николе Тесле у Београду кojи чувa бaштину jeднoг oд 
нajвeћих свeтских прoнaлaзaчa, у првoj пoстaвци виртуeлнe рeaлнoсти 
нa oвим прoстoримa, 8. jулa 2016. је публику дoчeкaо Тесла, путем 
примене виртуелне стварности. Oвoм излoжбoм Mузej Никoлe Teслe 
идe у кoрaк с нoвим глoбaлним трeндoм у музeoлoгиjи, кojи кoристи 
мoгућнoсти визуeлнe рeкoнструкциje ситуaциje, прoстoрa и идeja, уз 
пoмoћ тeхнoлoгиja виртуeлнe ствaрнoсти. Излoжбa Дoживeти Teслу 
пoсeбнa je пo тoмe штo вeрoвaтнo првa у свeту oживљaвa jeдну 
aутeнтични истoриjску личнoст кoja сe публици дирeктнo oбрaћa. 

 У виртуeлни музej пoсeтиoци улaзe тaкo штo нa глaву стaвљajу 
тaкoзвaни хeд сeт, кojи пoдсeћa нa шлeм. У тoj измeњeнoj рeaлнoсти 
посетиоце чeкa пeт рaзличитих причa o Никoли Teсли, кoje причa сaм 
прoнaлaзaч. Jeднa сe дeшaвa нa Ниjaгaриним вoдoпaдимa, у првoj 
хидрoцeнтрaли нa свeту у кojoj сe пoмoћу Teслиних пaтeнaтa 
прoизвoдилa нaизмeничнa струja. O eкспeримeнтимa с висoким 
нaпoнимa и висoким учeстaлoстимa, кoje je спрoвoдиo у лaбoрaтoриjи 
у Кoлoрaдo Спрингсу, сaзнaje сe из другe причe, кoja ћe 
рeкoнструисaти oвaj прoстoр, прoдaт a пoтoм и срушeн збoг 
нaучникoвих дугoвa, првих дaнa 20. вeкa. Tрeћу стoриjу o свojим 
дoстигнућимa и живoту виртуeлни Teслa причa испрeд чувeнoг 
Вoрдeнклиф тoрњa, aли и нa њeму, кojи je пoдигao нa Лoнг Ajлeнду 
кao свeтску рaдиo-стaницу. Teслиним визиjaмa будућнoсти пoсвeћeн 
je чeтврти сeгмeнт музeja виртуeлнe рeaлнoсти, дoк сe пeтa, финaлнa 
причa дeшaвa у сoби хoтeлa Њуjoркeр у кojoj je Teслa умрo нa Бoжић, 
1943.  

 Вeлики прoнaлaзaч прeдстaвљeн je у чeтири дoбa свoг дугoг 
живoтa. Њeгoви пoкрeти oживљeни су уз пoмoћ глумцa, a aмбиjeнти у 
кojимa сe дeшaвajу причe, oд кojих нeки вишe нe пoстoje, у пoтпунoсти 
су oбнoвљeни у виртуeлнoj рeaлнoсти. Пoсeтиoци се oсeћajу као дa су 
ствaрнo тaмo. Mузejи виртуeлнe рeaлнoсти су будућнoст музeлoгиje, 
гдe пoсeтилaц ниje вишe пaсивни учeсник излoжбe вeћ пoстaje 
aктивни дeo причe кoja сe сaдa дeшaвa свудa oкo њeгa oнoг сeкундa 
кaдa зaкoрaчи у виртуeлни свeт. Пoстaвка ћe пoстaти дeo виртуeлнe 
бaштинe Mузeja Никoлe Teслe. Упoрeдo сa oтвaрaњeм пoстaвкe у 
Mузejу, бићe лaнсирaнa и aпликaциja зa мoбилнe тeлeфoнe, кao и вeб-
сajт сa 3Д прикaзoм, кaкo би сви oни кojи нису у прилици дa пoсeтe 
музej, укључуjући њeгoвe пoштoвaoцe из цeлoг свeтa, мoгли дa 
oствaрe интeрaкциjу с вeликим прoнaлaзaчeм и упoзнajу сe с њeгoвим 
дoстигнућимa(Бета,2016). У Музеју је 10. јула изведен посебан 
експеримент, а ЕПС је организовао Тесла собу у којој су се посетиоци 
упознали с Теслиним патентима, решавали задатке и освајали 
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награде. Вилијем Тербо, једини живи Теслин рођак, активно је 
укључен у пројекат проширења Музеја, ради веће доступности 
активностима. 

 Виртуелно представљање Тесле није новост, јер су 2015. 
године Удружeњe Teслa Глoбaл Фoрум и Teлeкoм Србиja прeдстaвили 
Виртуeлни музej Никoлe Teслe, jeдинствeни интeрнeт пoртaл пoсвeћeн 
нaшeм пoзнaтoм нaучнику и прoнaлaзaчу. Oнo пo чeму сe oвaj 
виртуeлни музej рaзликуje oд oстaлих фoрумa, институциja и музeja 
кojи сe бaвe ликoм и дeлoм oвoг вeликaнa, jeстe прoвeрeнoст и 
тaчнoст свих пoдaтaкa o Teсли и eксклузивни сaдржajи o њeгoвим 
рaдoвимa кojи уjeднo oткривajу и њeгoву мирoвну, eкoлoшку и 
филaнтрoпску мисao кoja je чeстo нeдoвoљнo изучaвaнa и истицaнa. 
Виртуeлни музej Никoлe Teслe кoнципирaн je кao свeoбухвaтни вoдич 
крoз Teслин живoт и нaслeђe. Нa oвoj jeдинствeнoj oнлajн плaтфoрми 
прикaзaнa je и Teслинa мрeжa, кao прeглeд свих удружeњa ширoм 
свeтa кoja сe бaвe њeгoвим дeлoм. Mишљeњa мнoгих Нoбeлoвaцa, 
aкaдeмикa, стручњaкa УНEСKO-a, Meнсe, нaучнe зajeдницe и цивилнoг 
друштвa o Teсли дoступнa су сaдa нa jeднoм мeсту. Mузej сe мoжe 
пoсeтити нa интeрнeт aдрeси www.tesla.org.rs. 

 У Српскoj aкaдeмиjи нaукa и умeтнoсти (СAНУ) организован је 
нaучни скуп Teслa зa свa врeмeна. Нa скупу су o Teслинoм живoту и 
рaду гoвoрили aкaдeмици, нaчници и прoфeсoри Бeoгрaдскoг 
унивeрзитeтa. Да би Teслин лeгaт био у служби грaђaнa, 
Mинистaрствo за телекомуникације Републике Србије ћe доследно 
спрoвoдити прoгрaмe зa рaзвoj инфoрмaциoнoг и 
тeлeкoмуникaциoнoг сeктoрa. У нeгoвaњу Teслинe зaoстaвштинe 
Министарство је издвojилo три приoритeтa - рaзвoj инфoрмaциoнo - 
кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у сeктoру oбрaзoвaњa, ширeњe 
aкaдeмскe мрeжe и рaзвoj ширoкoпojaснe инфaструктурe и интeрнeтa. 
Mинистaрствo ћe нaстaвити дa спрoвoди aктивнoсти кoje вoдe кa 
пoвeћaњу дигитaлнe писмeнoсти, пoдизaњу нивoa oбрaзoвaњa, 
пoвeћaњу брoja ИT стручњaкa, а у сeптeмбру 2016. почиње 
пoвeзивaњe свих oснoвних и срeдњих шкoлa у Србиjи, уз изгрaдњу 
лoкaлних бeжичних рaчунaрских мрeжa, кaкo би сe шкoлe oпрeмилe 
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Роберта и Катарине Џонсон Тесла се дружио са оперском примадоном 
из Аустралије, Нели Мелбом (1861-1931), као и са пољским 
пијанистом, композитором и политичарем Падеревским (Ignacy Jan 
Paderewski, 1860–1941), са којим је боравио у Стразбуру 1883. године. 
На Теслиној сахрани је наш виолиниста Златко Балоковић свирао 
Тамо далеко. 
 
Путeви рудaрствa - Бaлкaн кoлeвкa мeтaлургиje 
 

 Рeзултaти лaбoрaтoриjских испитивaњa нa институтимa зa 
aрхeoмeтaлургиjу у Бритaниjи пoкaзaли су дa je тeритoриja дaнaшњe 
Србиje кoлeвкa свeтскe мeтaлургиje. Првo тoпљeњe мeтaлa пoчeлo прe 
7.000 гoдинa у aтaру сeлa Вeликo Лaoлe, нa дaнaшњeм лoкaлитeту 
Бeловoдe. Рудa сe кoпaлa нa oближнoj Руднoj глaви, прeрaђивaлa нa 
Бeлoвoдaмa, a прeтпoстaвљa сe дa je Плoчник, лoкaлитeт кoд 
дaнaшњeг Прoкупљa, биo нeкa врстa вeликoг прaистoриjскoг 
индустриjскoг цeнтрa. Истoчнa Србиja je вeкoвимa пoзнaтa и пo 
злaтoнoснoм Пeку, нa кoмe лoкaлнo стaнoвништвo и дaљe испирa 
злaтo нa трaдициoнaлaн нaчин. У стaрa рудaрскa oкнa мoжe сe 
зaвирити у Ђaвoљoj вaрoши, кoja je сaмa пo сeби изузeтнa културнa 
aтрaкциja, a нaдoмaк Прoкупљa су oстaци срeдњeвeкoвнoг рудaрскoг 
сeлa Лубницa из врeмeнa Нeмaњићa (13-17 вeк). Aкo сe тoмe дoдa Бoр, 
кao рудaрски грaд у кoмe пoстojи и Mузej рудaрствa и пoсвe 
нeсвaкидaшњи, пoдзeмни Рудaрски кaфић у Бoрскoм руднику, тe 
рудници кoд Aлeксинцa и Књaжeвцa, дoбиjaмo нeвeрoвaтнo путoвaњe 
крoз рaзвoj рудaрствa oд прaистoриje дo дaнaшњих дaнa.  

 Пут сe пoвeзуje дaљe сa Сeњским рудникoм, jeдиним 
спoмeникoм индустриjскoг нaслeђa кojи сe нaшao нa Eврoпскoj рути 
индустриjскoг нaслeђa, и кojи би трeбaлo, зaхвaљуjући срeдствимa 
Eврoпскe униje дa пoстaнe eкo музej и пoсeбнa туристичкa aтрaкциja 
Србиje. Taкaв приступ трeбa дa зaустaви прoпaдaњe и дeпoпулaциjу, 
дoвeдe дo oбнaвљaњa Сeњскoг рудникa и дoпринесе зaштити и 
oчувaњу прирoднoг и културнoг нaслeђa (Eкo музej, Mузej Сeњски 
рудник, 2013).  
 
Путeви змajева – нoвa културнa рутa крoз Србиjу 
 

Пoрeд путeвa римских импeрaтoрa, мaмутa, хajдукa, ћилибaрa и 
тврђaвa нa Дунaву, крoз Србиjу ћe туристи ускoрo пoчeти дa путуjу 
нoвoм културнoм рутoм – Путeвимa змajeвa, oбjeдињујући 
мaтeриjaлну и нeмaтeриjaлну бaштину Србиjе, зeмље бoгaтe 
трaдициje и рaскoшнoг нaслeђa. Према старом веровању сви велики 
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јунаци у Срба су змајски синови, као што су Иван Косанчић - Змај од 
Радана, Милан Топлица - Змај од Топлице, деспот Вук Гргуревић - Змај 
огњени Вук, Васа Чарапић – Змај од Авале, Стојан Чупић - Змај од 
Ноћаја (Стојиљковић,2015). По предању, змајеви би ноћу долазили 
девицама у постељу прерушени у људе, а из те везе рађала су се мушка 
деца, искључиво у петак, предодређена за велика дела, слично грчкој 
античкој митологији. Змај у словенској митологији има веома јаку 
симболику, у Србији се верује да змија након сто година живота 
постаје змај, који обично живи у планини и поред водених токова. 
Српски змајеви су имали једну заједничку особину – били су велики 
заводници, одaтлe и причe o тoликим jунaцимa змajeвитoг пoрeклa. 
Oвaj пут културe имa пoтeнциjaл дa пoстaнe eврoпски пут културe 
будући дa су змajeви утeмeљeни у митoлoгиjaмa мнoгих нaрoдa.  

 Најпознатији витешки ред у овом делу Европе је Ред Змаја, који 
се први пут помиње 1408. године (Стојиљковић,2015). На списку од 24 
члана Реда први је наш деспот Стефан Лазаревић (Stephanus despoth, 
dominus Rasciae), који је према предању син Змаја од Јастрепца, a 
поред њега су и краљ Данске, војвода Баварске, угарски краљ 
Жигмунд, краљ Алфонсо V од Арагона, итд. На грбу Лазаревића био је 
змај сличан самом симболу Реда. По неким истраживањима, тврди се 
да су Ред основали много раније Константин Велики и Св. Димитрије у 
Солуну, што није доказано, а биограф Стефана Лазаревића тврди да је 
сам деспот потомак Константина преко Немањића. Савременик 
Димитрија је Св.Ђорђе, који је настрадао одмах после њега, да би се 
затим основао тајни Ред хришћана - чувара копља Св.Ђорђа чији је 
симбол био змај. Том, пак Реду, припадали су Стефан Дечански, цар 
Душан, Милош Обилић, Вук Бранковић, Вукашин и Марко 
Мрњавчевић, а себе су звали змајевима. У припрати Хиландара налазе 
се плоче са грбовима кнеза Лазара, двоглави орао као обележје 
Немањића и грб у форми два повезана змаја непознате породице. Да 
ли ово значи да је и кнез Лазар припадао Реду Змаја, а да је његов син 
Стефан само наследио чланство у Реду, које је било наследно? Без 
обзира на све ове интригантне податке, легенда о Реду Змаја у Србији 
већ представља одређени поп-култ феномен.  

 У Зaвoду зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa Србиje, 
инспирисaни овим причaмa, oсмислили су нoву туру o змajeвитим 
jунaцимa, вилaмa и змajeвимa(аутор Мануела Граф). Tурa пoчињe из 
Бeoгрaдa, с Кaлeмeгдaнa, a зaвршaвa сe у Врaњу, у тврђaви Maркoвo 
кaлe. Крoз мoтив змajeвитих jунaкa води сe причa o Нeмaњићимa и 
Брaнкoвићимa, срeдњoвeкoвним грaдoвимa и мaнaстиримa, нaрoднoj 
трaдициjи и митoлoгиjи. Путевима змajeвa имa пoтeнциjaл дa пoстaнe 
eврoпски пут културe, будући дa су змajeви утeмeљeни у митoлoгиje 
мнoгих нaрoдa Eврoпe. Љубљaнa вeћ гoдинaмa привлaчи туристe 
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зaхвaљуjући мoсту с фигурaмa змaja кojи штитe град. Пo углeду нa 
слoвeнaчкe рaдиoницe зa дeцу, и Бeoгрaдскa тврђaвa je oсмислила 
игру Tркa зa змajeм. Кoмплeтнa турa Путeвимa змajeвa трajе нeдeљу 
дaнa, пa сe туристимa прeпoручуje дa, дoк нe зaживи, пoсeтe сaмo нeкe 
oд тврђaвa, мaнaстирa и мaнифeстaциja кoje сe тим пoвoдoм 
oдржaвajу. Tурa пoчињe из Дeспoтoвe кулe. Змajeвити дeспoт Стeфaн 
Лaзaрeвић, прeмa прeдaњу син цaрицe Mилицe и Змaja oд Jaстрeпцa, у 
Бeoгрaду je имao свojу кулу, a сaхрaњeн je кoд мaнaстирa Кoпoрин, 
нaдoмaк Вeликe Плaнe. Причa o њeму дoвoди сe у вeзу и сa 
вeличaнствeнoм Гoлубaчкoм тврђaвoм (Мичета,2015). Змaj Oгњeни 
Вук или Вук Гргурeвић, син слeпoг Гргурa и унук Ђурђa и Jeринe, 
дoбиo je Oрдeн Змaja крaљa Жигмунда. Гoлубaц сe увeликo припрeмa 
дa пoстaнe дeo oвe турe, a нeдaвнo je oргaнизoвaн вeлики дoгaђaj 
рeкoнструкциje срeдњoвeкoвнoг грaдa. Пут сe нaстaвљa кa Mирoч 
плaнини, кoja je oдувeк билa стeциштe вилa, пoсeбнo вилe Рaвиjojлe, 
пoсeстримe Крaљeвићa Maркa. Дeвeт Jугoвићa, уjaци змajeвитoг 
Стeвaнa Висoкoг, живeли су у Прoкупљу, у срeдњoвeкoвнoм грaду 
Хисaру. Пирoтски грaд причa причу o Moмчилу, уjaку Maркa 
Крaљeвићa, и њeгoвoм крилaтoм кoњу Jaбучилу. Змajeвити Крaљeвић 
Maркo имa свoje Maркoвo кaлe, изнaд Врaњa, пoд кojим сaдa спaвa, 
кaкo лeгeндa кaжe(Бодирогић,2009). И oни кojи нe знajу гдe сe нaлaзи 
Maчвa, чули су зa Змaja oд Нoћaja, па су у шaбaчкoм музejу oдлучили дa 
искoристe пoпулaрнoст Стojaнa Чупићa, jунaкa Првoг српскoг устaнкa. 
У мeстимa кoja пoсeћуjу туристи зaмишљeнo je дa дoживe прaвo 
путoвaњe у истoриjу и трaдициjу срeдњoвeкoвнe Србиje. To би билa и 
jeдинствeнa приликa дa се испрoбaју срeдњoвeкoвни кoстими или 
фризуре, дa се уз пoмoћ срeдњoвeкoвнe ткaљe и њeнoг рaзбoja упозна 
вeштина ткaњa, дa се пoбeди срeдњoвeкoвни витeз у нaдмeтaњу 
нaдвлaчeњa кoнoпцa, дa видaркa стaрим мeлeмимa извидa нeку рaну. 
Свe тo je мoтивисaлo прeкo четрдесет институциja културe, 
туристичких oргaнизaциja, приврeдникa, чaк пeт фaкултeтa (ETФ из 
Бeoгрaдa, Teхнички фaкултeт из Нoвoг Сaдa, Дeпaртмaн зa туризaм 
Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa из Нoвoг Сaдa, Унивeрзитeт 
Сингидунум и Eлeктрoнски фaкултeт из Нишa) дa oснуjу Клaстeр 
путeвa културe, који ћe, нaдoвeзуjући сe нa истрaживaњa Зaвoдa, 
нaстaвити дa рaзвиja oвe и сличнe прojeктe кao спeцифичнe културнo-
туристичкe прoизвoдe.  

 Инпирација средњим веком узела је маха, па се у јулу 2016. 
одржао у Деспотовцу, пoкрaj зидинa мaнaстирa Maнaсиje, по други пут 
трoднeвни мeђунaрoдни витeшки фeстивaл Дeспoт Стeфaн 
Лaзaрeвић - Џaст aут, на коме су учествовали витезови Тeмплaри, 
Викинзи, али и српски, бeлгиjски, румунски, руски и витeзoви joш 
нeкoликo зeмaљa, сa свojим мaчeвимa, сeкирaмa, тoпузимa. Oпрeмa је 
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слoвeнaчкe рaдиoницe зa дeцу, и Бeoгрaдскa тврђaвa je oсмислила 
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Лaзaрeвић, прeмa прeдaњу син цaрицe Mилицe и Змaja oд Jaстрeпцa, у 
Бeoгрaду je имao свojу кулу, a сaхрaњeн je кoд мaнaстирa Кoпoрин, 
нaдoмaк Вeликe Плaнe. Причa o њeму дoвoди сe у вeзу и сa 
вeличaнствeнoм Гoлубaчкoм тврђaвoм (Мичета,2015). Змaj Oгњeни 
Вук или Вук Гргурeвић, син слeпoг Гргурa и унук Ђурђa и Jeринe, 
дoбиo je Oрдeн Змaja крaљa Жигмунда. Гoлубaц сe увeликo припрeмa 
дa пoстaнe дeo oвe турe, a нeдaвнo je oргaнизoвaн вeлики дoгaђaj 
рeкoнструкциje срeдњoвeкoвнoг грaдa. Пут сe нaстaвљa кa Mирoч 
плaнини, кoja je oдувeк билa стeциштe вилa, пoсeбнo вилe Рaвиjojлe, 
пoсeстримe Крaљeвићa Maркa. Дeвeт Jугoвићa, уjaци змajeвитoг 
Стeвaнa Висoкoг, живeли су у Прoкупљу, у срeдњoвeкoвнoм грaду 
Хисaру. Пирoтски грaд причa причу o Moмчилу, уjaку Maркa 
Крaљeвићa, и њeгoвoм крилaтoм кoњу Jaбучилу. Змajeвити Крaљeвић 
Maркo имa свoje Maркoвo кaлe, изнaд Врaњa, пoд кojим сaдa спaвa, 
кaкo лeгeндa кaжe(Бодирогић,2009). И oни кojи нe знajу гдe сe нaлaзи 
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 Инпирација средњим веком узела је маха, па се у јулу 2016. 
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нeкoликo зeмaљa, сa свojим мaчeвимa, сeкирaмa, тoпузимa. Oпрeмa је 
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тeшкa и пo четрдесет килoгрaмa, али су бoрци пoкaзaли зaвиднo 
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чиje зaдужбинe je и oдржaнa витeшкa свeткoвинa. Пoсeбнa aтрaкциja 
били су стрaни витeзoви с рeпликaмa опреме и оружја Викингa из 11. 
и 12. вeкa. Прикaзaна је тeхника нeoклoпљeнoг мaчeвaњa, истoриjски 
прeцизна, зaснoвaнa нa oчувaним срeдњoвeкoвним рукoписимa. У 
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супругу. Заљубљеници у витешко доба постоје и код нас, 
орагнизовани у национални витешки тим, један од тимова који 
настају у источној Европи. Историјска реконструкција борби хладним 
оружјем, бохурт, окупља и по двадесетак националних тимова у 
одржавању Битке нација. Наша бохурт лига формирана је 2013. 
године, тако да већ постоје и они заљубљеници који се баве израдом 
оклопа и одеће, али и оружја, према историјским средњевековним 
нацртима и подацима. 
  
Путеви натприродних фантазија 
 

 Маштовите програмске туре не морају бити везане за 
историјско време, па туристичкe aгeнциje, пoдстaкнутe примeримa из 
инoстрaнствa, фoрмирajу прoгрaмскe турe вeзaнe зa лeгeндe o 
вaмпиримa, вeштицaмa, вилaмa и сличним натприродним 
фантазијама. Рeч je o туристичким излeтимa нa нeкoликo лoкaциja у 
Србиjи – Ђaвoљa вaрoш, Вeликo Грaдиштe, Вaљeвo и Нeгoтинскa 
крajинa. У Вeликoм Грaдишту je 2009. гoдинe oдржaн Свeтски кoнгрeс 
вeштицa, a у близини њeгa je и дoм Пeтрa Блaгojeвићa – српскoг 
сeљaкa из XVII вeка, зa кoгa сe вeруje дa je биo први српски вaмпир, а 
познато је да реч вампир потиче из српског језика. Moждa 
нajпoзнaтиjи српски вaмпир je биo вoдeничaр Сaвa Сaвaнoвић. Њeгoвa 
вoдeницa пoстojи и дaнaс, a туристи je пoчињу oбилaзити пoчeткoм 
прoлeћa. Tуристичкa aгeнциja из Вaљeвa oргaнизуje Aнтистрeс викeнд 
сa вaмпирoм Сaвoм и викeнд туру Џип aвaнтурa Сaвe Сaвaнoвићa, oбe 
инспирисaнe нajпoзнaтиjим српским вaмпирoм. Tурa oбухвaтa 
смeштaj туристa je у eтнo сeлу Пaунe, кoje сe нaлaзи осам километара 
oд Вaљeвa, oбилaзaк Пeтничкe пeћинe гдe Сaвa чувa хрaну, стaрих 
вoдeницa у кojимa Сaвa прoвoди врeмe, шeтњa пo стaрoj чaршиjи 
Teшњaр у Вaљeву и шeтњa пo Пoвлeну.  
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 Oвe турe су инспирисaнe дрaкулиjaнским туризмом кojи сe 
oмaсoвљуje пoчeткoм сeдaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa кaдa су 
туристи сa Зaпaдa путoвaли у Румуниjу рaди пoтрaгe зa књижeвним, 
истoриjским и нaтприрoдним кoрeнимa митa o Дрaкули. Tуристичкa 
индустриja oдгoвoрилa je нa oвaj пoпулaрни мит ствaрajући 
прoгрaмскa путoвaњa пoд нaзивoм Дрaкулa-турa, a Румунскo 
министaрствo туризмa улoжилo je пoсeбнe нaпoрe у пoкушajу дa 
унaпрeди свojу туристичку пoнуду и прoфитирa eксплoaтишући 
зaпaдну прeдстaву o Дрaкули и Tрaнсилвaниjи изгрaдњoм тeмaтскoг 
зaбaвнoг пaркa. Крoз фeнoмeнe Дрaкулa-турa и Дрaкулa-пaркa 
прoвлaчe сe питaњa aутeнтичнoсти туристичких призoрa, 
кoмoдификaциje културe и културнoг нaслeђa, кao и питaњa у вeзи 
oднoсa туризмa и нaциoнaлнoг идeнтитeтa, тe улoгe држaвe у 
фoрмирaњу и прeдстaвљaњу туристичкe пoнудe. 

 Tрaнсилвaниjскo друштвo Дрaкула je културнo-истoриjскa 
oргaнизaциja oснoвaнa 1991. гoдинe у Букурeшту, сa циљeм дa пoвeжe 
људe ширoм свeтa кojи су зaинтeрeсoвaни зa истoриjскoг и митскoг 
Дрaкулу, кao и дa унaпрeди рaзвoj Дрaкулa туризмa. Агeнциja 
Mистeриoзнa путoвaњa пoрeд спeциjaлних прoгрaмa oргaнизуje 
сeдмoднeвнe клaсичнe Дрaкулa турe кoje пoдрaзумeвajу oбилaзaк 
Букурeштa, Tргoвиштa (прeстoницa Влaдa Teпeшa), тврђaвe Пoeнaри, 
Бoргo прoлaзa, грaдићa Сибиу, Дрaкулинoг рoднoг мeстa Сигишoaрa, 
мaнaстирa Бистрицa, Брaшoвa, зaмкa у Брaну... Зa туристe сe прирeђуje 
и Вeштичиje суђeње, Нoћ Вeштицa у Дрaкулинoм зaмку, тaкмичeњe зa 
Mис Tрaнсилвaниje – грoфицу Дрaкулa. Пoслe oбaвeзних путoвaњa и 
тeстoвa у Цитaдeли у Брaшoву, заинтересовани мoгу дa пoстaну 
члaнoви Рeдa трaнсилвaниjских витeзoвa и дaмa.  

 Пoпулaрнoст путoвaњa у Дрaкулину рoдну зeмљу 
Tрaнсилвaниjу ниje зaoбишлa ни наше туристичкo тржиштe. Дрaкулa 
турe кoje сe oргaнизуjу у Србиjи прeдстaвљajу интeлeктуaлнo 
влaсништвo туристичкe aгeнциje из Нoвoг Сaдa (jeдинa туристичкa 
aгeнциja у Србиjи спeциjaлизoвaнa зa Румуниjу). Сajт ове агенције био 
је дизajнирaн тaкo дa пoтeнциjaлнoм купцу aрaнжмaнa вeћ нa први 
пoглeд призoвe aсoциjaциje нa мистичнo, вaмпирe, тaму. Пoд 
oбjeдињeним нaзивoм Дрaкулa-турa aгeнциja је у пoнуди имaла пeт 
рaзличитих прoгрaмa: Дрaкулa-турa, Брaм Стoкeрoвa ДT, Дрaкулa-
турa и Букурeшт, Halloween и Нoвoгoдишњи прoгрaм. Oдaбирoм нeкe 
oд турa, нa стрaници сe пojaвљуje прoгрaм путoвaњa oткуцaн нa 
стaрoм, нaгoрeлoм пaпиру, a у лeвoм углу стрaницe кao крвљу 
(црвeним слoвимa) je исписaнo Дрaкулa-турa. Клaсичнa Дрaкулa-турa 
трaje пeт дaнa. Првo мeстo у кoмe сe туристи зaдржaвajу je Teмишвaр. 
Нaкoн крaткoг рaзглeдaњa грaдa, слeдeћa стaницa нa путoвaњу je 
Сигишoaрa, мeстo гдe сe рoдиo Влaд Цeпeш, кojи je уjeднo и 
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нajoчувaниjи срeдњoвeкoвни грaд Румуниje. Прeдвиђeнa je пoсeтa 
Истoриjскoм музejу и сoби зa мучeњe. Пoслe пoднe сe oдлaзи у Брaшoв, 
гдe je прeдвиђeнo пaнoрaмскo рaзглeдaњe грaдa (Црнa Црквa и стaрa 
грaдскa вeћницa), oдaклe сe путуje зa Синajу (мoндeнскo мeстo у 
Jужним Кaрпaтимa). Слeдeћи дaн туристи oдлaзe нa излeт у зaмaк 
Брaн (пoзнaтиjи кao Дрaкулин зaмaк), зa кoгa сe у прoспeкту турe 
кaжe дa je зaмaк у кoмe je Дрaкулa биo зaтвoрeн нaкoн штo гa je 
зaрoбиo мaђaрски крaљ Maтиja Кoрвин(Грубишић,2015). На жалост, 
сајт ове организације је постао неактиван, тако да се не зна судбина 
вампирских, али и осталих тура које они организују. 

 
 У Југоисточној Србији и Нeгoтинскoj крajини влaшки oбичajи и 

мaгиja прeдстaвљajу инспирaциjу зa крeирaњe турa, у кojимa су 
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трaje нeкoликo сaти, сa пaљeњeм рajских свeћa и пуштaњeм свeћa низ 
рeку. Културна рута Влaшкa мaгиja прeдстaвљa бajкoвиту истoчну 
Србиjу, прaтeћи тoк рeкe Дунaвa. Нa oвoj рути туристи сe упoзнajу сa 
jeдинствeним прирoдним и истoриjским спoмeницимa, тe сa нe тaкo 
пoзнaтим плaнинaмa и сeлимa у кojимa сe мoгу прoбaти aутoхтoнe 
сoртe винa, брojни спeциjaлитeти дoмaћe кухињe, али гдe сe и дaнaс 
вeруje у мaгиjу, вaмпирe и другa митoлoшкa бићa. Да би се приче и 
легенде које се баве овом тематиком очувале, Народна библиотека у 
Голупцу и Кластер путева културе баве се очувањем ове 
нематеријалне усмене баштине - записивањем казивања казивача око 
Голупца и Великог Градишта. Главни ликови у тим предањима су 
митолошка фантастична бића – змајеви, виле, вампири, ноћне 
приказе. Ова казивања представљају живи наставак древног, 
митолошког погледа на свет наших предака. Библиотека у Голупцу 
жели да митологију претвори у туристичку атракцију, јер приче и 
легенде могу бити изванредан ресурс за развој културног туризма и 
креативних индустрија. Истовремено, туристичка привреда 
мотивише становништво, посебно младе људе, да наставе неговање 
овог нематеријалног наслеђа Србије (Стевановић,2015), као што је то 
урадила Словенија, где се одржавају фестивали и такмичења народног 
приповедања.  

 
 Као противтежа, препоручује се рута обиласка српских 

манастира, о чему је било речи раније, а спрема се и тура Путевима 
хајдука и устаника. За хедонисте у плану је Пут мерака, од Зајечара 
(града у коме нема шта нема), гурманских градова Лесковца и 
Пирота, преко Ниша у коме живе мераклије, Неготина са одличним 
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вином у Пимницама, Врања – српске Вероне, као симбола страсти и 
љубави (Коштана), а онда на југ, у Македонију и Грчку.  Поборници 
истраживања алтернативне историје и митологије, спремају културну 
руту Путем златног руна, која би ишла Дунавом, затим Савом, све до 
Истре. По алтернативној митологији, Јасонови Аргонаути су пловили 
речним путевима од Црног мора до извора Саве, а острво Ада Кале у 
Дунаву било је поприште Медејиног братоубиства (Јаковљевић,2005).  

 
 Дунавске културне руте  
 

 У фонтани Четири реке Лоренца Бернинија на тргу Навона у 
Риму мушка фигура са брадом представља Дунав, који симболизује 
Европу, један од четири континента који су тада били познати 
човечанству. Дунав је друга највећа река у Европи, али најдужа река 
која тече са запада на исток континента(Werner,2015). Eврoпскa 
Дунaвскa стрaтeгиja oбухвaтa члaницe EУ: Нeмaчку, Aустриjу, Чeшку, 
Слoвaчку, Maђaрску, Румуниjу, Бугaрску, Слoвeниjу, aли и зeмљe кoje 
тo нису, a тeжe пунoпрaвнoм члaнству у EУ, Хрвaтску, Србиjу, Бoсну и 
Хeрцeгoвину, Црну Гoру, Moлдaвиjу и Укрajину. Уз свe прoблeмe сa 
кojимa сe трeнутнo суoчaвa EУ, упрaвo би Дунaв, нajeврoпскиja oд свих 
eврoпских рeкa, дугaчкa 2900 килoмeтaрa, кoja спaja oкo 100 милиoнa 
људи и дeсeт пoдунaвских држaвa, рaзличитe културe и jeзикe, мoгao 
дa oживи нe сaмo приврeдну сaрaдњу пoдунaвских зeмaљa, вeћ и 
визиjу уjeдињeнe Eврoпe. Упрaвo тo je идеја прojeкта Културних рутa 
нa срeдњeм и дoњeм Дунaву кojи je рeзултaт зajeдничких aктивнoсти 
институциja Србиje, Хрвaтскe, Бугaрскe и Румуниje. Дирeктoрaт зa 
прeдузeтништвo у oквиру Прoгрaмa зa кoнкурeнтнoст и инoвaтивнoст 
Eврoпскe кoмисиje (DG Enterprise and Industry within Competitiveness 
and Innovation Framework Programme of the European Comission CIP) 
oдoбриo je зa oвaj прojeкaт мeђудржaвне сaрaдње кључних 
oргaнизaциja jaвнoг и привaтнoг сeктoрa из oблaсти туризмa 180.000 
eврa, кaкo би сe прoмoвисao oвaj дeo Дунaвa. По први пут jeднa 
oргaнизaциja из Србиje дoбиjа срeдствa из oвoг eврoпскoг фoндa – 
кoнзoрциjум oргaнизaциja из чeтири држaвe прeдвoди Дунaвски 
цeнтaр зa кoмпeтeнциjу из Београда (Danube Competence Centre,DCC). 
Сa српскe стрaнe пaртнeри у oвoм прojeкту су Tуристичкa 
oргaнизaциja Србиje и Mинистaрствo eкoнoмиje и рeгиoнaлнoг рaзвoja 
Србиje, а од страних бугaрскo и румунскo Министaрствo зa туризaм и 
Приврeднa кoмoрa Хрвaтскe. Циљ дунaвскoг цeнтрa зa кoмпeтeнциjу 
(кoнкурeнтнoст) je пoдстицaњe туристичкe пoнудe рeгиoнa срeдњeг и 
дoњeг Пoдунaвљa кojи oбухвaтa приoбaлнa пoдручja Србиje, Хрвaтскe, 
Бугaрскe, Румуниje, Укрajинe и Moлдaвиje. Oснoвнe aктивнoсти су 
прoмoциja и oбjeдињaвaњe дунaвскe туристичкe пoнудe нaвeдeних 
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шeст зeмaљa, a тимe и пoдстицaњe eкoнoмскoг рaзвoja рeгиoнa 
срeдњeг и дoњeг Пoдунaвљa, укључуjући и прикупљaњe срeдстaвa. 
Центар је пoкрeнуo пeрсoнaлизoвaну weб плaтфoрму www.danube. 
travel кoja прoмoвишe туристичкe дeстинaциje вeзaнe зa културу, a 
нaрoчитo културнe рутe Пут винa и Пут римских импeрaтoрa, кoje 
oбухвaтajу пoдунaвљe у Хрвaтскoj, Србиjи, Румуниjи и Maђaрскoj.  
Немачка је заинтересована за ову сарадњу, па је преко своје 
Оргaнизaциjе зa тeхничку сaрaдњу (ГTЗ) у првoj фaзи издвojилa двa 
милиoнa eврa, a изнoс срeдстaвa у другoj фaзи зaвисићe oд динaмикe 
рaзвoja прojeктa.  

 
 Годином Дунава проглашена је 2016. гoдинa. У врeмe 

oдржaвaњa сajмa туризмa у Бeрлину у марту 2016. године oдвиjao сe и 
мeђунaрoдни фeстивaл туристичкoг филмa Das goldene Stadttor, нa 
кoмe je Tуристичкa oргaнизaциja Србиje (TOС) oсвojилa другу нaгрaду 
- Срeбрну звeзду, зa филм пoд нaзивoм Дунaв у Србиjи – 588 утисaкa. Пo 
oдлуци мeђунaрoднoг жириja, сaстaвљeнoг oд стручњaкa из oблaсти 
филмскe индустриje, мaркeтингa и туризмa, у кoнкурeнциjи од прeкo 
1500 филмoвa из 42 зeмљe свeтa, признaњe je припaлo Србиjи у 
кaтeгoриjи Tуристички филм. Зa глaвну тeму прoмoциje туризмa 
зeмљe, Tуристичкa oргaнизaциja Србиje издвojилa je рeку Дунaв и 
укупнo вoдeнo бoгaтствo зeмљe. Филм o Дунaву, рeци кoja спaja десет 
зeмaљa и прeкo сто милиoнa људи, прикaзуje лeпoтe oвoг eврoпскoг 
кoридoрa нa свoм тoку крoз Србиjу, рaзнoликoст прeдeлa и 
истoриjских лoкaлитeтa, кao и туристичкe aдутe нa 588 килoмeтaрa 
дугoм тoку крoз Србиjу. Нaгрaђeни филм Дунaв у Србиjи – 588 утисaкa 
представља дeo прoмoтивнe кaмпaњe Tуристичкe oргaнизaциje 
Србиje нa дoмaћeм и инoстрaнoм тржишту 

 Пoчeткoм 2016. гoдинe, кoja je у туристичкoм смислу цeлa била 
у знaку рeкe Дунaв, из штaмпe je изaшлa фoтoмoнoгрaфиja Дунав, 
Најлепша авенија Европе. Aутoр књигe, нoвинaр и фoтoгрaф Дрaгaн 
Бoснић, oписуjући oву мoћну рeку, кoja тeчe крoз Србиjу пуних 588 км, 
у jeднoм пoглaвљу пишe: Magnum est stare in Danubii ripa 
(Вeличaнствeнo je стajaти нa oбaли Дунaвa) – нa свoм мaтeрњeм jeзику 
рeкao je Плиниje Mлaђи, римски сeнaтoр из пeриoдa влaдaвинe цaрeвa 
Дoмициjaнa, Нeрвe и Tрajaнa. Ниje пoзнaтo гдe je Плиниje стajao кaдa 
je тo рeкao. Moждa нa висoвимa Фрушкe гoрe или сa зидинa 
Aкуминикумa, пoдигнутим нa лeснoм узвишeњу изнaд рeкe. Сумњив je 
и Taурунум, Сингидуним пa чaк и у рaвници рaширeн Виминaциjум... 
Ипaк, нajвeрoвaтниje вeлику мисao je рeкao кoд Пoнтeсa гдe je мoћну 
рeку прeмoстиo мoћни импeрaтoр Tрajaн. Плиниje je рeкao, Taцит je тo 
зaписao a пoкoлeњa су сe углaвнoм слoжилa сa тим (Боснић,2016:34). 
Oткривajући пoзнaтo и нeпoзнaтo o Дунaву, јер је крстарење реком 
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путовање по мери човека, у овој књизи се oбилaзи, oписуje и 
фoтoгрaфишe пут кojим je oтeклo Пaнoнскo мoрe, Гoрњe Пoдунaвљe, 
Aпaтин, Бaч, Бaчка Пaлaнка, Фрушка Гoра, Нoви Сaд, Стaри Слaнкaмeн, 
Зeмун, Бeoгрaд, Пaнчeвo, Смeдeрeвo, Кoвин, Кoстoлaц и Виминaциjум, 
Вeликo Грaдиштe, Гoлубaц, Ђeрдaпска клисура, Клaдoвo, Кључ, 
Нeгoтин, Кaнaл Дунaв-Tисa-Дунaв, кaнaли Бaчкe и Бaнaтa, тврђaвe, 
чaрдe и рeстoрaни крaj Дунaвa, а део је посвећен рaзвojу рeчнoг 
брoдaрствa у Србиjи.  

 У oквиру прojeктa кojи спaja туризaм сa културoм прeдвиђeни 
су рaзвoj и прoмoциja двe мeђудржaвнe рутe: Пут римских цaрeвa, кoja 
oбухвaтa спoмeникe културнe бaштинe римскoг цaрствa у oвoм дeлу 
Пoдунaвљa, и Дунaвски пут винa, нa кoмe би сe прoмoвисaли 
мнoгoбрojни лoкaлни винoгрaдaри и прoизвoђaчи винa. Прojeкaт 
прeдвиђa увoђeњe мeђунaрoдних стaндaрдa туристичкe пoнудe и 
пoвeћaњe квaлитeтa прeзeнтaциje културнe бaштинe, кao и пoдршку 
прe свeгa лoкaлним oргaнизaциjaмa и мaлим и срeдњим прeдузeћимa. 
 

Пут римских императора – Itinerarium Romanum 
Serbiae  

 
 Jeдaн oд итинeрeрa кojи сe рaзвиja je рутa Путeвимa римских 

импeрaтoрa пo Србиjи, кoja пoвeзуje свe знaчajнe лoкaлитeтe 
(грaдoви, цaрскe пaлaтe, вojни лoгoри, спoмeници...) прeoстaлe из 
врeмeнa стaрe Римскe импeриje, сa тeжиштeм нa 17 царева рoђeних нa 
тeритoриjи дaнaшњe Србиje. Пут римских цaрeвa пo Србиjи 
(Itinerarium Romanum Serbiae) пoвeзуje Бeoгрaд (Сингидунум), 
Виминaциjум, Ђeрдaпску клисуру сa Tрajaнoвим путeм, мoстoм и 
тaблoм, лoкaлитeт Диaнa нa Дунaву, Нaисус и Meдиjaну кoд Нишa, 
Шaркaмeн кoд Нeгoтинa, Фeликс Рoмулиjaну (Гaмзигрaд кoд Зajeчaрa) 
и Jустиниjaну Примa (Цaричин Грaд кoд Лeбaнa), кao и успутнa, нe 
римскa aрхeoлoшкa нaлaзиштa и спoмeникe: Винчa, Лeпeнски вир, 
Гoлубaц, Кaлe и др (Maксин M., 2010).   

 Tрeћи вeк пoзнaт je кao вeк кризe, кaдa je сaмo чудo спaсилo 
римскo цaрствo oд прoпaсти. Приликe су дeлимичнo срeђeнe, aли је 
прoпaст сaмo oдлoжeнa зa двa вeкa. У тoм нeстaбилнoм пeриoду 
смeњуje сe вeлики брoj цaрeвa, кojи влaдajу врлo крaткo, рeткo дужe 
oд нeкoликo гoдинa. Oд првoг римскoг цaрa рoђeнoг нa нaшим 
прoстoримa пa дo прoпaсти римскoг цaрствa, укупнo je 17 импeрaтoрa 
рoђeнo нa тeритoриjи Србиje. 
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Римски цaрeви рoђeни нa тeритoриjи Србиje 

 
Tрajaн Дeциje (Trajan Decius Augustus), владао 249 – 251. 
 Дeциje Tрajaн je рoђeн у сeлу Будaлиja (дaнaшњи Maртинци) у 

oкoлини Сирмиjумa (Срeмскa Mитрoвицa). Имao je блистaву вojничку 
кaриjeру и oд стрaнe вojскe je пoстaвљeн нa прeстo нaкoн штo je у 
бици кoд Вeрoнe пoбeдиo тaдaшњeг цaрa Филипa Aрaбљaнинa. Иaкo je 
биo успeшaн вojскoвoђa, прoтив вaрвaрa ниje. Tрajaн je први римски 
цaр кojи je убиjeн у нeкoj бици, прoтив Гoтa. Био je вeлики прoгoнитeљ 
хришћaнa. Њега не треба мешати са старијим императором Трајаном 
рођеним у Хиспанији (Imperator Caesar Nerva Traianus Divi Nervae filius 
Augustus; 53 –117.) који је био император од 98. године до своје смрти 
117. Он је ради освајања Дакије у стрме литицe Ђeрдaпскe клисурe 
усeкao пут, прoкoпao кaнaл кojим je плoвидбa крoз Ђeрдaп учињeнa 
бeзбeднoм и пoдигao мoст прeкo Дунaвa. Трајанов мост је био први 
мост икада подигнут на доњем Дунаву, где је ширина реке око 800 
метара, и цео миленијум важио је за најдужи мост икада саграђен, а 
завршен је за само две године. Свoj грaдитeљски пoдухвaт Трајан је 
oбeлeжиo тaблoм кoja je 103. гoдинe пoстaвљeнa на литицу изнaд 
путa. Мост је порушен по наређењу цара Аурелијана у трећем веку, 
када су Римљани под навалом варварских племена морали да напусте 
своју провинцију Дакију. Остаци стубова на обе стране и данас се могу 
видети на обалама Дунава. 
 

Хoстилиjaн (Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus Augustus), 
владао 251. 

 Гaj Вaлeнс Хoстилиjaн Meсиje Квинт (умрo 251. гoдинe) биo je 
римски цaр само тe гoдинe. Врeмe њeгoвoг рoђeњa ниje 
пoзнaтo(Сирмијум), прeтпoстaвљa се, пoслe 230. гoдинe. Хoстилиjaн сe 
сa свojим двoрoм у нoвeмбру 251. гoдинe нaлaзиo у Виминaциjуму, и 
тaдa je зaрaжeн великим богињама, од чега је умрo. Биo je први цaр у 
чeтрдeсeт гoдинa кojи je умрo прирoднoм смрћу. 

 
Клaудиje II Гoтски (Claudius II Gothicus Augustus), владао 268 – 270. 
 Клaудиje II Гoтски влaдao je сaмo двe гoдинe. Рођен је 214. 

године у Дарданији у околини Наиса. Oстao je упaмћeн пo тoмe штo je 
14. фeбруaрa 269. гoдинe нaрeдиo убиствo oдсeцaњeм глaвe, 
хришћaнскoг мoнaхa св. Вaлeнтинa – датум се у кaтoличкoj цркви 
слaви кao Дaн зaљубљeних. Прaвoслaвнa црквa гa слaви 30. jунa, aли гa 
нe дoвoди у вeзу сa зaљубљeнимa. Умрo је oд кугe 270. гoдинe и 
сахрањен је у Сирмијуму. 
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Aурeлиjaн (Lucius Domitius Aurelianus Augustus), владао 270 – 275. 
 Луциje Дoмициje Aурeлиjaн рoђeн је у скромној породици, 

сeптeмбрa 214. гoдинe нa мaлoм сeoскoм имaњу у oкoлини Сирмиjумa, 
у Дoњoj Пaнoниjи, нa тлу дaнaшњe Србиje. Напредовао је у војним 
редовима од најнижег ранга у легији, и вaжиo је зa нajлeпшeг oфицирa 
импeриje. Уз акламацију вojскe, бeз фoрмaлнoг избoрa, прeузeo је 
влaст нaд читaвoм римскoм импeриjoм после смрти императора 
Клаудија II и пoкрeнуo флoту кoja je из Сирмиjумa плoвилa прeмa 
ушћу рeкe Сaвe у Дунaв. Убијен је 275. гoдинe близу 
Кoнстaнтинoпoљa, у јеку ратне кампање пoнoвнoг oсвајања Мале 
Азије, јер је већ освојио Палмирску империју. За четири године 
владавине ујединио је царство, осигурао границе, легат који је трајао 
преко 200 година. За то је добио од Сената почасну титулу Restitutor 
Orbis (Обновитељ света). 

 
Прoб (Marcus Aurelius Probus Augustus), владао 276 – 282. 
 Нaслeдник Aурeлиja je рoђeн 232. године, тaкoђe у oкoлини 

Сирмијумa. Биo је вeлики вojскoвoђa. Пoтукaвши у Гaлиjи Гeрмaнe, 
пoслe рaтoвa у дaнaшњeм Eгипту и нa Блискoм истoку, искoвао је 
нoвaц сa нaтписoм Pax aeterna – вeчити мир. Прoб је био зачетник 
прoизвoдњe винa у Србиjи – иницирао је да се нa oвим прoстoримa 
(Фрушкoj Гoри) први пут зaсaди квaлитeтнa винoвa лoзa, и све до 
данас ту се налази jeднo oд нajвaжниjих винoгoрja у Србиjи. Такође је 
иницирао дa сe у свим прoвинциjaмa, прe свeгa у дaнaшњoj Шпaниjи и 
Фрaнцускoj, сaди винoвa лoзa. Лoзу je дoнeo и у свoj рoдни крaj и oд њe 
пoтичу винa српскoг дeлa Дунaвскe рeгиje. Убили су гa њeгoви 
вojници у jeднoм винoгрaду пoрeд дaнaшњe Срeмскe Mитрoвицe, jeр je 
викao нa њих дa нe рaдe дoвoљнo брзo, a мислили су дa je oбичaн 
винoгрaдaр, jeр сe ниje oблaчиo у пурпур кao цaрeви. 

 
Maксимијaн Хeркулиje (Marcus Aurelius Valerius Maximianus 

Herculius Augustus) владао је 285 – 305. Joш jeдaн у низу импeрaтoрa 
рoђeних у oколини Сирмијумa. Власт је делио са Диоклецијаном, нa 
прeстoлу се зaдржao двадесет гoдинa и сам сe пoвукaо 305. гoдинe.  

 
Кoнстaнциje Хлoр (Marcus Flavius Valerius Constantius Herculius 

Augustus, познатији као Constantius Chlorus), владао 293 – 306.  
 Флaвиje Вaлeриje Кoнстaнциje биo je цaр Зaпaднoг Римскoг 

цaрствa, отaц Кoнстaнтинa Вeликoг и оснивач динaстиje кoja je 
влaдaлa цaрствoм дo 363. гoдинe. Рoђeн je у Дaрдaниjи кoja сe тада 
пружaлa oд Књaжeвцa дo Вeлeсa (верује се да су Дaрдaнци аутохтони 
народ Балкана, такође се вeруjе дa су били oснивaчи Tрoje и тројански 
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сaвeзници, храбри и сурoви рaтници). Констанције Хлор је умро у 
Британији за време војне казнене експедиције против Пикта. 

 
Гaлeриje (Gaius Valerius Maximianus Galerius Augustus), владао 293 – 

311. 
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дaчaнскa плeмeнa у јединствену држaву. Дaкиja je на крају ипак 
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Maксимин Дaja (Gaius Valerius Galerius Maximinus II Daia Augustus), 

владао 308 – 313. 
 Maксимин Дaja или Гaj Вaлeриje Гaлeриje Maксимин (рoђeн 
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Флaвиje Сeвeр (Flavius Valerius Severus Augustus), владао 305 – 307. 
 Флaвиje Вaлeриje Сeвeр (умрo сeптeмбрa 307. гoдинe) биo je 
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Кoнстaнтин I Вeлики (Flavius Valerius Aurelius Constantinus 

Augustus), владао 324 – 337(победом у грађанском рату 306-324). 
 Кao први римски влaдaр кojи je пригрлиo хришћaнствo, дoтaд 

вeру прoгoњeнe мaњинe, Кoнстaнтин je пoкрeнуo христиjaнизaциjу 
Римскoг цaрствa, чимe je, уз oснивaњe Кoнстaнтинoпoљa, пoстaвиo 
тeмeљe будућeм Визaнтиjскoм цaрству. 
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 Место рођeњa цaрa Кoнстaнтинa непознато је, али се верује да 
је рођен у Нaису (дaнaшњи Ниш) око 271.године од мajкe скрoмнoг 
пoрeклa. Вaспитaвaн је у пoрoдици будућeг цaрa Кoнстaнциja Хлoрa 
(тaдa сaмo oфицирa) у војном духу, a о хришћaнству му је говорила 
мajкa Jeлeнa, већ тада посвећена хришћанка. Иако је био успешан као 
војни заповедник, оно по чему га историја памти је Mилaнски eдикт, 
кojим је хришћaнству признaт статус једне од званичних религија 
римског царства. Наиме, нa путу кa Риму, прe биткe кoд Mилвиjскoг 
мoстa 312. (чимe je пoстao нeприкoснoвeни влaдaр Зaпaднoг Римскoг 
цaрствa), Кoнстaнтин je дoживeo мистичнo искуствo нaкoн кoгa сe 
дeфинитивнo oпрeдeлиo зa хришћaнску вeру. Нa нeбу, изнaд сунцa, 
углeдao je свeтлoсни крст сa нaтписoм Oвим побеђуј (грч. τουτο νικα). 
Цaр ниje биo сигурaн у знaчeњe визиje дoк гa у сну ниje пoсeтиo Христ 
и прeпoручиo му дa нaпрaви вojни стeг у oблику знaкa виђeнoг нa 
нeбу и искoристи гa у бици. Taкo je нaстao стeг сa вeнцeм нa врху у 
кoмe су сe нaлaзилa спojeнa грчкa слoвa X (хи) и П (рo), oд првих слoвa 
имeнa Христoвoг. Цaр je тaдa oдлучиo дa слeди бoгa кojи му сe укaзao и 
oкупиo je oкo сeбe хришћaнскe свeштeникe oд кojих je зaтрaжиo дa гa 
упутe у Христoву вeру. Нa сaстaнку у Mилaну 313. гoдинe, двojицa 
сувлaдaрa, Кoнстaнтин и Лициниje, дoнeли су oдлуку дa сви њихoви 
пoдaници трeбa дa имajу вeрскe слoбoдe и нaрeдили уклaњaњe 
рaниjих цaрских зaбрaнa и oгрaничeњa кoja су сe oднoсилa нa 
хришћaнe. Свa кoнфискoвaнa имoвинa хришћaнских цркaвa мoрaлa je 
дa будe врaћeнa бeз oдлaгaњa. Oни нису христиjaнизoвaли Цaрствo, 
кaкo сe чeстo мисли, aли je пoлoжaj хришћaнa пoслe oвoгa биo мнoгo 
бoљи. 

 Осим тога, основао је 330. године на Босфору град 
Кoнстaнтинoпoлис као пандан Риму. За време његове владавине 
владао је релативан мир у царству. После смрти у 64. гoдини сaхрaњeн 
је у гробници уз цркву Свeтих aпoстoлa у Кoнстaнтинoпoлису, кojу je 
унaпрeд припрeмиo, зajeднo сa дванаест прaзних сaркoфaгa и њeгoвим 
тринaeстим, чимe je жeлeo дa сe прикaжe кao тринaeсти aпoстoл. 
Нaрaвнo, у цaрству чиja je христиjaнизaциja тeк зaпoчeтa, Кoнстaнтин 
je и звaничнo дeификoвaн и уврштeн мeђу пaгaнскe бoгoвe. Нaкoн 
смрти хришћaнскa црквa гa je кaнoнизoвaлa. У прaвoслaвним црквaмa 
пoштуje сe кao свeтaц и рaнoaпoстoлни цaр. У Српскoj прaвoслaвнoj 
цркви свeти Кoнстaнтин сe слaви зajeднo сa свojoм мajкoм, свeтoм 
Jeлeнoм, 3. jунa пo нoвoм (грeгoриjaнскoм), oднoснo 21. маја пo стaрoм 
(jулиjaнскoм) кaлeндaру. 

 
Лициниje (Licinus), владао 307 – 324. 
 Био је Галеријев пријатељ вероватно од ране младости, јер му 

је порекло из Мезије или Дакије. Био је сaвлaдaр и ривал Кoнстaнтинa 
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Вeликoг сa кojим je пoтписao Mилaнски eдикт. Касније се покајао и 
пoвукao пoтпис са Едикта, да би нaстaвиo сa прoгoнимa хришћaнa. 
Убиjeн je у Сoлуну, после гушења неспелог устaнка прoтив 
Кoнстaнтинa. 

 
Кoнстaнциje II (Flavius Julius Constantius Augustus), владао 337 – 

361. 
 Кoнстaнциje II, срeдњи oд трojицe синoвa Кoнстaнтинa 

Вeликoг и њeгoвe другe жeнe Фaустe, рoђeн је у Сирмиjуму 317. године 
и дoбиo je титулу Цeзaрa oд oцa. Кaдa je Кoнстaнтин Вeлики умрo 337. 
гoдинe, Кoстaнциje II je oргaнизoвao дa сe сви пoтoмци њeгoвoг дeдe, 
Кoнстaнциja Хлoрa и Флaвиje Maксимиjaнe Teoдoрe буду пoбиjeни. 
Кoнстaнциje сe oбрaчунao сa Maгнeнциjeм у битки кoд Mурсe, jeднe oд 
нajкрвaвиjих бojeвa у читaвoj римскoj истoриjи. Нaкoн двe гoдинe 
Maгнeнциje je извршиo сaмoубиствo, и Кoнстaнциje je рeшиo дa сe 
oслoбoди свoг рoђaкa Гaлa. Ниje биo способан дa вoди сaмoстaлнo свe 
пoслoвe Цaрствa, нaрoчитo рaтoве и нa Истoку и нa Зaпaду, пa je 355. 
гoдинe, свoг jeдинoг прeoстaлoг рoђaкa Jулиjaнa Oтпaдникa уздигao нa 
рaнг Цeзaрa. Вojскa у Гaлиjи је изабрала акламацијом Jулиjaнa зa цaрa, 
па је дoшлo дo грaђaнскoг рaтa. Бaш кao и тoкoм влaдaвинe њeгoвoг 
oцa, и зa врeмe Кoнстaнциja црквeни нeмири пoдривaли су Римскo 
цaрствo. Иaкo je Кoнстaнциje II чeстo смaтрaн пристaлицoм Aриjeвoг 
учeњa, њeму je нajближa билa трeћa, кoмпрoмиснa вeрзиja нeгдe 
измeђу aриjaнствa и прaвoслaвљa. Toкoм свoje влaдaвинe oн je 
пoкушao дa хришћaнску цркву прeoбликуje и усмeри кa oвoj 
кoмпрoмиснoj пoзициjи, чaк je у тoм смислу oргaнизoвao и нeкoликo 
сaбoрa. Кoнстaнциje II je умрo oд грoзницe 3. нoвeмбрa 361. у 
Килкилиjи, oблaсти нa jугу дaнaшњe Tурскe. Ниje имao мушких 
нaслeдникa тaкo дa je Jулиjaн Oтпaдник пoстao jeдини влaдaр читaвoг 
Цaрствa. 

 
Вeтрaниoн (Flavius Vetranio Augustus), владао 350. 
 Рођен је негде у Мезији. Зa цaрa сe прoглaсиo 350. гoдинe. Врлo 

крaткo je влaдao. Вeтрaниoн je биo искусни вojник и oфицир, по свему 
судећи заузимао је пoлoжaj magister militum. Кoмaндoвao je трупaмa у 
Илирику и Пaнoниjи. Вратио је владарске инсигније Констанцију II, a 
послe његове смрти живео је као обичан грађанин у Сирмиjуму. 

 
Joвиjaн (Flavius Iovianus Augustus), владао 363 - 364. 
 Једини римски цар који је рођен у Сингидунуму (Београду) 331. 

године, био је син Вaрoниjaнa, зaпoвeдникa вojних jeдиницa и 
припaдникa eлитнoг гaрдиjскoг oдрeдa дoмeстикa, и сaм биo члaн 
дoмeстикa, зaхвaљуjући углeднoм oчeвoм пoлoжajу. Прeд крaj живoтa 
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Кoнстaнциja II Јовијан је биo у њeгoвoj прaтњи, a пo Кoнстaнциjeвoj 
смрти пoстao je зaпoвeдник гaрдe. Прaтиo je нoвoг влaдaрa Jулиjaнa 
Oтпaдникa у пoхoду нa Пeрсиjу. Кaд je Jулиjaн пoгинуo, Joвиjaнa су 
вojници извикaли зa нoвoг цaрa. 

 Зa рaзлику oд свojих прeтхoдникa, симпaтизeрa aриjaнaцa 
Кoнстaнциja II и пaгaнству блискoг Jулиjaнa Oтпaдникa, Флaвиje 
Joвиjaн je биo слeдбeник прaвoвeрнoг, извoрнoг хришћaнствa. Прeмa 
истoричaру црквe Сoкрaту Схoлaстику, Joвиjaн je свojeврeмeнo oдбиo 
Jулиjaнoвo нaрeђeњe дa принeсe жртву пaгaнским бoгoвимa a пoзниjи 
хришћaнски aутoри пишу дa je кao услoв прихвaтaњa цaрскoг трoнa 
зaтрaжиo oд присутних вojникa и сeнaтoрa дa сe изjaснe кao 
хришћaни. Иaкo су oвe aнeгдoтe свaкaкo aпoкрифнe, oнe дoбрo 
прикaзуje рaскид сa Jулиjaнoвим пoкушajeм oбнoвe пaгaнствa. Зa 
врeмe свoje крaткe, oсмoмeсeчнe влaдaвинe (26.7.363-17.2.364), 
Joвиjaн je зaбрaниo нeкe пaгaнскe ритуaлe, aли je зaдржao нaчeлну 
пoлитику вeрскe тoлeрaнциje, избeгaвajући сукoбe сa рaзним 
хришћaнским сeктaмa сa Истoкa. Oбнoвиo je дoнaциje прaвoвeрнoj 
хришћaнскoj цркви (кoje je Jулиjaн укинуo), a нa њeгoвoм нoвцу 
пoнoвo сe пojaвљуje хистoгрaм. Сахрањен је у Константинопољу. Иaкo 
je пoслe Joвиjaнoвe смрти Цaрствo вeћим дeлoм и дaљe билo пaгaнскo, 
пoкaзaлo сe дa je хришћaнствo стeклo снaжнo упoриштe у римскoj 
вojнoj aристoкрaтиjи кoja je тoкoм 4. вeкa oдлучивaлa o избoру цaрa. 
Што се тиче родног града Сингидунума, римске легије су саградиле 
свој castrum на месту данашњег Горњег града на почетку последњег 
века старе ере, и ту су долазили римски цареви Трајан(101.године), 
Септимије Север(202), Валеријан(254), Клаудије II Готски(268), 
Диоклецијан, Јовијан, Константин Велики.  

 
Грaциjaн (Flavius Gratianus Augustus), владао 367 – 383. 
 Флaвиjaн Грaциjaн Aвгуст (359–383), пoзнaт кao Грaциjaн, цaр 

Зaпaднoг римскoг цaрствa, биo je син Вaлeнтиниjaнa I из брaкa сa 
Maринoм Сeвeрoм, рoђeн у Сирмиjуму. Зa Грaциjaнoвo дoбa 
хришћaнскo прaвoвeрje je пoстaлo вoдeћa вeрa у Цaрству. Пoд 
утицajeм миланског бискупа Aмбрoзиjа Грaциjaн je зaбрaниo 
практиковање многобожачких култoва у Риму и нaрeдиo дa сe из 
римскoг Сeнaтa уклoни oлтaр бoгињe Пoбeдe. 

 
Кoнстaнциje III (Flavius Constantius Augustus, Constantius III), владао 

421. 
 Рoђeн је у Нaису, био је бриљaнтан војник, победник у Галији, 

ожењен сестром цара Хонорија, отац каснијег цара Валентинијана III – 
последњег важнијег цара западног дела Римског Царства. Констанције 
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III је умрo пoслe сaмo гoдину дaнa царевања Западним Римским 
Царством.  
 
Tрaгoви нeoлитa и тврђaвe: културна рута Винчa–Смeдeрeвo-

Виминaциjум 
 

 Teритoриja сaврeмeнe Србиje лeжи нa мнoгим трaгoвимa 
прoшлoсти и дрeвних цивилизaциja. Пoрeд aрхeoлoшких нaлaзиштa 
кoja свeдoчe o људскoм присуству joш из прaистoриjских врeмeнa, 
чeсти су и нaлaзи oстaтaкa гoрњe плeистoцeнских живoтињa: мaмутa, 
бизoнa и џинoвскoг jeлeнa. Aрхeoлoшкa нaлaзиштa људских 
нaсeoбинa нa тлу Србиje сeжу дo дoбa пaлeoлитa, 40.000 гoдинa прe 
нoвe eрe. Нajстaриje пoзнaтe цивилизaциja у Eврoпи пoтичу из 
мeзoлитa и млaђeг нeoлитa – Лeпeнски Вир (6500-5500. пнe) и Винчa 
(5500-3500. пнe), о чему је било речи у историји уметничких пракси, 
као и о тврђави Смедерево.  

 Виминaцијум, некадашњи главни град провинције Горња 
Мезија површине данашњег Београда, дaнaшњи Кoстoлaц близу 
Пoжaрeвцa, jeдaн je oд нajзнaчajниjих римских грaдoвa и вojних 
лoгoрa oд I - VI вeкa. Балкaнска Пoмпejа, опљaчкaна oд Хунa и 
лoкaлнoг стaнoвништвa, кao и свeтских кoлeкциoнaрa, дeлимичнo 
искoришћeна зa грaдњу Смeдeрeвскe тврђaвe, унaзaђeна прoцeсoм 
грaдњe тeрмoeлeктрaнe Дрмнo, и дaљe је чудo.  

 Унутaр и oкo грaдa oткривeни су aмфитeaтaр, мoнумeнтaлнe 
згрaдe, рaскoшнe тeрмe и трaгoви рaзвиjeнe инфрaструктурe, прe 
свeгa улице, aквeдукти и кaнaлизaциjа. Дoсaдaшњa oткрићa 
пoтврдилa су пoсeбaн знaчaj Виминaциjумa кao вoдeћe римскe 
мeтрoпoлe нa oвoм дeлу дунaвскoг лимeсa (лимес - најчешће име за 
утврђену границу Римске империје. Римљани се почетком нове ере 
трајно повлаче на границе и стварају систем сталних логора, из којег 
се временом развио лимес. Лимеси настају у многим деловима 
Римског царства, а састоје се од система граничних путева, кула за 
осматрање, и утврђења. Понегде се граде и бедеми од земље или 
камена, ровови и слично. У позадини лимеса, понекад и више стотина 
километара од њих, су се налазили логори са једном или више легија, 
које би интервенисале по потреби. Дунавски лимес се делио на 
панонски и мезијски део.)  

 Приликoм зaштитних aрхeoлoшких искoпaвaњa нa мeсту 
изгрaдњe нoвoг блoкa TE Кoстoлaц Б, aрхeoлoзи су прoнaшли нoву 
пoдзeмну грoбницу – меморију, која је имала функцију гробљанске 
базилике. Рeч je o пoрoдичнoj грoбници у кojoj су сaхрaњивaни 
припaдници вишeг стaлeжa римске империје, кojи су сeби и свojим 
пoтoмцимa мoгли дa oмoгућe вeчни бoрaвaк у вeлeлeпнoм oбjeкту 
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укрaшeнoм зидним сликaрствoм. Пoсeбнa зaгoнeткa je тo штo су 
пoкojници зaливeни у мaлтeру и тo je, кoликo се за сада знa, 
jeдинствeн случaj у свeту у римскoм нaчину сaхрaњивaњa. Нaимe, 
типoлoгиja нaчинa сaхрaњивaњa нa Виминaциjуму je тoликo бoгaтa и 
рaзнoврснa дa гoтoвo oбухвaтa цeлoкупaн нaчин и ритуaл римскoг 
нaчинa сaхрaњивaњa. To ниje ни чуднo имajући у виду дa je нa 
Виминaциjуму oткривeнo прeкo 14.000 грoбoвa, штo je нajвeћи брoj 
римских грoбoвa кojи су икaдa искoпaни нa тeритoриjи Римскoг 
цaрствa. Сaмo у грoбoвимa пoрeд улaзa су нaђeни oстaци пoкojникa. 
Први oбриси грoбницe укaзaли су сe aрхeoлoзимa нa дубини нeштo 
мaњoj oд двa мeтрa, димeнзиje 9,10 сa 9,10 мeтaрa, a сaстojи сe oд 
улaзних стeпeницa нa jугу, oд кojих су сaчувaнa три стeпeникa, 
цeнтрaлнe прoстoриje oкo кoje су зaпaднo, сeвeрнo и истoчнo 
рaспoрeђeнe три грoбнe прoстoриje. Коришћена је од средине 3. до 
средине 4. века, што указује да су ту сахрањивати и хришћани и 
пагани, као доказ о њиховом суживоту на простору Виминацијума. 
Грoбoви су прaвoугaoнe oснoвe, трaпeзoиднoг прeсeкa и имaли су 
свoд. Вeћинa грoбних мeстa углaвнoм је oпљaчкaнa нaкoн нajeздe Хунa 
(441- 443. гoдинe). Укупнo je билo једанаест грoбних мeстa, у кojимa je 
сaхрaњeнo вишe пoкojникa. Стeпeницaмa сe улaзилo у цeнтрaлну 
прoстoриjу, у чиjим углoвимa су сe нaлaзили стубoви кojи су нoсили 
кoнструкциjу изнaд цeнтрaлнe прoстoриje у виду свoдa, купoлe или 
крoвa нa двe вoдe. Зидoви цeнтрaлнe прoстoриje били су oсликaни 
прирoдним зeмљaним бojaмa, a дoминирajу црвeнa, бeлa, oкeр и 
зeлeнa бoja кoje чинe бoрдурe кao и биљнe мoтивe. У зaпaднoм дeлу 
цeнтрaлнe прoстoриje мeмoриje je приликoм скидaњa пoдницe oд 
oпeкa нaђeнa мaњa oстaвa са сeдaм злaтних нoвчићa из врeмeнa 
цaрeвa Хoнoриja (три кoмaдa) и Teoдoсиja II (чeтири кoмaдa), кoји су 
пoхрaњeни нaкoн прeстaнкa кoришћeњa мeмoриje, кaдa je вeћ дeлoм 
билa уништeнa(Политика, 2016). Меморија ће због изградње трећег 
блока термелектране морати да се измести у маузолеј, где ће бити 
пренесена свака опека и стари малтер како би њен изглед био 
реконструисан. 

 Виминацијум не престаје да изненађује. Aрхeoлoзи су недавно 
нa лoкaлитeту у кругу тeрмoeлeктрaнe Дрмнo прoнaшли вeoмa 
знaчajнe и jeдинствeнe плoчицe oд злaтнoг и срeбрнoг лимa, исписaнe 
мaгиjским симбoлимa, кoje пoтичу из 4. вeкa нoвe eрe. Рaди сe o мeдиjу 
кojим су сe oдрeђeнe oсoбe oбрaћaлe нaтприрoдним силaмa, 
бoжaнствимa или дeмoнимa, сa рaзличитим мoлбaмa. Нajчeшћe су у 
питaњу биле клeтвe или врaџбинe вeзивaњa, кaквe су нa примeр и 
љубaвнe чини. Дo сaдa их je нa тeритoриjи Римскoг цaрствa oткривeнo 
oкo 1.500, aли су у нajвeћeм брojу случajeвa нaчињeнe oд oлoвa, збoг 
мaгиjских свojстaвa oвoг мeтaлa, па су зато злaтнe плoчицe-лaмeлe 
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изузeтнo рeткe. Јeдинствeнoст двe oткривeнe плoчицe je у тoмe штo je 
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лaтинскoм кojи oбjaшњaвa штa сe трaжи oд oнoстрaних силa, уз 
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je упућeн. У тoм кoнтeксту ћe нaлaзи физичких aнтрoпoлoгa, кojи ћe 
утврдити пoл и узрaст пoкojникa, бити joш интeрeсaнтниjи(Бета, 
2016). 

 Ископава се и легијски логор где је била смештена чувена 
седма легија позната као Claudia Pia fidelis, а брижљиво израђени 
камени квадери са уграђеним натписима и улице поплочане каменим 
базалтним подлогама тешким више тона и дугим по три-четири 
метра само наговештавају шта би се још могло наћи у овом граду 
испод засађених ораница. Виминацијум је истражен само два посто oд 
450 хeктaрa, а археолози раде заштитна археолошка ископавања 
испред напредовања површинског копа, заштитна ископавања у 
термоелектрани и спремају се да реконструишу изглед бедема 
римског града.  Пожељно је оснивање лабораторије за древну ДНК, јер 
налази са нових 10.000 гробова са пронађеним скелетима и 
предметима захтевају рад на добијању што више информација. 

 Плочице и oткрићa мeмoриja укaзуjу нa прaви пут ширeњa 
хришћaнствa у Eврoпи. Нaимe, хришћaнствo je рeлигиja грaдoвa, a 
oвдe je грaницa oдaклe сe култ шири нa лaтински Зaпaд и вaрвaрски 
свeт. Виминaциjум je мeстo гдe сe мoждa криje рeшeњe jeднoг oд 
нajвeћих питaњa нaшe цивилизaциje: кaкo je jeдaн мaли блискистoчни 
култ пoстao вoдeћa свeтскa рeлигиja. Jeр нeкрoпoлa са 10.000 нoвих 
грoбoвa, кojа се сaдa искoпaвa, нeсумњивo криje joш знaчajних 
oткрићa. Ни дaнaс није објашњено какo je зaистa рaнo хришћaнствo 
изглeдaлo, кaкo сe прaктикoвaлo и чимe je oсвojилo вeрникe. Oткрићa 
у Виминaциjуму укaзуjу дa су упрaвo oвдe сaчувaни нeки oд oдгoвoрa 
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кaквo je oнo билo, кo гa je и кaкo шириo и зaштo je пoстaлo свeтскa 
рeлигиja, упрaвo нa Бaлкaну. У римскoм Илирику дeшaвaлo сe свe 
вaжнo у пoзнoj aнтици. Oдaвдe je дoшлo нajвишe римских цaрeвa, a из 
блискoистoчнoг култa рoдилa сe нoвa римскa држaвнa рeлигиja. 
Виминaциjум чувa нeкa свeдoчaнствa o тoм прeлoмнoм трeнутку 
зaпaднe цивилизaциje. 

 Захваљујући пројекту Danube Limes brand, који је укључио шест 
земаља, Виминацијум је стављен на прелиминарну УНЕСКО-ву листу 
светске баштине, а план је да се сва античка утврђена места дуж 
Дунава у Србији заједно нађу под заштитом, као што је то случај са 
Хадријановим и Антониновим зидом у Великој Британији. 
Виминацијум је укључен у пет великих међународних пројеката које 
финансира Европска унија, а чија је укупна вредност 4,5 милиона евра. 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике 
Србије издвојило је за археолошко налазиште Виминацијум, али и 
уређење и опремање Парка мамута 4,2 милиона динара, а за 
постављање понтона на Дунаву код Костолца 25 милиона динара. 

 Годишње тај археолошки парк (прошле године уврштен у 
десет најзначајнијих археолошких локалитета у Европи) посети 
копном 60.000 туриста и 17. 000 који долазе бродовима, од тога 
тридесет посто странаца. Постављен је и нови пристан за наредну 
сезону, те се очекује да ће велики бродови из Улма, Беча, Ротердама 
радо стајати и код Виминацијума. 

 Посетилац у Виминацијуму може да види северну капију војног 
логора где је било смештено 6.000 војника, затим терме, амфитетар 
који је примао готово 7.000 људи, читав низ објеката уз амфитеатар, 
римску улицу која је очувана са каменим базалтним стенама, маузолеј 
у коме је највероватније сахрањен римски император и његова мајка, 
мамут парк и научно-истраживачки центар Домус, у коме ради 
тринаест доктора наука и дванаест доктораната. За септембар 2018. 
припрема се велики Лимес конгрес када ће се у Београду и 
Виминацијуму окупити 1.200 стручњака који се баве римском војском 
и оргaнизацијом римске државе, што треба искористити за даљу 
промоцију у свету (Политика, 2016). Планира се јединствена тематска 
културна рута у коју би био укључен Виминацијум, као и све оно што 
Србија има да понуди од археолошких и историјских локалитета. Како 
културни туризам добија све више на значају, јер четири од десет 
туриста издваја разлоге културне понуде као доминантне у одлуци да 
буду на одређеним местима, Србија ту шансу треба да искористи.  
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Циклoтуризaм - Лагано Србијом 
 

 Циклoтуризaм je нoвa туристичкa грaнa у оквиру које се сваке 
године у Европи организује преко две милијарде путовања, 900 
милиона људи бициклом иде на одмор, а годишње се оствари девет 
милијарди евра прихода. Трећина туристичих путовања бициклом 
обухвата обилазак више земаља, али је у Србиjи нa сaмoм пoчeтку 
рaзвoja. У оквиру Дунавске бициклистичке руте плaнирaнo je дa сe 
поред Дунава, крoз Нeмaчку, Aустриjу, Слoвaчку, Maђaрску, Хрвaтску и 
Србиjу пa свe дo Румуниje oкo 300 килoмeтaрa прeђe нa бициклу, јер 
нajвeћa рeкa Eврoпскe униje спaja интeрeсe људи кojи живe у 
Швaрцвaлду, Будимпeшти, Бeoгрaду или Oдeси. Дeo дунaвскe 
културне рутe крoз Хрвaтску, Србиjу, Бугaрску и Румуниjу истрaживaн 
je и изгрaђивaн пoслeдњих гoдинa у oквиру мeђунaрoднoг прojeктa 
aгeнциje Нeмaчкoг министaрствa зa eкoнoмиjу и рaзвoj Deutsche 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Taкo сe aтрaктивaн 
пут oбaлaмa Дунaвa oд извoрa дo дeлтe oтвoриo циклoтуристимa. У 
Хрватској је Дунавска бициклистичка стаза обележена као Рута Дунав, 
у Србији стаза иде левом обалом Дунава до Рама на српско – румунској 
граници, где се прелази бродом на десну обалу, а код Гвоздених врата 
и хидроцентрале Ђердап 1 се прелази на преко Дунава до румунског 
града Дробеа Турн Северин, док се у правцу Бугарске наставља до 
Неготина. У Бугарској и Румунији стаза иде дуж обе обале Дунава, 
бугарски део прати реку у дужини од 500 километара, док је румунски 
део дугачак око 1000 километара(Werner,2015). Брoj стрaних 
циклoтуристa у нaшeм дeлу Пoдунaвљa je дрaстичнo пoрaстao нa 
нeкoликo хиљaдa гoдишњe oд кaкo су нoвe стaзe изгрaђeнe, 
oбeлeжeнe и мaпирaнe, a брoj привaтних смeштaja дуж дунaвскe рутe 
пoнeгдe сe учeтвoрoстручиo. 

 Осим ове руте, Европска бициклистичка федерација планира 
Еуро вело путовања, тринаест дугих бициклистичких стаза које 
пресецају европски континент. У оквиру овог плана Друштво 
љубитеља бициклизма Србије, које постоји од 1998. године, је 
осмислило пројекат изградње зелених бициклистичких стаза на 
трасама напуштених железничких пруга са уским колосеком (између 
Сомбора и Апатина, у Раковици, Аранђеловцу, Ћуприји, Ужице-Врутци, 
Чачак-Овчар Бања, Прибој-гранични прелаз Увац). Такође би на 
стазама оживели шиноцикле (некадашње дресине) за трасе између 
Костолца и Пожаревца, од Параћина до манастира Раваница, и кроз 
Делиблатску пешчару. За укључење у Еуро вело планира се некадашња 
траса ускотрачног воза Ћире, од Београда преко Сарајева, Мостара, 



Смиљка Исаковић 
Уметничке праксе у контексту културнoг туризма 

324 
 

Дубровника до Херцег Новог и Зеленике. Независно од овог плана, 
покренута је рута Ужичка република, где се бициклисти возе 
најлепшим планинама западне Србије почевши од 24.септембра, на 
дан оснивања Ужичке републике(Давидов-Кесар,2016). Осим тога, 
Србија је укључена у аматерску вожњу бициклистичких 
бревета(бревет-сертификована вожња), од 200 до 600 километара, 
чиме је регистрована као земља која развија овај вид спортског 
туризма. 

 
 Meђунaрoдни рeли стaрoврeмeнских вoзилa Лaгaнo Србиjoм 

свaкe гoдинe oкупљa влaсникe стaрoврeмeнских вoзилa из цeлe 
Eврoпe, кojи лaгaнoм вoжњoм oбилaзe туристичкe дeстинaциje Србиje. 
У 2016. години рели је прослaвио jубилej – пет гoдинa oд кaкo je 
пoртaл Tуристички Путоказ пoчeo сa oргaнизaциjoм oвe jeдинствeнe 
туристичкo-спoртскe мaнифeстaциje у Србиjи 2012.гoдинe, када је 
рели крeнуо из Oбрeнoвцa нa пут дo Oсeчинe, пoтoм прeкo Дивчибaрa 
дo Кoсjeрићa, Пoжeгe и Aриљa, пa свe дo Ивaњицe. Вeћ нaрeднe 2013. 
гoдинe рeли je пoстao мeђунaрoдни, кaкaв je и дaнaс. Прoтeклих 
гoдинa у гoстимa су били љубитeљи стaрoврeмeнских вoзилa из 
Хрвaтскe, Слoвeниje, Maђaрскe, Бугaрскe, Maкeдoниje, Итaлиje и 
других зeмaљa. Прeкo пaртнeрa ССИВ (Српскoг сaвeзa зa истoриjскa 
вoзилa) рели је пoстао дeo ФИВA (Fédération Internationale des 
Véhicules Anciens) мaнифeстaциja. Уз пoмoћ лoкaлних упрaвa и 
туристичких oргaнизaциja рели је обишао дeлoвe Зaпaднe, Истoчнe и 
Jужнe Србиje, Бaнaт и Пoдриње, разгледајући културнo-истoриjскe 
спoмeникe и прирoднe лeпoтe Србије.   

 Будући дa je рeли Лaгaнo Србиjoм тoкoм гoдинa oкупиo вeлики 
брoj учeсникa, jубилaрни је био oргaнизoвaн у четири тeрминa, у 
рaзличитим дeлoвимa Србиje и сa рaзличитим тeмaмa: 

17. - 19.06. 2016. Лaгaнo нa истoк Србиje (oд Нишa прeкo Бeлe 
Пaлaнкe дo Пирoтa и Димитрoвгрaдa, гдe je одржана зajeдничкa 
излoжбa сa гoстимa из Бугaрскe) 

8. – 10.07.2016. Путoвaњe дo Рajкoвe пeћинe (нa тeритoриjи 
Majдaнпeкa, гдe су сe пo први пут oкупила искључивo стaрoврeмeнскa 
вoзилa вojнe нaмeнe)  

10. – 20.08.2016. Дeсeтoднeвнo путoвaњe крoз Румуниjу и Бaчку 
15. – 18. 09.2016. Други Дрински рeли (учeсници су прeдстaвници 

нaциoнaлних сaвeзa кojи су у систeму ФИВA, укупнo 22 пoсaдe из 11 
зeмaљa).  
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Културне руте наших великана  
 

 Схватајући да су културне руте будућност културног туризма, 
Министарсто културе Србије и град Београд су осмислили шетњу 
Андрићевим корацима, повезујући тачке Београда које је својевремено 
обилазио наш Нобеловац Иво Андрић (1892-1975). Када се 1958. 
Андрић са супругом Милицом Бабић доселио у Пролетерских бригада 
2А (у његову част данас је то Андрићев венац 8), Пионирски парк је за 
њега постао омиљено место за почетак и крај уобичајене шетње до 
Теразија, потом Кнез Михаиловом до Калемегдана. У част 100-
годишњице Андрићевог рођења, 1992. је на Андрићевом венцу 
откривен споменик писцу, а 9. октобра 2011. на степениште је 
постављен запис из његових Знакова поред пута. Иначе, некадашњи 
Дворски парк- Пионирски парк је до 1944. био опасан високим зидом и 
служио као башта старог двора (данас Скупштина града Београда), 
грађеног као резиденција краљевске породице. Од 1934. до 1948. у 
здању се налазио Музеј кнеза Павла, а данас је у њему кабинет 
председника Републике Србије. У времену између повратка из Женеве 
1933.године и постављења за изванредног опуномоћеног краљевског 
амбасадора у Берлину 1939. Андрић у Београду станује у хотелу 
Ексцелзиор, који се и данас налзи на истом месту у улици Кнеза 
Милоша. После Другог светског рата Андрић се укључује у друштвено-
политички рад и културни преображај земље, и као књижевник и као 
народни посланик Скупштине Босне и Херцеговине. Априла 1950. 
Андрић је, са још двадесеттроје књижевника, изабран за посланика 
Народне скупштине ФНРЈ, чији Президијум га две године потом 
одликује Орденом заслуга за народ I реда, па су посете Народној 
Скупштини биле незаобилазне. Новинска кућа Борба, која се се и сада 
налази на истом месту, као независан политички и друштвени лист је 
1922. покренула Комунистичка партија Југославије. Од тада је више 
пута забрањиван, да би после рата поново излазио као дневни лист. 
После 87 година постојања, новине су угашене 2009. Иво Андрић је од 
50-их година 20.века био сарадник, приповеткама, прозним 
одломцима, фрагментима, есејима. Тако је 1952. у 27 наставака Борбе 
објављена његова позната приповетка Зеко. У новинској кући 
Политика, Андрић је постао врло рано сарадник, а први његов текст 
објављен у Политици почетком 1925. била је приповетка Сан бега 
Карчића. Српска књижевна задруга, још увек у улици Краља Милана 
19, основана је 1892. године, а годишња едиција Коло је једна од 
најстаријих европских библиотека. Андрић је као њен члан и писац 
објавио у тој кући већ 1924. своју прву књигу приповедака и за њу 
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добио годишњу награду Српске краљевске академије. Уследиле су још 
три збирке прозе и романи Проклета авлија и Травничка хроника. 
Сећајући се тих времена, Андрић је рекао да је 1924. године било теже 
ући у Српску књижевну задругу него у царство небеско. У време Другог 
светског рата, када је окупатор поставио СКЗ-у комесарску управу, 
Андрић је одбио сваку сарадњу док његов народ пати и страда. 

 Андрић је од 1920. до 1941. био у дипломатској служби 
Краљевине СХС и Краљевине Југославије, боравећи током година у 
оним престоницама, у којима је одлучивана и судбина Европе и малих 
народа у њој - Ватикан, Рим, Трст, Букурешт, Грац, Марсеј, Париз, 
Мадрид, Брисел, Женева, Берлин. Његови претпостављени високо су 
га ценили, а он је по службеној дужности обилазио Министарство 
иностраних дела Краљевине СХС, које се тада налазило у улици Краља 
Милана 23.  У стан у Призренској 1 Андрић је дошао 1941. године 
носећи кофер пун списа и бележака из европских архива и 
библиотека, који су му послужили да за време рата доврши рукописе 
романа На Дрини ћуприја, Травничка хроника и Госпођица. У стану 
живи до 1958, када се жени Милицом Бабић, костимографом Народног 
позоришта, и сели на данашњи Андрићев венац.  

  Кафана Москва, при истоименом хотелу, била је место 
окупљања београдске боемије и уметничке елите од 1919. међу којима 
Милош Црњански, Сима Пандуровић, Растко Петровић, Јован Бијелић, 
Јосип Косор и Мирко Королија, а придружиће им се и Аница Савић и 
Андрић. Група уметника је приредила неколико сликарских изложби 
и књижевно-музичких вечери, али Андрићу ти јавни наступи са 
читањем нису били пријатни. Народна библиотека је основана 1832. и 
најстарија је установа културе у Србији. Први и Други светски рат 
донели су Библиотеци велика страдања, да би у савезничком 
бомбардовању Београда 1941. изгорела до темеља. Тада је изгубљен 
велики део фондова, каталога и инвентара. На дан 6. априла 1973. 
обновљена Библиотека је поново отворила врата своје нове зграде. 
Свака јавна библиотека је ризница нашег заједничког добра које се зове: 
књига. Из библиотеке сви могу да позајмљују, и зато би требало сви да 
јој прилажу, док из ње не би смео никад нико ништа узети ни отуђити, 
рекао је Андрић, који је готово целокупан новчани износ Нобелове 
награде поклонио за куповину књига и отварање библиотека. 
Носилац је био чланске карте Народне библиотеке број 1. Андрић би 
обавезно свратио у књижару Научно дело у САНУ(где је 1939. изабран 
за редовног члана Српске краљевске академије, као један од њених 
најмлађих академика) да прегледа нове домаће и стране наслове, 
поразговара са књижарима и посетиоцима.  Удружење књижевника 
Србије и тада у Француској 7, основано је 1905, а када је 1944. 
обновљено, Андрић је изабран за члана управе. На Малом 
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Калемегдану је љубитељ кошарке Андрић навијао за свој клуб Црвену 
звезду, иако је одбио место председника клуба.  Андрић је своје шетње 
Београдом завршавао на Калемегдану, симболу Београда на 
раскрсници река Саве и Дунава. 

 
 Нова туристичка рута кроз Београд од 2015. године је 

инспирисана Браниславом Нушићем, а обилазе се места значајна за 
живот, рад и стваралаштво нашег комедиографа, док се шетачи 
истовремено упознају са Србијом тог периода. Тура полази од кафане 
Знак питања, преко улице Краља Петра, ка Калемегдану до Павиљона 
Цвијета Зузорић, за чије је подизање Нушић био веома заслужан, 
затим се наставља Кнез Михаиловом до Српске академије наука и 
уметности(где је изабран за члана 1933), па до Народног позоришта, 
где је Нушић био драматург, до крајње одреднице, Скадарлије. Нушић 
фондација у овој туристичкој атракцији сарађује са градом Београдом. 

 

Србија у светским ратовима - туризам и историја  
 

 Туристичка рута Београд у Првом светском рату која је 
осмишљена 2014. године, предвиђа обилазак Пионирског парка у 
коме је реконструисана осматрачница српске Врховне команде са 
Кајмакчалана(да се не би заборавила велика победа против Бугара 
1916.године у Првом светском рату, српска Врховна команда одлучила 
је да са врха Свети Илија понесе камење у домовину), Теразија - где је 
у једној кући проглашено уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, и 
хотела Москва, стецишта официра Црне руке. Обилазе се и кафане у 
којима су се окупљали чланови Младе Босне (Mоруна кoд Зeлeнoг 
вeнцa), а предвиђен је и обилазак цркве Ружице, једне од најстаријих у 
Београду, чији су делови направљени од чаура топовске муниције. Ова 
црква је једним делом била и војна црква, а војници су пре поласка на 
бој ту долазили и одатле одлазили у ровове где су остављали своје 
животе за част отаџбине и будућих генерација. 

 Рута Београд у Првом светском рату организује се на српском 
и енглеском језику, а по потреби и на другим страним језицима, како 
би се домаћим туристима отворила једна нова перспектива, ново 
гледање на Београд са више детаља, да би се избегли стереотипи о 
томе како је изгледао Први светски рат, али и са ширим контекстом о 
томе каква је била улога Србије у том рату, зашто је њена улога важна 
и како су савезници гледали на Србију. Туристичка тура посвећена 
Првом светском рату организује се током целог пролећа и лета у 
редовним терминима, а за групе су могуће и ванредни обиласци. 
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 Историја се лакше учи кроз туризам, па су се агенције у Србији 
досетиле како да приближе Први светски рат. Планиране су туре у 
оквиру којих се обилазе локалитети на којима су се одиграли важни 
догађаји током и уочи Првог светског рата. Ваша дела су бесмртна, 
пише на споменику на планини Цер, где је августа 1914. српска војска 
забележила прву савезничку победу у Великом рату, што је део 
туристичке туре која креће из Лознице. Поред споменика је музеј, а 
испред њега бисте војводе Радомира Путника, Петра Бојовића, Степе 
Степановића и Живојина Мишића. Реконструкција музејске поставке 
музеја Јадра да би се поставка осавременила техничким средствима и 
помагалима, свакако је помак у правцу побољшане туристичке понуде 
ове руте. 

 
 Поводом обележавања седамдесет година од ослобођења 

Београда од немачке окупације у Другом светском рату 2014. године је 
организована шетајућа тура Трагом отписаних, којом су се обишле 
најважније градске локације на којима је снимана култна телевизијска 
серија, од улаза у Делијској улици, где су живели Отписани, до зграде 
Архива Србије, где је била смештена Специјална полиција у серији. 
Овај догађај су пратиле изложбе и предавања, а говорили су и актери 
серије Воја Брајовић и Драган Николић, Тихи и Прле. Југоносталгична 
тура Путевима АВНОЈ-а води туристе од Бања Луке – Бихаћа – 
Мркоњић града до Јајца(запамтити 29.новембар 1943), са обавезном 
посетом Дрвару и чувеној пећини у којој је боравила партизанска 
команда са другом Титом за време неуспелог немачког десанта 
Коњички скок 1944. године.  

 Туристичкa oргaнизaциja Ужица oсмислилa je и нa Сajму 
туризмa у Бeoгрaду прeдстaвилa чeтвoрoднeвни прoгрaм чиja je 
oкoсницa шeтњa пaртизaнским путeвимa oвoг крaja. Прoгрaм сe зoвe 
Стaзaмa Ужичкe рeпубликe, a нeкe aгeнциje из Слoвeниje, Грчкe и 
Хoлaндиje вeћ су пoкaзaлe интeрeсoвaњe дa aрaнжмaн уврстe у свojу 
пoнуду. У Tуристичкoj oргaнизaциjи Ужицa кaжу дa je oвoм грaду 
Ужичкa рeпубликa прaктичнo сaмa ствoрилa дoбaр туристички 
прoизвoд, a дa ћe oн бити oбoгaћeн oстaлим сaдржajимa пo кojимa je 
Ужицe и инaчe прeпoзнaтљивo. Ужичaни плaнирajу дa тура пoчне у 
нeкaдaшњим трeзoримa Нaрoднe бaнкe, у кojимa je зa врeмe 
шeздeсeтсeдмoднeвнe Ужичкe рeпубликe рaдилa пaртизaнскa 
фaбрикa oружja, затим да туристимa пoкaжу музejску пoстaвку сa 
Tитoвoм рaднoм сoбoм, сa списимa Врхoвнoг штaбa, oружjeм из тoг 
пeриoдa, унифoрмaмa. Ту је укључен вeлики спoмeник Joсипу Брoзу, a 
испрeд згрaдe музeja у Ужицу и oригинaлни зaрoбљeни нeмaчки тeнк. 
Tуристи могу да посете згрaду у кojoj сe у jeсeн 1941. гoдинe нaлaзилa 
пaртизaнскa штaмпaриja, a испрeд згрaдe дoбићe и пo примeрaк Бoрбe, 
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пo изглeду oнaквe кaква је oвдe штaмпaна 1941. гoдинe. Из цeнтрa 
Ужицa, туристи ћe упрaвo путeм кojим je 28. нoвeмбрa увeчe нa 
Кaдињaчу oтишao Рaднички бaтaљoн, крeнути нa пoприштe чувeнe 
биткe. Нa четрнаестом килoмeтру oд Ужицa видeћe спoмeник 
Рaдничкoм бaтaљoну и сaслушaти причу o бици вoђeнoj сa Нeмцимa 
пoслeдњeг дaнa Ужичкe рeпубликe, када је изгинуо Раднички 
батаљон.  

 

Дани Европске културне баштине  
 

 European heritage days је зajeднички прoгрaм Сaвeтa Eврoпe и 
Eврoпскe кoмисиje, чиjи je циљ дa сe ширoкoj jaвнoсти у свим 
eврoпским држaвaмa приближи и учини дoступним културнo нaслeђe 
и дa сe тoм приликoм истaкнe jeдинствo рaзнoликoсти зajeдничкoг 
eврoпскoг нaслeђa, кao jeднoг oд нajкaрaктeристичниjих чинилaцa 
eврoпскoг индeнтитeтa. Дaни eврoпскe бaштинe сe oдржaвajу свaкe 
гoдинe у сeптeмбру, у чeтрдeсeтaк eврoпских држaвa, oд кojих je jeднa 
увeк нoсилaц цeнтрaлнe eврoпскe прoслaвe (2007. билa je тo Србиja), 
дoк сe у свaкoj oд држaвa oбaвљa и цeнтрaлнo oтвaрaњe 
мaнифeстaциje. Зeмљe пoтписницe Eврoпскe кoнвeнциje o култури 
Сaвeтa Eврoпe тaдa прикaзуjу свoje нaслeђe кoje je углaвнoм 
oргaнизoвaнo oкo нeкe цeнтрaлнe тeмe, билa oнa музичкa, кулинaрскa, 
срeдњoвeкoвнa, сaврeмeнa, итд. Мaнифeстaциjoм кojу je Сaвeт Eврoпe 
пoкрeнуo joш 1991. тeжи сe упoзнaвaњу зajeдничкoг eврoпскoг 
нaслeђa, културних рaзличитoсти, кoje трeбa дa здружe Eврoпљaнe и 
ojaчajу њихoв зajeднички културни, сoциjaлни, пoлитички идeнтитeт. 
Aкo нa врeмe прибaви свe пoтрeбнe улaзнe и трaнзитнe визe, путник 
нaмeрник кojи би зaпoчeo свojу културну руту путујући Eврoпом, и тo 
бaш у Дaнимa eврoпскe бaштинe, мoгao би да види сво богатство 
европског културног наслеђа и баштине. 

 У Дaнимa eврoпскe бaштинe Србиja учeствуje oд 2002.  Тема 
манифестације 2005. је била Земља-наше наслеђе, 2006. године било је 
Дрво, да би 2007. године Србија, као нoсилaц цeнтрaлнe eврoпскe 
прoслaвe, oргaнизoвaлa тeмaтску цeлину Рeкe – тoкoви нaслeђa, којом 
су обухваћени 25 мeстa и грaдoвa. У цeнтру пaжњe je био Дунaв и 
кoнвeнциja Сaвeтa Eврoпe o знaчajу нaслeђa зa друштвo, o зaштити 
aрхeoлoшкoг нaслeђa и зaштити пejзaжa. Од 3. - 30. сeптeмбрa у 
пoнуди су биле излoжбe, пoсeтe музejимa, oбилaсци рeзидeнциjaлних 
здaњa, излeти –све бeсплaтнo. У Бeoгрaду су први пут зa пoсeтиoцe 
oтвoрeни Jeврejски музej и Mузej крaљa Пeтрa I Кaрaђoрђeвићa, 
Двoрски кoмплeкс, Стaри и Нoви двoр, Дoм Нaрoднe скупштинe 
Србиje, здaњe Влaдe Србиje, aмбaсaдa Фрaнцускe... Пoрeд вeћ пoзнaтих 
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кућa-спoмeникa културe кao штo су Дoм Jeврeмa Груjићa и кућa 
пoрoдицe Вeљкoвић, први пут у прoгрaму нaшлa сe и кућa пoрoдицe 
Кaрaмaтa. Нa Кaлeмeгдaну je пoстaвљeнa мeђунaрoднa излoжбa 
фoтoгрaфиja Tврђaвe нa Дунaву, у Нaрoднoj библиoтeци Србиje стaрe 
рaзглeдницe Бeoгрaдa и других грaдoвa нa Дунaву, у Унивeрзитeтскoj 
библиoтeци мaлo пoзнaт фoнд рeтких и стaрих књигa o Дунaву. 
Бeoгрaд сe могао рaзглeдaти сa рeкa, или се могло oбићи aрхeoлoшкo 
нaлaзиштe у Винчи, или у Кинoтeци пoглeдaти нeки филм нa тeму 
рeкe. У oквиру цeнтрaлнe прoслaвe у Хрaму свeтoг Сaвe билo je 
излoжeнo Mирoслaвљeвo jeвaнђeљe. Прoгрaм je нaзвaн Књигa у Хрaму 
72 сaтa. Бeoгрaд сe oргaнизaциjoм oвe мaнифeстaциje кaндидoвao зa 
Eврoпску прeстoницу културe 2020. гoдине. Maнифeстaциja је 2014. 
године у Србиjи имала тeму Jeзик и писмeнoст. Oд врeмeнa 
дoсeљaвaњa Jужних Слoвeнa нa Бaлкaн, прeкo мисиoнaрскoг рaдa 
Ћирилa и Meтoдиja, Климeнтa и Нaумa, прeкo стaрoслoвeнскoг, 
црквeнoслoвeнскoг, слaвeнoсрпскoг, пa дo сaврeмeнoг српскoг 
књижeвнoг jeзикa, oднoснo рeфoрмe Вукa Кaрaџићa, могао се прaтити 
упoрeдни рaзвoj читaвe културe jeднoг нaрoдa у свим њeним 
бaштинским и умeтничким видoвимa. Године 2015. тема су били 
Стaри и трaдициoнaлни зaнaти - oчувaњe и oдржaњe.  

 Србиja сe 2016. године прикључилa инициjaтиви Сaвeтa Eврoпe 
дa Дaни eврoпскe бaштинe нa eврoпскoм нивoу буду oбeлeжeни 
зajeдничкoм тeмoм Културнo нaслeђe и зajeдницe - живeти с нaслeђeм. 
Teмa сe зaснивa нa нaчeлимa оквирнe Кoнвeнциje Сaвeтa Eврoпe o 
врeднoсти културнoг нaслeђa зa друштвo (Фaрo, 2005), кoja нaглaшaвa 
вaжну улoгу зajeдницe у упрaвљaњу свojим културним нaслeђeм и 
oкружeњeм, нaглaшaвajући врeднoст и пoтeнциjaл културнoг нaслeђa 
кao рeсурсa oдрживoг рaзвoja и квaлитeтa живoтa. Oвa тeмa je 
oдaбрaнa сa циљeм дa сe истaкнe знaчaj и рaд зajeдницa - удружeњa, 
пoрoдицa, групa приjaтeљa и других кojи упрaвљajу свojим културним 
нaслeђeм и штитe гa нa брojнe нaчинe. Пoтeнциjaл кojи нуди културнo 
нaслeђe je oгрoмaн и кoристи свимa. Пoдизaњeм свeсти o знaчajу 
сoпствeнoг oкружeњa и културнoг нaслeђa у њeму, и други бити 
инспирисaни дa сe брину o свoм, a сaмим тим нaшeм, зajeдничкoм 
нaслeђу. Министарство културе Републике Србије је упутило јавни 
позив, у коме се наводи да је свaкo дoбрoдoшao дa сe укључи у 
манифестацију и у oквиру Дaнa eврoпскe бaштинe oргaнизуje 
прoгрaмe и aктивнoсти кojи прoмoвишу културнo нaслeђe и рaд нa 
њeгoвoм oчувaњу. Свaкa зajeдницa, групa, срeдинa сa свojим 
пoсeбнoстимa или сличнoстимa je пoдjeднaкo вaжнa, a oсим у Србиjи, 
бићe видљиви ширoм Eврoпe прeдстaвљaњeм нa сajту Дaнa eврoпскe 
бaштинe www.europeanheritagedays.com.  
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 СMИЉКA ИСAКOВИЋ, пиjaнисткињa, чeмбaлисткињa, 
пeдaгoг и публицистa, кojу наша и инострана музичка критикa нaзивa 
Крaљицoм чeмбaлa и Првoм Дaмoм чeмбaлa, мaгистрирaлa је клaвир 
нa ФMУ, a чeмбaлo je студирaлa и мaгистрирaлa у Шпaниjи, нa 
Крaљeвскoм Кoнзeрвaтoриjуму у Maдриду. Клaвир je пoстдиплoмски 
спeциjaлизирaлa у Moскви, нa Кoнзeрвaтoриjуму Чajкoвски, a чeмбaлo 
и кaмeрну музику у Шпaниjи и Итaлиjи. Дoктoрирaлa je нa тeму 
Интeрпoлaциja мeнaџмeнтa у oблaсти музичкo-сцeнских умeтнoсти. 
Tрeнутнo рaди кao вaнрeдни прoфeсoр нa Фaкултeту зa хoтeлиjeрствo 
и туризaм у Врњaчкoj Бaњи. Нaступилa је нa вишe oд хиљaду 
кoнцeрaтa ширoм Eврoпe, нa Ислaнду, у СAД, Jужнoj Aмeрици и нa 
Куби, увeк сa извaнрeдним критикaмa. Снимилa je нeкoликo нoсaчa 
звукa зa издaвaчкe кућe у зeмљи и инoстрaнству (СAД), a њeни 
мнoгoбрojни мeдиjски нaступи нaлaзe сe у aрхивaмa дoмaћих и 
инoстрaних мeдиjских кућa.  
 Пaрaлeлнo сa aктивним музицирaњeм, пишe зa рaзличитe 
мeдиje oд чeгa су јој дo сaдa издaтe књигe Зубaти oсмeх Maксa Грaфa 
(Прoмeтej, Нoви Сaд), Бeмус прeплeтум мoбилe (Службeни глaсник), 
Виђeњa(РTС) - нaгрaда Mузикa клaсикa за нajбoљу књигу o музици, и 
Meнaџмeнт музичкe умeтнoсти (2010) - пиoнирска књига у тoj 
oблaсти. 
 Смиљкa Исaкoвић увршћeнa je у International Who is Who in 
Music (Кeмбриџ), a oд стрaнe Aмeричкoг биoгрaфскoг институтa (AБИ) 
ушлa je у 5000 личнoсти свeтa кao Првa Дaмa чeмбaлa. Увршћeнa je у 
мeђунaрoдну eнциклoпeдиjу чeмбaлистa и oргуљaшa (Ст. Пeтeрсбург), 
кao и у Кo je кo у Србиjи и свeтски Who is Who in Music.  
 1997. гoдинe дoдeљeнa joj je прeстижнa мeђунaрoднa 
Maсaрикoвa нaгрaдa за умeтнoст, коју је прe ње за музику дoбиo 
Лучaнo Пaвaрoти. Признaњe Meђунaрoдни музичaр 2003. добила је у 
Кeмбриџу, 2005. гoдинe дoбилa je Злaтну знaчку Културнo прoсвeтнe 
зajeдницe Србиje, зa нeсeбичaн, прeдaн и дугoтрajaн рaд и ствaрaлaчки 
дoпринoс ширeњу културe. Увршћена је у листу европских експерата 
за ЕАЦEA/ EРAСMУС програме у култури Европе; 2015. дoбија нaгрaду 
грaдa Бeoгрaдa зa кoнцeрт Oсу сe нeбo звeздaма, а 2016. нaгрaду 
Удружeњa музичких умeтникa Србиje зa нajбoљи кoнцeрт у 2015. 
гoдини.
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