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РЕЧ УРЕДНИКА

Зборник који је пред нама садржи радове саопштене на скупу под 
насловом „Култура: основа државног и националног идентитета“ који 
је одржан у Српској академији наука и уметности 24. и 25. новембра 
2016. године. Скуп посвећен култури трећи је у оквиру циклуса од пет 
скупова под заједничким насловом „Стратешки правци развоја Србије 
у ХХI веку“. Претходна два скупа била су посвећена образовању и нау-
ци, а следе скупови о економији и државном уређењу, чиме би у окви-
ру поменутог циклуса били обухваћени најзначајнији сегменти државе 
и друштва.

За разлику од претходних скупова посвећених образовању и на-
уци, областима чији је опсег мање или више јасно одређен, култура је 
домен чије су границе флуидне, а видови испољавања до те мере ра-
зноврсни да је једним скупом, ма колико био амбициозно замишљен, 
немогуће захватити све њене аспекте. Стога је овај скуп тематски био 
усмерен на културу као основу државног и националног идентитета. 
Међутим, већ у припреми скупа се показало да је и такво сужавање фо-
куса недовољно да би се проблеми културе у овом контексту сагледали 
на систематичан и тематски хомоген начин. Недоумице су се кретале 
од дилеме да ли култура треба да буде у функцији промовисања држав-
ног и националног идентитета до питања у којим видовима и каквом 
државном политиком би она могла то да буде. Поменуте недоумице и 
ширина опсега који захвата појам „култура“ неизбежно су довеле до 
тога да је овај скуп тематски мање хомоген од претходних скупова по-
свећених образовању и науци. Ова хетерогеност се примећује већ по-
вршним увидом у садржај Зборника јер се питања покренута на овом 
скупу крећу од проблема финансирања културе до питања елите која 
културу ствара, од очување културне баштине до општих смерница и 
странпутица у културној политици Србије.

Оваква хетерогеност може бити предмет критике, али притом се 
мора имати у виду природа феномена који је на овом скупу размотрен. 
Разлике у ставовима о томе шта је култура и која је њена улога нису 
биле само концепцијске природе, кроз њих се понегде назирао и поли-
тички и идеолошки став што је, чини се, одувек било у већој или мањој 
мери инхерентно свакој расправи и разматрању проблема у култури. 
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Стога овај Зборник није збир сложно усмерених мишљења и предлога 
о томе како да се стање у култури Србије побољша и како би култура 
могла да буде основа државног и националног идентитета. Он је, мог-
ло би се рећи, драгоцено сведочанство о тренутку глобалне цивилиза-
цијске транзиције чије дубине у највећој мери нисмо свесни нити је до 
краја разумемо, а која се одражава и на стање културе у Србији. Најзад, 
овај Зборник је и сведочанство о начину на који у овом тренутку кул-
турна елита у Србији види проблеме културе и њене улоге у друштву.

A. К.
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КУЛТУРНА ДОБРА КАО НЕОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ

Радослав Зеленовић
Аудиовизуелни архив и Центaр за дигитализацију САНУ

Сажетак. Културна добра су необновљиви ресурс и у тексту који следи побројани су 
примери културних добара која су нестала или су угрожена различитим врстама не-
марности. Много тога нестало је у бомбардовањима којих је у XX веку било много и 
у којима нису поштеђена ни културна добра. Ту, пре свега, треба поменути пљачкање 
српских архива током Првог и Другог светског рата, уништење споменика вожду Кара-
орђу 1916. године и паљење Народне библиотеке 1941. године којим су заувек не стала 
драгоцена сведочанства наше прошлости. Треба, међутим, поменути и девастацију која 
се десила у нашој ближој прошлости током транзиције, као што је нестајање биоскопс-
ке мреже у читавој Србији. То се догодило у земљи која је међу првима у Европи била у 
прилици да 1896. године, неколико месеци после историјске пројекције браће Лимијер 
1895. године, види то чудо тада звано кинематограф. У земљи која је од самих почетака 
имала изузетно развијену биоскопску мрежу и чије су дворане деценијама биле место 
увида у све токове наше и светске кинематографије.

Транзицији смо платили данак и продајом великог филмског концерна „Авала 
филм“. Тим чином отуђени су филмови који су у тренутку продаје имали статус кул-
турног добра. Данас се, као и пре продаје, филмови чувају у Архиву Југословенске ки-
нотеке, о њима и даље брину стручњаци те институције и све то финансира Република 
Србија. Али, права приказивања и профит од приказивања припадају ономе ко је купио 
„Авала филм“.

Овај текст једним делом обухвата и оснивање Аудиовизуелног архива и Центра за 
дигитализацију САНУ. Будућност заштите културних добара најчешће дефинишемо кроз 
њихову дигитализацију, која је свакако један од видова њиховог очувања и промовисања. 
Задатак новооснованог Аудиовизуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ је да се 
заштити и спречи даље пропадање драгоцене грађе која сведочи о нашој историји и иден-
титету, али и да омогући да она постане доступна стручној и најширој јавности.

Кључне речи: културна добра, баштина, споменици, САНУ, кинематографија, транзи-
ција, дигитализација, Аудиовизуелни архив и Центар за дигитализацију САНУ

„Архивска документа нису мртва, сива и узалудна као 
што то површним и неупућенима може да изгледа.

То су драгоцени сведоци без којих би нам остала непо-
тпуно разумљива многа појава у садашњости, без којих 

не бисмо могли назрети ништа од будућности.“
(Иво Андрић)

Нема сумње да Србија, као земља са дугом и значајном тради-
цијом, обилује културним добрима. На сајту Министарства култу-
ре и информисања налазимо следеће информације: „[...]у Централни
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регистар непокретних добара уписано је 2.306 непокретних културних 
добара, 2.023 споменика културе, 66 просторних културних целина, 151 
археолошко налазиште, 166 знаменитих места“. Од тог броја, 782 до-
бра су званично категорисана, па је за „добро од великог значаја“ прог-
лашено 512 споменика културе, 28 просторних културно-историјских 
целина, 25 археолошких налазишта и 17 знаменитих места. А од „изу-
зетног значаја“ 155 споменика културе, 11 просторних културно-исто-
ријских целина, 18 археолошких налазишта и 16 значајних места.

Од 200 споменика који имају највећи степен заштите, десет је ув-
рштено на Унескову листу светске културне баштине. Осам средњево-
ковних манастира и цркава, четири у Новом Пазару, четири на Косо-
ву (ваљда на Косову и Метохији јер су све на том делу Србије), затим 
средњовековни Рас, као и археолошко налазиште Феликс Ромулијана 
код Зајечара.

Додавањем овој листи наше и светске културне баштине која се 
чува у Народном музеју и другим музејима, архивима, Кинотеци, Ар-
хиву РТС-а, легатима, уметничким збиркама у приватном власништву, 
поткрепљује се теза коју сам успоставио на почетку текста.

И у боље уређеним срединама него што је наша, музеји, библио-
теке, архиви, архиви покретних слика нису богате институције. Иако 
чување културних добара захтева знатна средства, њиховим угрожа-
вањем услед недостатка средстава којим би се обезбедила адекватна 
заштита угрожава се и памћење једног (сваког) народа. Сиромашење и 
угрожавање таквих институција има трајно погубне последице јер кул-
турна добра су необновљиви ресурси.

6. април 1921, 1941, 1973...

Много тога није сачувано, попут Народне библиотеке која је план-
ски уништена у бомбардовању 6. априла 1941. године. Тог дана униште-
на је најзначајнија српска национална институција. Њена предисторија 
сеже у XIX век када је Стефан Стефановић-Тенка, министар просвете 
Кнежевине Србије, месец дана по ступању на дужност, у писму кнезу 
Милошу нагласио неопходност да се током установљења Лицеја у Кра-
гујевцу „[...] и библиотека уприличи, прибави и снабде да би будући 
професори и ученици могли да је користе ради обогаћивања знања“. 
Кнез Милош је истога дана позитивно одговорио на молбу министра 
просвете и тако је основана библиотека при Министарству која је 1853. 
постала Народна библиотека.
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Многе управнике Народне библиотеке би ваљало поменути јер су 
заслужни за високи углед стваран од њеног настанка до данас. Скре-
нућу пажњу и на допринос Ђуре Даничића, познатог српског филоло-
га, који је дефинисао политику набавке књига по којој је „Библиотека 
морала имати сваку српску књигу и све књиге о Србији и Србима на 
било ком језику“. Ова одлука била је смерница која је одредила будућ-
ност Народне библиотеке. О томе колико су управници Библиотеке до-
бро увиђали њен значај говори и предлог Стојана Новаковића, једног 
од њених знаменитих управника, историчара, академика, државника и 
утемељивача библиотекарства у Србији. Новаковић је предложио да се 
донесе посебан Закон о Народној библиотеци који је усвојен 1881. го-
дине. И сâм сам се својевремено залагао да се рад централних нацио-
налних институција регулише законом. Тиме би Народна библиотека, 
Народни музеј, Народно позориште, Архив Србије, Завод за заштиту 
споменика културе, Кинотека и друге институције од националног зна-
чаја биле додатно заштићене, што би им омогућило несметан рад на 
деликатним пословима којима се баве.

Током Првог светског рата део Народне библиотеке био је смеш-
тен у Капетан Мишином здању које је у неколико наврата бомбардова-
но. Последице по фонд нису биле тако страшне као приликом бомбар-
довања на почетку Другог светског рата. На Косанчићевом венцу је 6. 
априла 1921. године, како се тада мислило, трајно смештена Народна 
библиотека. То је, нажалост, била и последња адреса библиотеке која је 
чувала најзначајнија дела српске историје и културе.

На суђењу генералу Леру, одржаном у згради Прве београдске 
општине, у којој је данас ново здање Југословенске кинотеке, генерал 
Лер, који је командовао бомбардовањем Београда, изнео је податак 
да је од Хитлера добио наређење да у првом налету треба срушити 
Народну библиотеку, па тек онда оно што је за њих било од војног 
значаја. На питање судија зашто је бомбардована баш Народна библи-
отека, Лер је одговорио да је „требало да буде уништена зато што је у 
њој чувано оно што је вековима чинило културни идентитет српског 
народа“.1 Бомбардовањем 6. априла 1941. године Народна библиотека 
је разорена, а многе књиге и рукописи, сведочанства нашег постојања 

1 О овоме и новим сазнањима о нeстанку Народне библиотеке подробно је писао 
историчар Дејан Ристић у књизи „Кућа несагорелих речи“. Из те књиге и њего-
ве сарадње са „Филмским новостима“ настао је изузетно драгоцен документар-
ни филм Сећања из пепела у коме је уз обиље документарног материјала додатно 
расветљен део који се односи на бомбардовање Народне библиотеке и улогу гене-
рала Лера.
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и свега онога што је чинило наш вишевековни идентитет отишло је у 
неповрат.

Новосаграђена библиотека отворена је 6. априла 1973. године. И 
тако је, чудном игром датума, 6. април обележио најзначајније времен-
ске тачке у историји Народне библиотеке.

У новијој историји и ратовима деведесетих година поново су се на 
мети нашли споменици, књиге, архиви, цркве... Током НАТО агресије 
1999. године, између осталог, ракетиран је и Депо Историјског архива 
Београда у Бубањ Потоку. У јавности се не зна много о овом немилом 
догађају. У Депоу Историјског архива налазиле су се многе драгоце-
ности од изузетног значаја за нашу историју и културу, али и део зна-
чајне светске културне баштине. На том месту било је смештено и око 
90.000 ролни филма од 300 и 600 метара дужине, укупно око 30 милиона 
метара снимљене филмске траке. И то оног најзначајнијег дела у ства-
рању историје филма. Били су то филмски негативи, изворни материјал 
из кога се, када затреба, праве нове копије, при чему је део тих негати-
ва припадао култури земаља које су га бомбардовале. Овај драгоцени 
материјал од историјског значаја био је привремено смештен и чуван у 
Депоу захваљујући љубазности колега из Историјског архива Београда.

Иако је материјал пуким случајем остао неоштећен, Депо је фи-
зички оштећен и постао је неупотребљив јер му је померена статика. 
Сви напори да се врати у првобитно стање нису дали резултате јер су 
оштећења била таква да није могла да се заустави вода која се преко 
крова сливала на зидове. Оксидација је на лименим орманима учинила 
своје и они су постали неупотребљиви.

Често се враћам овом догађају. Тешко је замислити шта би се до-
годило да су те филмске траке неповратно уништене, а могле су бити. 
Какву бисмо празнину имали у нашем сећању, каквa би непроцењива 
штета била нанета филмској архивистици, филмској уметности, кул-
тури, светској културној баштини! Често се сетим разговора после 
бомбардовања, када су нам објашњавали да је тај депо пројектован да 
издржи удар атомске бомбе. Па чиме су нас тада гађали? Тешко је пове-
ровати да стратези који су планирали бомбардовања током читавог XX 
века нису знали шта се налази у тим објектима које су прогласили за 
легитимне мете за уништавање.

Од 1999. године на Косову и Метохији уништено је 120 хришћан-
ских светиња и споменика. Само у погрому 2004. године нестало је 36 
драгоцених споменика који су значајнији део корпуса српске културе и 
историје.
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Ових неколико примера нам јасно говори да су културна добра 
необновљив ресурс. Када нестану – нестану заувек.

Традиција против транзиције

Бавићу се оним што ми је блиско – филмом и оним што је везано 
за њега. У више наврата сам упозоравао на то да је један од највећих 
губитника у транзицији управо филм. Уништена је готово комплетна 
биоскопска мрежа од Суботице до Врања, што лошим одржавањем, 
што неспремношћу за технолошку револуцију и прелазак са аналогног 
на дигитално приказивање, а нарочито лошим уговорима који су били 
изузетно неповољни јер су биоскопи продавани и по неколико пута 
нижој цени од реалне. Увек смо кривили оне који су куповали, никада 
оне који су дозволили такву трговину. Време је показало да су биоско-
пи, као по правилу, продати да више никада не буду биоскопи, иако 
је закон прецизан и налаже да делатност, у овом случају приказивање 
филмова, мора да се настави после куповине још најмање пет година. 
„Београд филм“ је парадигма за несрећу која је задесила српске биоско-
пе, и не само њих. Продати су биоскопи у епицентру Београда, попут 
„Јадрана“, „20. октобра“, „Звезде“, „Балкана“, „Козаре“, која је на крају 
изгорела и на том месту је, као и на многим другим, остало само зга-
риште. Драгоцени покушај младих људи да се спасе биоскоп „Звезда“ 
који је, као и биоскоп „Балкан“ споменик културе, остао је без икакве 
помоћи државе, града, Секретаријата за културу итд.

Управо тај простор око Безистана је изузетно важан за историју 
нашег филма. На Теразијама се налазио „Гранд биоскоп позориште“ у 
хотелу „Париз“ као први стални биоскоп код нас, отворен 30. новембра 
/13. децембра (зависно по ком календару се рачуна) 1908. године. Вла-
сник је био Светозар Боторић, продуцент првог српског и балканског 
играног филма Карађорђе (1911. године) у режији Чича Илије Станоје-
вића. Филм је и снимљен у делу где се налази згариште биоскопа „Коза-
ра“. Касније се рекламирао само као „Гранд биоскоп“ у хотелу „Париз“. 
Ђока Богдановић, још један знаменити пионир српског филма, имао је 
на Теразијама свој „Унион“ биоскоп у хотелу „Касина“ (био је познат и 
као Биоскоп „Касина“) који је отворен 1911. године. Били су ту и би-
оскопи „Код Хајдук Вељка“ у кафани „Хајдук Вељко“ на почетку Кнез 
Михаилове, па биоскоп у Урошевој пивници који је радио од 1909. го-
дине, а налазио се на месту Палате Београд на углу Теразија и Булевара 
краља Александра. На углу Узун Миркове и Париске улице, где је некада 
био хотел „Парк“, радио је биоскоп „Српски Краљ“. Могли сте да гледате
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филмове и у „Гранд биоскопу“ и позоришту у Коларцу који се налазио 
на углу Македонске и Трга републике. Прва дворана сазидана као би-
оскопска сала био је „Модерни биоскоп“. Отворен је 14/27. новембра
1910. године на месту где је касније била зграда „Југоекспорта“. Био-
скоп су отворила браћа Савић, Пера, Божа и Светолик, који су били и 
власници знаменитог „Малог журнала“. Током лета су уредили и башту 
у којој су такође приказивали биоскопске представе. Нажалост, зграда 
„Модерног биоскопа“ је срушена 1914. године, да би на том месту била 
подигнута зграда данас позната као зграда Извозне банке.

Ово су само неки од биоскопа у Београду, који је у то време имао 
око 85.000 становника, и сликовит увид у то какву смо биоскопску тра-
дицију имали од самог настанка покретних слика.

Када смо код самих почетака, можда би било добро подсетити на 
то да је прва биоскопска представа званично одржана 25. маја/6. јуна 
1896. године у кафани „Златни Крст“ на Теразијама, где је некада био 
ресторан „Душанов град“, а данас је, како и приличи транзицији, коц-
карница. Највероватније је, како наводи Боса Слијепчевић, историчар 
филма, пројекција одржана дан раније у некој приватној кући. Била је 
то пројекција за новинаре да би најавили то „чудо науке“ које је дошло 
у Београд, који је био међу првим градовима у свету који су упознали 
филм и покретне слике. Међутим, овај догађај важан је и по томе што се 
поводом прве филмске пројекције код нас појавио и текст у Српским но-
винама који увелико превазилази оквире новинског текста. Он се може 
сматрати једним од најинтересантнијих текстова који су објављени на 
самом почетку појаве филма јер је то не само први сачувани текст о фил-
му код нас већ је у њему умногоме антиципирана будућност филма.

Текст гласи: „Читав микрокозам на позорници која није већа од 
једног метра, а којој је дубина, тачно математски узев, равна нули. Зар 
то није чудо XX века? А притом, и цела представа траје четврт сахата. 
Краткоћа представе је једина и сва замерка, која се овоме и може учи-
нити – јер се тако изврсно верно и природно слике износе, све вам из-
гледа као сене, које једна-једина мађиска реч оживи и у покрет ставља 
– и којима као да само реч недостаје. Пантомима сенки – која када се 
све сврши – прохте вам се да одете редитељу њезином да му захвалите; 
али вам је то немогуће, јер је и редитељ нем као и сви његови глумци. 
Редитељ се зове – КИНЕМАТОГРАФ.“ (Павле В. Вујић, „Најновији фо-
тографски изналазак – кинематограф“, Српске новине, 5. јун 1896).2

2 Има ту још простора за истраживање. Текст се појавио 5. јуна, на дан када је, као 
што смо поменули, одржана предпројекција у некој приватној кући у Београду. Да 
ли то значи да је било пројекција и пре тог датума?
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Сарадници браће Лимијер, Жил Жарен и Андре Кар, стигли су у 
наш град само пет месеци после историјске пројекције у „Гран Кафеу“ 
у Паризу. Била је то и прва филмска пројекција на Балкану. То чудо 
технике изазвало је пажњу и краља Александра Обреновића који је 
са краљицом мајком Наталијом, како пишу тадашње новине, „одли-
ковао својом посетом“, тј. присуствовао по свој прилици специјалној 
пројекцији 16. јуна 1896. године. Како и доликује крунисаној глави, 
задивљен оним што је видео, платио је 300 златних франака. Призна-
ницу је у фонду Лимијер пронашао проф. Дејан Косановић. Може се 
сматрати да је то једна од најскупље плаћених биоскопских улазни-
ца, не само код нас већ и свету. Поготову у време почетака филмског 
приказивања.3

Већ наредне 1897. године сниматељ Андре Кар, фотограф из Ли-
она, поново долази у Београд. Стиже са новим филмовима и пројекције 
се одржавају у биоскопу „Хајдук Вељко“, који се налазио у Кнез Ми-
хаиловој бр. 1. Данас је ту „Центротекстил“, а кажу да је улаз био на 
месту где је данас „Оптика“. Занимљиво је да ниједно од тих места није 
обележено таблом или каквим другим знаком да је ту некада „радио 
биоскоп“. Осим бакрореза код некадашњег „Душановог града“ на коме, 
узгред буди речено, погрешно пише да је прва пројекција била 7. а не 
6. јуна, немамо ништа што би подсећало на пионире приказивања фил-
мова код нас и делатност којом су се бавили без икакве помоћи дру-
гих, па ни тадашњих власти. Они су битно помогли да из тих прикази-
вања, која су на почетку чинили искључиво страни филмови, почну и 
снимања на нашим просторима. Коначно је Андре Кар те 1897. године 
снимио кратке сторије Излазак радника из монопола, Теразије, Калемег-
данска шетња и, како наводи Боса Слијепчевић у својој непревазиђе-
ној књизи Кинематографија у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини 
1896–1918 4, снимио је и „[...] неке моменте из данашњег свечаног дана. 
Реч је о благодарењу у цркви поводом тадашњег државног празника 
– дана проглашења Србије за краљевину, 22. јуна 1882.“ Од 16. до 22. 
фебруара 1897. Каре је приказао само два филма: Трамвајску станицу 
на Теразијама и Излазак радника из фабрике дувана. Друга два филма 
се не помињу. Могуће је да нису успели да их развију и доведу у стање 
за редовно приказивање.

3 Копија признанице налази се у оставштини проф. Косановића. Надам се да ће јед-
нога дана бити предата на чување Југословенској кинотеци јер у њој поред овог 
има безброј важних докумената које је за живота професор Косановић, као вр-
стан истраживач и познавалац историје филма на нашим просторима, годинама 
приљежно сакупљао.

4 Универзитет уметности у Београду, Институт за филм у Београду, 1982.
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Ово наводим због тога што је реч о вансеријски важним доку-
ментима и културним добрима нулте категорије који се још увек воде 
као нестали. Случај са филмом Живот и дела бесмртног вожда Ка-
рађорђа који је у Бечу пронађен после осамдесетих година довољно 
је индикативан и упозорава на то да нема изгубљених филмова, већ 
да они негде чекају да буду пронађени и враћени у културни корпус 
земље у којој су настали. Колико би то било важно за историју филма 
код нас, за филмску архивистику, за културу уопште, не треба посеб-
но наглашавати. Остаје нада да ће се до тих драгоцених филмова јед-
ном доћи и да ће се тиме употпунити наша филмска традиција, и не 
само наша.

Српски филм између Првог и Другог светског рата

Док нисам подробније почео да се бавим историјом филма на на-
шим просторима, мислио сам да број снимљених филмова није велик. 
С временом сам схватио како је била организована кинематографија у 
то време – била је у потпуности ствар имућних појединаца који су и по 
броју и по квалитету произвели завидан број филмских наслова.

Професор Дејан Косановић је у својој књизи Кинематографија и 
филм у Краљевини СХС/Краљевини Југославији 1918–19415, педантно-
шћу која му је била својствена, пописао све филмове из тог времена. 
Овај попис обухвата дугометражне, средњеметражне и неке кратке иг-
ране филмове који су снимљени у Краљевини СХС и Краљевини Ју-
гославији између Првог и Другог светског рата. Наведени су прибли-
жно хронолошким редоследом филмови који су били завршени и јавно 
приказани, као и филмови за које се сигурно зна да су започети, али су 
из разних разлога остали недовршени. Играни филмови који су били 
само најављивани, а није започето њихово снимање, нису овим спи-
ском обухваћени.

Од свега тога почетком деведесетих у Архиву Југословенске ки-
нотеке налазило се неколико комплетно сачуваних филмова, али и ве-
лики број ролница од 30 до 50 метара на којима су снимани филмови 
из овог периода и који никада, из разних разлога, нису били довршени 
или нису били монтирани за коначно приказивање. Неке, попут најзна-
чајнијег филма из тог периода Са вером у Бога (1932) Михајла Ал. По-
повића, сам аутор је почетком деведесетих монтирао и припремио за 
поновно приказивање. Била је то прилика да се на значајном фестива-
лу Алпе Адриа у Трсту филм поново прикаже и од стручне јавности

5 Институт за филм, 2011.
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добије низ комплимената као изузетно важан филм за тај период кине-
матографије код нас и у свету.

Уз њега, ту је била и Грешница без греха (1927) Косте Новаковића 
и Рударева срећа (1929) Јосипа Новака. Изузетно је занимљива судбина 
филма Прослава 550. годишњице Косовке битке на Газиместану (1939), 
још једног филма Косте Новаковића, занимљива јер је тај филм па-
радигма невеликог опуса наше кинематографије између два рата, али 
свакако значајна и за нас и за историју филма уопште. Пионир срп-
ског филма, редитељ и сценариста Коста Новаковић (1895–1953), који 
је између два светска рата основао предузеће „Новаковић филм“, имао 
је свој студио и лабораторију, бавио се дистрибуцијом филмова и био 
власник и закупац неколико биоскопа. По занимању фармацеут, Нова-
ковић, родом из Чачка, радио је почетком двадесетих година прошлог 
века као апотекар и имао је сопствену апотеку. Потом је, заинтересо-
ван за фотографију и филм, почео да продаје фото-апарате и материјал 
потребан за израду фотографија, а већ 1925. године почиње активно да 
се бави филмом.

Последњи велики пројекат Новаковић је радио 1939. године. По 
наруџби Михајла Кијаметовића, председника Организационог одбора 
прославе 550. годишњице Косовске битке, филмска кућа „Новаковић 
филм“ започела је рад на снимању Прославе 550. годишњице Косовске 
битке. Сниматељи су били Михајло Поповић, Александар Васиљевић и 
сам Новаковић. Поред прославе на Газиместану, манастира Грачанице 
и околине, снимљена су и два играна дела филма – Косовска битка и 
Доба робовања под Турцима, али због недостатка новца и почетка Дру-
гог светског рата филм није завршен.

Тако незавршен био је стручном тиму Југословенске кинотеке 
прави изазов за реконструкцију. Сарадник Кинотеке Драгољуб Мата-
новић пронашао је после Новаковићеве смрти у сниматељевом стану 
материјале његових филмова. Грађу је Матановић откупио од снима-
тељевих даљих рођака и тако је Кинотека дошла у посед Новаковиће-
вих филмова. Један део филмова добијен је и после рата од председни-
ка Одбора Кијаметовића. Тек почетком деведесетих година стручњаци 
Југословенске кинотеке и тадашњи управник Архива Кинотеке Стеван 
Јовичић са сарадницима реконструисали су филм према доступним до-
кументима самог Косте Новаковића.

Овај пример, а није једини, намеће питање: да ли је овде реч само 
о недостатку средстава, да ли је у питању немар, или је било и других 
разлога због којих су филмови који су се наслањали на нашу ближу или 
даљу прошлост уместо у мраку биоскопских сала чамили у архивским 
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депоима да можда никада и не буду пронађени, монтирани и коначно 
приказани?

Деценијама је трајала потрага у покушајима да се пронађу фил-
мови Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа и Улрих Цељски и Вла-
дислав Хуњади редитеља Чича Илије Станојевића и сниматеља Луја де 
Бериа, који су сам темељ српске и балканске кинематографије. Деце-
нијама је трајала и потрага за низом изузетно важних документарних 
филмова из колекције продуцента и власника биоскопа, хотелијера 
Светозар Боторића. Сви ови филмови пронађени су у Државном филм-
ском архиву у Бечу. Пронађена је комплетна колекција и може се пре-
тпоставити да је својевремено у том обиму и однета у Беч. Филмови 
су враћени у Србију 2003. године. Приликом обележавања 200-те го-
дишњице Првог српског устанка, приказивање Карађорђа био је један 
од централних догађаја.6 Проналажење ових филмова трајало је деце-
нијама. Била је то углавном брига појединаца, а никако организовани 
подухват ресорног Министарства културе или Министарства спољ-
них послова. Ово напомињем због тога што у аветињским деловима 
неких архива постоји за нас и наше просторе изузетно важна архив-
ска грађа која је саставни део наше културне баштине. Непронађена 
архивска грађа је за нас невидљива и не можемо је третирати као да 
постоји док не заузме своје место у каталогу неког архива. Треба нагла-
сити да враћање колекције Светозара Боторића у Архив Југословенске 
кинотеке није захтевало финансијске трошкове јер су филмови, по ар-
хивистичким принципима, замењени за сличну грађу која се односи у 
овом случају на Аустрију.

Још средином XIX века постојала је идеја да се отаџбина одужи 
Карађорђу, вођи Првог српског устанка, монументалним спомеником. 
Идеја је реализована нешто касније, тачније 11. августа 1913. године. 
Краљ Петар I Карађорђевић je, поводом победоносног повратка српске 
војске из Балканских ратова, на Калемегдану, уз присуство престоло-
наследника Александра, војвода и дипломатског кора открио споменик 
вожду Карађорђу. Само добри познаваоци историје, или историје умет-
ности, знају да се он налазио на месту где се данас налази Споменик 
захвалности Француској. Недуго после овог свечаног догађаја, у време 
аустро-угарске окупације, споменик је 1916. године до темеља разру-
шен. На том месту требало је подићи споменик Фрањи Јосифу. Развој 

6 Можда није неважно и овом приликом указати на један детаљ. Карађорђе није 
први снимљени филм код нас већ је то Улрих Цељски и Владислав Хуњади. Ка-
рађорђе је снимљен нешто касније, али је први јавно приказан филм, те се у филм-
ској историографији сматра првим филмом код нас.
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ратних догађаја осујетио је ту идеју иако је споменик био допремљен у 
Београд. Остали су само неки делови и фотографије снимљене током 
рушења споменика, али је остао важан филмски документ који је сни-
мљен приликом његовог откривања. Необично за то време, догађај је 
сниман са неколико камера. Управник Архива Југословенске кинотеке 
са сарадницима је за обележавање стогодишњице тог догађаја монти-
рао, озвучио и створио изузетан филм као једини траг о постојању мо-
нументалног дела Пашка Вучетића, сликара и скулптора. Филм је при-
казан у Југословенској кинотеци у лето 2013. године. Али, споменик је 
заувек нестао.

Овај преглед догађаја између два рата не би био потпун ако се 
не укаже на то да је и тада било забрана. Није их било много, али их 
је било. Голгота Србије или Пожар на Балкану Станислава Кракова, у 
производњи „Артистик филма“, један од изузетно важних филмова из 
тог периода, доживео је ту невеселу судбину да пред сам почетак Дру-
гог светског рата буде забрањен.

Предосећајући надолазећу ратну опасност, Андрија Глишић и За-
рија Ђокић су ступили у контакт са Станиславом Краковом са намером 
да направе нову верзију документарног филма под насловом Гологота 
Србије. Ово је филм који треба свако да погледа због сазнања и исто-
рије која се током времена прекрајала у складу са изреком да „историју 
пишу победници“. Ово је историјски документ направљен на основу 
реконструкције догађаја са стварним, аутентичним снимцима.

Ко су били продуценти филма? Андрија Глишић (1900–1976), вла-
сник биоскопа „Сити“ и Зарије Ђокић (1905–1944), сувласник биоскопа 
на Чукарици, основали су „Артистик филм“, филмско предузеће које 
је снимало документарне филмове и журнале. Обојица су били зна-
чајни продуценти који су окупили велики број тадашњих филмских 
стручњака, а повремено би и сами снимали или режирали неке од фил-
мова које су произвели. „Артистик филм“ је у Улици краља Александра 
93 имао своје погоне са одличном филмском техником, лабораторијом 
и студијом за озвучавање филмова који је конструисао стални тонски 
сниматељ овог предузећа Жарко Гргуров (1909–1986). Поред наручених 
документарних филмова, „Артистик филм“ је по налогу Централног 
пресбироа током тридесетих година редовно снимао филмске репорта-
же значајних збивања у земљи, а неке од снимљених секвенци је копи-
рао и продавао иностраним филмским журналима. Од преко педесет 
филмских репортажа и документарних филмова поменућу само неке: 
Југословенски потпури (1933), филм о концерту Оркестра војвођан-
ских студената, који је режирао Мика Габа, а снимио Глишић, затим
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Отварање моста Краља Александра (1934), Отварање Београдског сај-
ма (1938) итд.

Најамбициознији пројекат био је дугометражни документарни 
филм Голгота Србије. Био је то филм о збивањима у Првом светском 
рату, у режији публицисте и књижевника Станислава Кракова, чија је 
реализација почела 1929. године под првобитним насловом За част 
Отаџбине (такође се наводи и као Пожар на Балкану). Због недостатка 
оригиналног материјала, за потребе филма су уз учешће југословенске 
војске реконструисане и снимљене сцене повлачења преко Албаније 
(1915/1916) које су монтажно спојене са старим материјалом. Снима-
тељи су били Стеван Андрија Глишић. Овај историјско-документарни 
филм животно је дело власника „Артистик филма“ Андрије Глишића 
и Зарије Ђокића. Прву верзију филма под насловом За част Отаџби-
не пустили су у промет 1. маја 1930. године. Наставили су трагања за 
документима о српској војсци, улажући у тај подухват све што су до 
тада зарадили. Резултат истраживања била је нова, озвучена верзија 
коју цензура забрањује 16. марта 1940. године, са образложењем да би 
својом садржином филм неповољно утицао на односе наше државе са 
неким суседним државама. Филм је преправљен и под насловом Пожар 
на Балкану цензура га је одобрила 21. августа 1940. За време рата филм 
је био сакривен у Мионици, а Глишић га је новембра 1944. године пре-
дао новим властима.

Југословенска кинотека је добила једну копију коју је повремено 
приказивала у својој дворани. Почетком седамдесетих година откупљује 
од породице Глишић материјал који представља други део забрањене 
верзије филма Голгота Србије. На основу расположивих филмских ма-
теријала и извршених истраживања, реконструкцију забрањене верзије 
Голготе Србије начинио је Стеван Јовичић, тадашњи управник Архива 
Југословенске кинотеке. Сматра се да овој верзији недостаје само не-
колико секвенци из прве половине филма, за које се претпоставља да 
се налазе код породице Ђокић. Секвенце преласка српске војске преко 
Албаније и улазак ослободилаца у Београд накнадно је реконструис-
ао редитељ Станислав Краков, а снимио их је у аутентичном амбијен-
ту Стеван Мишковић уз помоћ преживелих учесника. Голгота Србије 
проглашена је за филм од изузетног значаја за историју и културу на-
шег народа и води се у Листи филмске грађе од изузетног значаја под 
бројем 106 (Сл. гласник СРС, бр. 19/80).

Поновна премијера филма уприличена је у децембру 1992. године. 
Две распродате дворане Центра Сава говоре колико је интересовање 
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изазвао тај несумњиво најбољи документарни филм снимљен између 
два рата.

Зашто је филм такве садржине припреман да упозори на надо-
лазећу ратну опасност пред сам Други светски рат? Како су филмо-
ви били забрањивани у периоду између два рата? Најкраће речено, 
забрањивани су уредбом која је прецизно одређивала шта продуцент 
мора да уради да би филм добио одобрење за јавно приказивање.

Професор Дејан Косановић, свакако један од најзначајнијих исто-
ричара филма на просторима бивше Југославије, у својој драгоценој 
књизи Кинематографија и филм у Краљевини СХС/Краљевини Југосла-
вији 1918–1941, објавио је уредбу која се односи на то под којим усло-
вима је филм могао бити цензурисан. Преносимо само делове Уредбе 
који се односе на цензуру.

„УРЕДБА
о саставу и раду Државне филмске централе
и о промету филмова од 11 јула 1933 године.

Филмска централа има свога секретара и потребан број особља које, 
на предлог Државне филмске централе, поставља Министар трговине 
и индустрије као хонорарне службенике а делокруг њиховог рада од-
ређује Државна филмска централа [...]

Чл. 9.

Сви кинематографски филмови, који су намењени промету, т.ј. 
приказивању пред извесним скупом људи, и то било у зградама и лока-
лима за ту сврху нарочито удешеним, било на отвореним просторима 
и у покретним шаторима, или пак у клубовима, удружењима и другим 
затвореним друштвима, морају се пре но што се ставе у промет, под-
нети Државној филмској централи ради регистровања и евентуалног 
давања на цензуру. Филмови који још нису намењени промету него се 
имају приказивати интересентима или стручњацима имају се такође 
пријавити Државној филмској централи, која ће донети одлуку о њи-
ховом цензурисању. Молбу за регистровање може поднети само лице 
или предузеће које се бави увозом филмова из иностранства или про-
изводњом филмова у земљи или уопште прометом филмова, а које има 
прописну дозволу за обављање ових радњи сходно §1 Закона о уређењу 
промета филмова. Уз молбу ће се поднети филм а у три истоветна при-
мерка назив филма, кратак опис садржаја филма, и затим, редом све 
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оно што је, и како је прописано чл. 25 Правилника о цензури филмо-
ва од 22. фебруара 1932. год. Ако филм у смислу чл. 7 и 33 поменутог 
Правилника не подлеже цензури, установа која жели тај филм да ко-
ристи, поднеће уз филм, назив, текстове и кратак опис садржаја филма 
у два примеркa ради евентуалног давања на цензуру.“

Може се претпоставити да је одлука о забрани јавног прикази-
вања филма Голгота Србије донета на основу неких других критеријума 
који су се, као што је речено, односили на приказивање пораза војске 
из окружења и њихово спровођење до места где ће бити стационирани. 
Реч је о секвенци у којој се види огромна колона од неколико десетина 
хиљада заробљених бугарских војника које спроводи веома мали број 
српских војника. За филм су спремљени специјални филмски плакати, 
флајери са текстом и нотама песме Тамо далеко. Тако „осакаћен“ филм, 
безмало преполовљен у односу на стварну дужину, приказан је на са-
мом почетку Другог светског рата.

Да ли је и у којој мери комплетирана копија филма и да ли је по-
новна премијера 1992. године исправила неправду према овом важном 
филмском документу наше историје, процениће време. Паралелно са 
пројекцијом у Центру Сава филм је приказан и на ТВ Београд. Коли-
ко ми је познато, била је то једна од ретких пројекција тог филма на 
нашим ТВ програмима. Можда би та чињеница требало више да нас 
забрине, подједнако као и приче о невеселој судбини једног докумен-
тарног филма који у многим аспектима заузима часно место у историји 
српске кинематографије.

„Црни талас“

Ако филмове настале између два рата из данас мање познатих 
разлога нисмо деценијама били у прилици да видимо, са неким филмо-
вима насталим после Другог светског рата, несретно квалификованим 
као „Црни талас“, ситуација је битно другачија.

Они јесу снимљени, нису били званично забрањени (осим филма 
Град, Кокана Ракоњца, Марка Бабца и Жике Павловића), али нису мог-
ли да се виде. Средином осамдесетих година на Фестивалу филмских 
сценарија у Врњачкој Бањи предложио сам да осветлимо тај део југо-
словенске кинематографије који сам назвао „Забрањени без забране“. 
Филмове нико није званично забранио, али нисте могли да их прика-
жете. У то време бавио сам се уређивањем филмског програма на РТС-
у и знам да их је било немогуће добити за приказивање. На Фестивалу 
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смо почели са приказивањем дела попут Свети песак и Доручак са Ђа-
волом, Мике Антића, Рани радови, Желимира Жилника, Заседа, Жике 
Павловића, Улога моје породице у светској револуцији, Слике из живота 
ударника, Бате Ченгића и WР мистерије организма, Душана Макавеје-
ва. Ова акција довела је до покретања поступка код суда у Сарајеву и 
званичног скидања забране са филма Град. Иако је то било средином 
осамдесетих година, ни данас не знам ко се више плашио – они који су 
давали филмове на приказивање или ми који смо их приказивали. Ако 
неко мисли да није било позивања у Градски комитет Врњачке Бање и 
на „другим нивоима“ са питањем „Шта вам ово треба?“, вара се.

Значај овог подухвата је био у томе што после њега више није 
постојала та сива зона југословенске кинематографије. Данас, после 
толико година, прича око Црног таласа личи на савршен злочин, иако 
он, кажу, не постоји. У архивима не постоји ниједан документ, препо-
рука или забрана до које се могло доћи који би указивали на то зашто 
неке од тих филмова не треба приказивати. Осим записника са седнице 
ЦК Босне и Херцеговине и једног записника са филмског фестивала у 
Пули. Мало али довољно.

„Авала филм“

Да ли треба подсећати на то како смо остали без „Авала филма“? 
Уместо да буде проглашен културним добром, као и „Београд филм“, 
„Авала филм“ је продат за цену која је све само не реална. Филмови 
који су снимљени током вишедеценијског трајања овог у југословен-
ским размерама значајног продуцента, постали су колатерална штета. 
„Авала филм“ је произвео велики број најзначајнијих југословенских и 
српских филмова као што су Три, Скупљачи перја, Када будем мртав и 
бео, Буђење пацова итд.

Апсурд у коме је сада статус тих филмова можда је добар пример 
за све невоље које нам је донела транзиција. Филмови се чувају у Архи-
ву Југословенске кинотеке, стручњаци Архива брину о њима, држа ва 
и једно и друго још увек финансира, а за свако приказивање или ко-
ришћење материјала морају да се питају нови власници о којима јав-
ност не зна ништа јер се после куповине до данашњих дана нико није 
легитимисао као нови власник овог филмског гиганта. Они који чувају 
и они који финансирају чување филмова за то се не питају. Својевреме-
но је редитељ Крсто Папић, суочен са сличном ситуацијом у Хрватској, 
запитао, парафразирам: „Да ли је поштеније да права од мојих фил-
мова припадну мојој породици или тајкунима?“ Што би рекао Душко
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Радовић: „Непријатељи нам ништа не могу, јер све што би они хтели 
можемо и ми сами“.

Не може се рећи да филмска јавност поводом продаје „Авала 
филма“ није била узнемирана. Било је протеста аутора и људи који су 
стварали и радили у том предузећу, огласили су се и културни радни-
ци. Занимљиво је да нико од политичара и политичких странака, а они 
такву прилику ретко пропуштају, није јавно рекао нешто поводом тог 
несхватљивог непочинства. Ако ни због чега другог, оно због чињенице 
да смо много тога научили о филму гледајући филмове које је произ-
вео „Авала филм“. Биће да су то одавно заборавили, а ко зна да ли још 
увек иду у биоскоп, осим када их позову на отварање неког филмског 
фестивала.

Ондашњи министар културе је одмах констатовао да је читав слу-
чај исполитизован. Вероватно је и ондашњем премијеру „објаснио“ о 
чему је реч јер је овај изашао у јавност тврдећи да су они који сада 
критикују приватизацију уништили све у Србији и да је „Авала филм“ 
продао суд, а не Влада, да је Министарство културе заштитило фонд 
итд. Што се Суда тиче, тачно је да га је он продао. Као ондашњи ди-
ректор Југословенске кинотеке обратио сам се том истом суду молећи 
да се из продаје изузме филмски фонд „Авала филма“. Добио сам оба-
вештење да се наша молба не одбија, већ одбацује јер нисмо страна у 
спору. Саветовано нам је да се министри културе и привреде договоре 
и да је могуће да се права изузму из стечајног поступка.

Права на филмове продата су за око 500 000 евра. Не знам како су 
дошли до те суме за око 800 играних и документарних филмова. Нека 
се неко вичнији од мене бави том рачуницом. Кад смо већ код рачуни-
це, зашто нико није дошао у Кинотеку да се распита колико је коштало 
чување и одржавање тих филмова како би опстали као оставштина за 
будућност и у сваком тренутку били спремни за приказивање. Овде је 
реч о продаји културног добра, што никако није смело да се догоди, а 
не о политизацији. Неће бити да су они који су читав свој радни век 
уложили у производњу, приказивање и чување тих филмова исполи-
тизовали „случај ‘Авала филма’“. Да ли је, после свега, поштено упрети 
прстом у глумце, редитеље, сценаристе, архивисте?

Тада се о „Авала филму“ говорило да је „мртвац“ и да ћемо ње-
говом продајом да добијемо нешто „здраво“. Прошло је доста времена, 
а оздрављење се не назире. Или ће „оздрављење“ да крене када баге-
ри уђу у простор „Авала филма“ који не припада само том, сада би-
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вшем, предузећу. У њему се налазе студији РТС-а и „Застава филма“, 
великих произвођача са значајном филмском архивом који су пратили 
многе догађаје важне за историју наше војске. Коначно, ту је и Архив 
Југословенске кинотеке, један од најзначајнијих светских филмских ар-
хива. Реч је о огромној колекцији у којој се чувају филмови из више од 
130 националних кинематографија света, са фасцинантном колекцијом 
нитратних, самозапаљивих филмова, у којој је последњих година про-
нађено шеснаест филмова из Италије, Немачке, Мексика и других зе-
маља за које се испоставило да су једине копије тих филмова на свету! 
Може се очекивати да се једног дана, када се на том месту направе неки 
други садржаји, депои са нитратним филмовима прогласе за опасност 
по безбедност грађана, што они јесу ако се неадекватно чувају, и због 
тога исе ле на неко друго место. А можда се исели и читав Архив. Ово 
изгледа као претпоставка без основа, али искуство нам говори да је и то 
могуће.

Није неважно подсетити на то како је све то са „Авала филмом“ 
почело, како је почело пропадање успешног предузећа које је део ис-
торије и саставни део културног корпуса наше земље. За почетак се 
може узети 1991. година када је „Југоекспорт“, некада успешна фирма, 
постао већински власник „Авала филма“. Био је то период великог го-
милања дугова и спасоносном се чинила одлука Владе Зорана Ђинђића, 
фебруара 2003. године, да откупи дугове, изврши реорганизацију „Ава-
ла“ филма и омогући јој нови почетак, односно спречи стечај који се 
догодио десетак година касније. Ђинђић је нажалост убијен, и „Авала 
филм“ је, како се то у жаргону каже, „пуштен низ воду“, а по свему то 
је морао да буде посао Министарства културе. И на крају, 2001. године 
„Југоекспорт“ даје сагласност да се покрене стечај.

Суштинско питање покреће Горица Мојовић у свом тексту у Вре-
мену (број 1269 од 30. априла 2015. године). „Ко је донео одлуку да се 
‘Авала филм’ прода у целини? Зашто из продаје није изузет барем филм-
ски каталог ‘Авала филма’? Дуг ‘Авала филма’ није, како каже Вучић, 20 
милиона евра него нешто мање од четири милиона. Продата је за осам 
и нешто милиона. Дакле, за надокнаду повериоцима била је довољна 
продаја половине ‘Авала филма’. Није морао бити „покрпљен“ филмски 
каталог који је процењен на мање од пола милиона евра. Можда су у 
међувремену променили прописе. ‘Авала филм’ највише дугује држави: 
Министарству финансија тј. Управи прихода, што је скоро половина 
дуга. Потом градским електранама, водоводу. Држава је највећи пове-
рилац, држава је могла да буде и власник.“
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У наставку текста Горица Мојовић каже: „Пре неколико дана на 
питање новинара да ли је држава могла да откупи дугове ‘Авала филма’ 
министар Тасовац, скоро увређен, одговара: ‘Можда за вас нису, али 
за мене четири милиона јесу огромне паре’, уз то наравно ‘ми имамо 
приоритете’. Па јел’ 2013. године био приоритет шест милиона евра за 
Милански едикт?“

Не сме се заборавити ни то да се поменути министар Тасовац до 
дана аукције оглашавао ненадлежним за догађаје око „Авала филма“. 
Кинотека је по природи своје делатности покушала да скрене пажњу 
на то да се филмови који се налазе у њеном Архиву налазе сходно 
одредбама Закона о кинематографији. Дан пре пре продаје „Авала фил-
ма“, Министарство постаје надлежно за читав случај и оглашава се са-
општењем којим проглашава Кинотеку одговорном зато што филмски 
фонд „Авала филма“ није проглашен за културно добро и шаље ин-
спекцију у Кинотеку. Понављам, на дан пре продаје!

За шта је Кинотека одговорна?
Госпођа Мојовић прецизно даје одговор и на то питање.
„Тачно је да није извршена категоризација (културно добро oд 

великог значаја, изузетног значаја итд). По Закону о кинематографији 
продуценти, дистрибутери морају једну копију и припадајућу филм-
ску грађу да предају у Архив Кинотеке. Када стигну у Кинотеку, они на 
основу Закона о културним добрима уживају тзв. претходну заштиту 
тј. представљају културно добро по члану 25. и 27. истог тог Закона. 
Кинотека је деценијама по том принципу сакупљала, евидентирала, об-
радила, чувала, и што је најважније, сачувала све те филмове. Да није 
било тако, шта би био предмет продаје? Из овог јасно следи да су фил-
мови које је произвела Авала филм културно добро и по Закону о при-
ватизацији (члан 5) никако нису могли да буду предмет продаје.“

И у случају „Авала филма“ и „Београд филма“ намеће се једно 
важно питање. „Авала филм“ је власт продала фирми која је основа-
на месец дана пре продаје са капиталом од 60.000 динара. Као власник 
фирме појавио се бивши таксиста. Немам ништа против таксисте, али 
имам против оних који се до данашњих дана нису огласили шта им је 
чинити са тим филмовима на које сада одлуком Суда полажу право. 
Да ли ће их и на који начин заштитити, дигитализовати, приказивати? 
Коначно, никада нисмо сазнали ко су нови власници и да ли су и у как-
вој вези са филмом.

Шта је поседовао „Авала филм“? Располагао је грађевинским 
земљиштем површине 32 хектара, с тим што на 10 хектара право ко-
ришћења има РТС, а део користе Југословенска кинотека, „Застава 
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филм“ и „Кошутњак филм“, додуше у много мањем обиму него РТС. 
Ово земљиште налази се у Кошутњаку који је веома атрактивна ло-
кација за градњу. Ту су и пословне зграде од око 20.000 квадратних 
метара. У ту површину спадају и четири филмска студија. За шта су 
се филмски радници борили? Управо за тај део „Авала филма“, као и 
за права на филмски фонд. Ту су два студија са базенима за подвод-
но снимање, филмским радницима добро познати Студио 1, који је 
по величини и карактеристикама потребним за филмска снимања био 
други у Европи. Велика сала тонског студија је по звучној изолацији и 
осталим условима за тонско снимање била међу најопремљенијима на 
Старом континенту. О величини говори и податак да је у њу могао да 
стане симфонијски оркестар. Модел по коме су ти студији прављени 
била је чувена „Чинечита“, студио за снимање филмова у Италији. Цео 
комплекс је грађен по принципу „зграда у згради“, што значи да постоје 
дупли зидови између којих је био песак који је најбољи изолатор спољ-
них звукова. Ту су се налазили и пратећи објекти попут радионица за 
израду сценографије, магацини у којима су били смештени реквизити 
и костими за снимање филмова из многих временских епоха. Колико 
би то данас, када су странци коначно почели код нас да снимају филмо-
ве, могло да буде од помоћи и користи и онима који снимају филмове 
и онима који дају услуге! Могло је, да су се питали филмски радници. 
Али нису. О судбини „Авала филма“ одлучили су они који се нису ба-
вили филмом, а и у биоскоп нису ишли годинама јер су и њих, нешто 
раније, продали будзашто.

Почетком године у дневним новинама појавила се информација 
да је „Авала филм“ препродат фирми из Хонгконга!? Да ли то значи да 
ћемо права за приказивање Скупљача перја, рецимо у Музеју кинотеке, 
тражити у Хонгконгу? Учесницима у овом игроказу ништа не фали. И 
даље раде своје одговорне послове – руководе. Као и у случају „Београд 
филма“, тако и за „Авала филм“ не треба да одговарају само они који 
су купили већ и они који су им то дозволили. Они први, рекло би се, 
мање су криви.

Износим примере из блиске прошлости, а требало би да говорим 
о томе шта нам је чинити у будућности? Када је заштита споменичке 
грађе и културно наслеђе у питању, будућност најчешће покушавамо 
да дефинишемо кроз дигитализацију. Та чаробна реч требало би да 
реши многе проблеме, да спасемо много тога од заборава и у каквом-
таквом облику сачувамо за генерације које долазе. Ипак, дигитализа-
ција није свемогућа. Као и сваки нови формат она има своја ограни-
чења, предности и мане. Дигитализација не решава проблем чувања 
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свега онога што има статус културног добра јер копија не може да 
замени оригинални документ. Дигитализацију треба посматрати, пре 
свега, као виталан процес који помаже да се реконструишу и сачувају 
документи, првенствено они који су оштећени и, што је такође важно, 
да постану доступни за употребу стручној јавности и свима који су 
заинтересовани.

Дигитализован документ је само релативно поуздана информа-
ција. Пример је рестаурисање филма чији оригинал мора да остане на 
филмској траци као носиоцу слике и звука. У кризама кроз које су про-
лазили биоскопи, нарочито код нас, тако ре-мастеризован филм дао је 
кључни допринос приступачности и глобалној информацији о кине-
матографији уопште. Коначно, не постоје сазнања о трајању дигитал-
ног записа, а архивистика не функционише на претпоставкама већ на 
опипљивим доказима. Зато сваки „дигитални одливак“ мора да има и 
свој пандан на хартији, филмској траци итд., то јест на ономе од чега је 
документ начињен. Архивисти су годинама обучавани да чувају и сачу-
вају све досадашње облике на којима постоје документи. Микрофилм 
се подразумева.

Без обзира на ограничења на која упозоравам, дигитализација 
културне баштине један је од видова њеног очувања и промовисања. 
Постављањем на интернет она постаје широко доступна, не само као 
информација већ и као основа за различите облике научних и струч-
них изучавања. У развијеним земљама дигитализација културне ба-
штине представља државни пројекат од прворазредног значаја који је 
дугорочно осмишљен као трајна делатност у коју се улажу значајна 
средства.

Свесна критичног стања у коме се налази културна баштина, 
САНУ је покренула иницијативу за оснивање Аудиовизуелног архива 
и Центра за дигитализацију САНУ у коме би се у јасно дефинисаном 
правном оквиру и по највишим стандардима у дигиталном облику 
похрањивало релевантно културно, историјско, уметничко и научно 
наслеђе српског народа.

Културна, уметничка и научна баштина представља основу 
идентитета сваке нације. На основу баштине препознајемо и разли-
кујемо поједине културе, стварајући тако слику (позитивну или нега-
тивну) о датој нацији и држави. Изузетна брига посвећена очувању и 
промовисању културне баштине у развијеним, али и мање развијеним 
земљама које држе до свог идентитета и угледа, није мотивисана само 



КУЛТУРНА ДОБРА КАО НЕОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ 319

промотивним разлозима већ почива и на јасним политичким и стра-
тешким интересима.

У Србији последњих неколико деценија уочљива је не само не-
брига и занемаривање националне баштине већ неретко и њено намер-
но или ненамерно уништавање. То се манифестује кроз неадекватно 
чување културних добара, али и кроз укидање и деградацију институ-
ција које треба да воде бригу о културним добрима, чија се делатност 
услед недостатка средстава свела на минимум. Уколико се овакво стање 
настави, у блиској будућности баштина српског народа почеће да про-
пада и временом нестаје. Без културног и историјског идентитета срп-
ски народ ће се суочити са празнином у сећању која је први корак ка 
његовом нестајању.

У последњих двадесетак година у неколико институција у Србији 
започета је дигитализација различитих облика баштине. У неким слу-
чајевима дигитализација је изведена успешно, по највишим светским 
стандардима, у облику који је компатибилан са сличним институција-
ма у свету. Нажалост, у не малом броју случајева дигитализација је 
обављена под другачијим, често неприхватљивим стандардима, а ма-
теријали дигитализовани у различитим институцијама нису повезани 
у јединствену функционалну целину. Као резултат парцијализације, 
неприхватљивих стандарда, некомпатибилности платформи и софтве-
ра који омогућавају ефикасно повезивање са сличним институцијама 
у свету и одсуства јасне слике о целини културног, уметничког и науч-
ног наслеђа, српска баштина остаће тек спорадично дигитализована и 
највећим делом недоступна. Истовремено, не постоји јасан правни ок-
вир који би регулисао све аспекте дигитализације, од ауторских права, 
права коришћења, до обавезујућих стандарда.

Шта је циљ са којим је основан Аудиовизуелни архив САНУ? Ар-
хив би имао вишеструку функцију. Њу би чиниле дигитализација и 
стручна обрада културне, уметничке и научне баштине која се, пре све-
га, чува у САНУ, као и драгоцени Архив Српске православне цркве у 
Сремским Карловцима који је на старању САНУ.

Истовремено, у оквиру Аудиовизуелног архива и Центра за ди-
гитализацију САНУ стицала би се баштина дигитализована у другим 
институцијама уколико су задовољени врхунски стандарди дигита-
лизације, уз задржана права институција које су обавиле дигитализа-
цију. Тиме би Аудиовизуелни архив и Центар за дигитализацију САНУ 
постао чвориште у којем би се на стандардизован начин објединила
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баштина која је до сада дигитализована по прихватљивим стандардима, 
али и највећи део баштине која ће се тек дигитализовати у будућности.

Коначно, улога Аудиовизуелног архива и центра за дигитализа-
цију САНУ садржана је и у идентификовању баштине која није диги-
тализована и која се налази у различитим институцијама, архивима и 
приватним збиркама у земљи и у свету. Дигитализацијом би она била 
трајно документована и стављена на располагање широј публици и ис-
траживачима у земљи и свету.

Посла је много. Негде држимо корак са светом, али најчешће 
каскамо, а послу дигитализације културног наслеђа не назире се крај. 
Поготову за оне који су тек на почетку. Без обзира на резерве према 
дигитализацији које се највише односе на непровереност њених фор-
мата и век трајања, мора се дигитализовати наслеђе које имамо јер 
је много тога на ивици пропадања. Морамо сачувати архивску грађу 
која је својеврсни споменик и сведок времена на које се односи. Она 
је наше колективно памћење које ће генерацијама у XXI веку помоћи 
да бесмисленим и злонамерним измишљотинама, а небројено пута смо 
били сведоци томе, супротставе историјске истине. У нешто измење-
ном формату, али истине.

CULTURAL PROPERTY AS NONRENEWABLE RESOURCE
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Abstract. Cultural property is a non-renewable resource and this article lists examples of cul-
tural properties that are lost or jeopardized by various sorts of carelessness. Many items were 
destroyed in numerous bombings during the 20th century, in which cultural properties were 
not exempted. Here we should first mention lootings of Serbian archives during World War 
I and II, demolition of monument to Karađorđe in 1916, and burning of National Library in 
1941, which all led to permanent disappearance of valuable evidences of our past. We should, 
however, also mention the devastation which occurred in our recent history during the tran-
sition, such as disappearance of networks of cinemas in the entire Serbia. This happened in 
the country which in 1896 was among the first in Europe to see the new wonder named 
cinematograph, only few months after the historical projection by Lumier brothers in 1895. 
In the country which had very well developed cinema network from the very beginning, and 
whose halls have been providing insight into all the latest trends in our and global cinema-
tography for decades.

We also paid our dues to transition by selling of major movie concern “Avala film”. This 
way, all the movies that had status of a cultural property in the moment of sales have also 
changed ownership. Today, just like before the sales, those movies are kept in the Archive of 
Yugoslav Cinotheque, its experts are still taking care about them, and all of this is financed 
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by Republic of Serbia. But distribution rights and profit from them belong to the buyer of 
“Avala film”.

Part of this article includes founding of SASA Audiovisual Archive and Center for Digi-
talization. Future of protection of cultural property is most often defined by their digitaliza-
tion which definitely is one of the ways of their preservation and promotion. Task of the 
newly-founded SASA Audiovisual Archive and Center for Digitalization is to protect and pre-
vent further deterioration of valuable content which testifies about our history and identity, 
but also to make it available to our professional and wide audience.

Key words: cultural property, heritage, monuments, SASA, cinematography, transition, digi-
talization, SASA Audiovisual Archive and Center for Digitalization




