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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

ИНСТИТУТЛЕГАТАИ 
КУЛТУРНАПОЛИТИКАСРБИЈЕ

Институтлегатакаозалоги
заветплеменитихстремљења

Један од Сократових кључних ставова јесте да је врлина
знање–дакле,несамодајепоседовањезнањаврлина,већ
јеврлинаизједначенасазнањем.Циљилисврхаистинског
знањајечињењедобрихдела,папоСократуспознајаима
каосвојсуштинскипредметзнањеотомештаједобро.Вас
питање и образовање нису пуко усавршавање  одређених
људскихвештинаилиспособности,нити самопосредова
њеинформација,већјењиховсмисаодаоспособечовеказа
истинскициљживота,стремљењекадобром,кајединству
мудростииврлинскогпоступањаиживљења.Дакле,сврха
знањанијесамоконтемплативна,филозофскаилипрактич
накатегорија,њензадатакјетежњакаврлини,кадобром,
атојесуштинскисмисаосвакогхуманистичкогнастојања.
Говорећиочовековимнајвишим,антрополошкимпотреба
ма,самоактуализацији,свакакоморамоиматиувидуиње
говоморалноусавршавање,исвакако,потребузачињењем
добра,даривањем.

Исходиште института легата је сврховитост у оквиру од
ређене заједнице коју држе на окупу кохезионе силе про
шлости.Легатисутрагпрошлостикојитраје,аакосечува
трајаћеидуховнабудућностзаједнице.Полазећиодстано
виштадаје„прошлостнештоштоградимоизжељезаза
једништвом”,цитирајућиисторичараидејаТ.Б.Ериксена,
МиланПопадићпромишљаначиннакојинекодруштвоили
заједницаствара,мислиилигради.Одговорлежииуокви
руинструментаријабаштинскихинституција,паиуинсти
туцијидаривања,легата.Ауторподсећадајезаједништво,
тојестзаједница–communalia,управоуосновипрвобитне
употреберечиpatrimonium(баштина,наслеђе).

Разумевајућиподлегатомнарочитубаштинскуинституци
ју,Попадићуочавадаконцептлегатапреносиједноставну
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баштинскупоруку:Каоиндивидуалничиноставиоцаиза
штићен правним нормативима, легат заправо опредмећује
нарочиту културну вредност и поручује – не наслеђује се
само„имање”или„правноимовинскакорист”,тојетекза
логзаправициљ,аонјенеговањедобробитиљудиињихо
вихмеђусобниходноса.

Уосновилегатскеврстенаслеђивањапресвегајеобичајда
ривања.Даривањеподразумеванесебичност,даклеодваја
њеодделасебе,нечегдрагог,иколикојетонештоважније
–тојенесебичније.Свакичиндоброчинстваимасвојутицај
намногошируобластодлокалне;изградњабољегдруштва,
подизањеетичкихнормиилествицеопштегмораланарода
можебитипонуканаплеменитимчиномостављањалегата.
Културномполитикомтребалобинеговатикултурударива
ња,каоиисказивањепоштовањадародавцимаалииспрам
пожртвованостичуварнихпреносилацакултурнихдобара.

ДејанаОцић, представљајући нам рукописну заоставшти
нуЖаркаВидовићаизакоганијеостаописанитестамент
(али јестедубокљудскитрагионикојибринуоњеговом
наслеђу), отвара у контексту дискурса о легатима круци
јално,етичкопитањеосећањаморалнеобавезеулегатству
и указује на нека значајна питања дародавства која наше
законодавствoикултурнаполитиказаобилазеилиихсамо
подразумевају.

Лични односи легатора и легатара обогаћују наслеђено и
чинеодзаоставштине–завет,пишеОцићева,асвестсвих
учесникаодоприносузаједничкомкултурномдобрукључ
најеизаостварењенационалногинтереса.„Каодајезнао
даинституције,ипоредсвихправнихзаштита,самепосеби
неморајубитигаранцијадаћесерукописисавесночувати.
Неоставившитестаментапишућиоличности,осећањуи
моралу,категоричкомимперативу–оставионамјевишеод
тестамента–оставионамјезавет.”

Такојеуовомсмислу,каозавет,усменаречдалекојачаод
писаногтекстазаконодавства,јерјеонипокретач,односно
„морални закон у мени да може бити основ општег зако
нодавства”.Видовићевизаписиокантовскомкатегоричком
императивупотврђујудајезнаодасенеможе,правномили
другомсиломнатератинекоданештоцениидаимаосећа
њеморалнеобавезепрематоме,акотаобавезанепроистиче
изњегасамог,изњеговеличности.

Каоо виду аквизиције данашњихлегатаМузеја градаБе
ограда,поредпоклона,АнгелинаБанковићговорииојед
нојврстиспоразумапремакојемвласнициједнуколекцију
уступајуузаменузаодређенуфинансијскунадокнаду.Тако
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сууМузејдоспелилегатиКсенијеиРаденкаПерића,Петра
Поповића,ЛелеиСлавкаФлегела,ПавеиМиланаСекулића
иТомеРосандића–овајначинбогаћењамузејскихфондова
јепознатјекаооткуп.Наравно,билојетовремеинтензив
ногразвојакултурнеполитикеимузејскогбумакојијеусле
диоод1950ихгодина20.века,штојеусловилоиповећање
бројапримљенихлегатаиформирањемеморијалнихмузеја.
Спремностдржавенавеликаулагањаукултуруиатмосфера
којујетодонело,допринелисумногобројнимситуацијамау
којимасудржаваилиГрадБеоградбилиспремнидауложе
знатнафинансијскасредствауповећањемузејскихфондо
ваи,нанекиначин, „откупљивање”колекцијапојединаца
које су затим, у складу са уобичајеномпраксом, називане
легатима.

Међутим,можесепретпоставитидасупроменаекономске
ситуације1980ихгодинаиконстантноувећањефинансиј
ских издатака усмерених на одржавање легата радикално
смањивалиприливлегата.Искуствоупраксипоказуједаје
свемањеонихкојисуспремнидасвојеуметнинеоставему
зејима,алиидаовеустановемногопажљивијеприступају
потенцијалнимпоклонима.Томеуприлог говориичиње
ницадаод1991.до2018.године,кадајепотписанУговор
опоклонусаФондацијомМиланЗлоковић,уМузејуграда
Београданијеформиранниједанновилегат–сазнајемоод
Банковићеве.

Ово је место и тренутак да укажемо на вредност неких
уметничкихколекцијауприватномвласништву.Овезбирке
представљајуогроманнеискоришћенифондукултуриРе
публикеСрбије.Подповољнимусловимамногиколекцио
нарибилибииданасспремнидатеколекцијеуступедржа
викаолегате.Требалобиозбиљноразмислитикојибибио
начиндаседанашњеприватнеколекције,узпотпунусатис
факцијувласника,једногданауступедруштву,будућидасу
многиодњихвољнидаихставенаувидјавности.Мисли
модабисемногиспонзори(компанијеипојединци)могли
укључити у ову племениту акцију спасавања драгоцених
уметничкихзбирки.

„Поштујућитрадицијустварамотрадицију”–мотојеГале
ријеМатицесрпске.ПоречимаТијанеПалковљевићБугар
ски, „наслеђујемо идеје, прилагођавамо их времену имо
гућностимаистварамонекеноветрадицијезабудућност.”
Дугаисторијапримањауметничкихделаисвестозначају
задужбинарстваподстакла јеуправуГалериједаустанови
специфичанмоделпоклонзбиркекаопосебантипизложби
којиуспешнотрајевећтридеценијеиконстантносеунапре
ђује.Овакавконцепткрозјавнопрезентовањепоклоњених
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радовауметника,наследникаиликолекционарапопуларише
овајвиддоброчинстваидруштвеноодговорногпонашања,
некајеврстаомажаизахвалностипоклонодавцу,аистовре
менојеиподстицајзадругедасенасличанначинукључе
урадГалеријеидопринесуувећањуњенеколекције.Ото
меговориинајновијадонација–легатДрагишеБрашована,
којимјезначајнообогаћенановоформиранаипубликована
збиркапримењенеуметности.

„ИдејасаборностинакојојјезаснованаМатицасрпска,уз
високоусађенусвестоважностидаривањанацијикаородо
љубивогчинакојиостајезабележен,поштованиподстица
јанзагенерацијекоједолазе,утканајеумоделпоклонзбир
кикаојединственвидлегатакојисенегујеуГалеријиМа
тицесрпске”–истичеуправницаовогмузејаодизузетног
значајаиугледа.

Увексвежа,новаизанимљива–СпомензбиркаПавлаБе
љанског савременим музеолошким приступом константно
указује на значај свог дародавца, његове колекције умет
ничкихделаињиховихаутора.Ипретходнегодиненас је
ова галеријаизненадила,и томузејскомпредставом.Пре
маречимаМиланеКвас,представа„ШестпортретаПавла
Бељанског” остварила је неколико важних циљева: „пове
зивање легата и удружења грађана у стваралачком проце
су, едукацију публике на занимљиви забаван начин, већу
посећеностмузејскихсадржаја,ширењеидејезадужбинар
ства. Синергијом рада кустоса Спомензбирке с једне, и
драмскогпедагогаиглумацаТеатрамладих„Мишоловка”
с друге стране, створен јемузејски производ који задово
љаваглавнекритеријумеразвојапублике:њенупартиципа
тивностианимацију.Инспиративнакаопримерпедагошког
креативнограда,вршњачкеедукацијеиформирањановепу
блике,овапредставапоказалајенакојиначинпубликамо
жекрознепосредандоживљајдаусвојизнањаокултурној
баштини.”

УноветоковемузеологијеукљученисуистручњациЕтно
графског музеја препознавајући потенцијале за нов начин
радаспубликомиуМанаковојкући–крозедукативнепро
граме за изучавање старих уметничких заната и техника,
разноврснихвештинаинароднихрукотворина.МиленаЂу
рицаиМајаМарјановићауторкесутекстапосвећеногради
оницамаишколаматрадиционалнихзанатакојесетематски
најчешћевезујузаетнографскуспомензбиркуибогатис
траживачкирадХристифораЦрниловићасачувануњеговој
рукописнојграђи.
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Рад Јелене Межински Миловановић о првим обимнијим
поклонима академика – ликовних уметника Уметничкој
збирциСАНУ,детаљноосликавазачеткеГалеријеСАНУи
овеколекције,одДружствасрбскесловесности,основаног
1841.године,прекоДруштвасрпскесловесностииСрпског
ученогдруштва(основаног1864.године)којасупретходила
Српскојкраљевскојакадемијиоснованој1886.године–па
сведоданашњеСрпскеакадемијенаукаиуметности.„Упра
во суНедељкоГвозденовић,ЉубицаСокићиАлександар
Дероко својим чином, оставивши Академији осмишљене,
целовитеиобимнезбиркесвојихрадова,далипримербуду
ћимдонаторимаитакоформиралијезгроУметничкезбирке
ококога сеонаиданасразвија чувајућиуспоменунаове
великествараоцеикултурнепосленике.”

ПрвауметничкаделауфондАкадемијеулазекрозпројекте
везанезаприкупљањеипроучавање„старина”алиициљ
нимкуповањемипоручивањемуметничкихделарадиукра
шавања новог „Дома Академије”, што је била и подршка
ликовнимствараоцима.Затусврхусуопредељиванасред
ствапојединихАкадемијинихфондоваизадужбина.Увла
сништвоАкадемије уметничка дела улазе и непосредно у
оквирусамедонације,односнооставштинеоснивачафонда.

МузејЈугославијејесвакакобаштинскаустановаснајвећим
фотографскимфондомуСрбији.НедаКнежевићиРадован
Цукићусвомтекстуистичудамоменатлегатствауобогаћи
вањуфондамузејапочињедаигразначајнуулогуутренут
кукадаје2014.годинеформиранпрвилегатуовоммузеју–
ЛегатСтеванаКрагујевића,истакнутогфоторепортераПо
литике.Овазаоставштинадрагоценајескултурноисториј
ског, друштвеног и уметничког аспекта.Приказ сведочан
ственог и комуникацијског потенцијала ове збирке биће
узоризанеколикодругихфотографскихлегатакојисуфор
мираниунареднимгодинама(АлександраСимићаидр).

Христина Микић разматра културну политику Републике
Србије(апресвегањенеекономскемере)уфункцијипод
стицањадародавстваилегатства:„Изуглакултурнеполи
тике, подстицање филантропије нормирано је као општи
интересукултуриузрегулисањетржиштаукултури,под
стицањеспонзорисања,меценарстваидонаторства.Међу
тимпостојећипредлозиСтратегијеразвојакултуредо2029.
године и Акционог плана за њено спровођење у периоду
2020–2022.,овојтеминепосвећујускороникаквупажњу,па
сестичеутисакдадоносиоциодлукананационалномнивоу
неперципирајуфилантропијукаоважнутему.Легатствоје
нормираноикаоекономскамеракултурнеполитике,гдеје
прописано да се културни програми и пројекти установа
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културе и других субјеката у културифинансирају [...] од
легата,донација[...].”

Многе колекције, појединачни артефакти и имовина ко
јисуданасдеоприватнихиницијатива,могуубудућности
постати јавнадобра.Збогтога јеважнодасеекономским
инструментимаделујеуправцуподстицањалегатства,одр
живости легата који су похрањени у одређенимустанова
макултуре,каоиукључивањавећегбројаактерауњихово
финансирање,сматраХ.Микић.

***

Каоштолегатичувајупредмете,ипредметичувајулегате.
Онинанајбољиначинпотврђујутезуда„материјалнакул
тураобичноживидужеодиндивидуа,причемусепроиз
водњањенихзначењачестоможеразуметисамотокомвре
менаилиретроспективно”1.

Висови ка којима треба тежити никад нису превисоки –
поручује нам Дејана Оцић: „Ако би културна политика
државебилакаоштоје,например,културнаполитикапо
родице Ђорђа Михаиловића – чувара Солунског гробља,
својеврсног легата, личности која је заветована осећањем
дужности према сећању на страдале, која својом жртвом
њиховимжртвамадаје смисао,одужујућисетакоисвојој
породициисвоменароду–институтлегатапредстављаоби
заистачврсттемељзанационалнутврђавукултуре.”

1 Олсен,Б.(2002)Одпредметадотекста,Београд:Геопоетика,стр.193.
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