
375

УниверзитетуНовомСаду,Академијауметности,НовиСад

DOI10.5937/kultura2068375P
УДК061.27:73/76(497.11)

316.72(497.11)”197/...”
351.853(497.11)

стручнирад

ЛЕГАТИУКУЛТУРИС
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НАКУЋУЛЕГАТАУ

БЕОГРАДУ
Сажетак: Бри га о кул тур ној ба шти ни спа да у при о ри те те сва ке 
др жав не кул тур не по ли ти ке. Нај ва жни ја је за шти та, јер се из гу
бље но не мо же на док на ди ти, а од из у зет не ва жно сти су и ње но 
про у ча ва ње и пре зен та ци ја јав но сти. С јед не стра не, за оче ки ва
ти је да су у оси ро ма ше ној др жа ви из два ја ња за кул ту ру све де на 
на ми ни мум, али с дру ге, по сто ји и ве ли ки број не ре ше них про бле
ма ко ји не за ви се од фи нан си ја, по пут уре ђи ва ња прав не ре гу ла
ти ве ка да је ова област у пи та њу. У ра ду се го во ри о ле га ти ма 
из обла сти ли ков них умет но сти ко ји су по ве ре ни гра ду Бе о гра ду и 
кључ ним про бле ми ма са ко ји ма се ле га та ри су сре ћу. По себ на па
жња по све ће на је ле га ти ма о ко ји ма бри не Ку ћа ле га та, као је дин
стве на др жав на ин сти ту ци ја у зе мљи, чи ја је основ на делатност 
ве за на за ле га те и ле га тор ство. 

Кључнеречи: кул тур на по ли ти ка, ле га ти у кул ту ри, Ку ћа ле га та 
у Бе о гра ду, кул тур на ба шти на, град Бе о град

Иакојејаснодасуинтервенцијеусферикултурепостоја
ле у свим цивилизацијама, сматра се да јеПлатон поста
виоосновекултурнеполитикеусвојимделимаДр жа ваи
Зако ни.Некењеговеидејеуграђенесуиумодернекултур
не политике, попут изградње јавнихшкола и вежбалишта
или образовање за оба пола, иако се у праксишколовању
девојчицаиженанијепосвећивалапажњадугинизвекова,
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пајесамомалибројизузетнихженаипакуспеодасеиска
жеунауци.1

Платонјепрвидефинисаоциљевекултурнеполитике,њена
подстицајнаирепресивнасредства,стављајућиакценатна
цензурууметничкогстваралаштва,поготовонацензуруса
држајакојимасудецаизложена,јерјеверовао,ареклиби
смодајебиоуправуидатопотврђујуисавременасазнања
изпсихологије,даоноштосеусвојиураномдетињству,по
путсистемавредности,остајеучовекузацеоживот.Усво
јојДр жа викаже:„Чинисе,дакле,данајпреморамонадзира
тимитотворце,итребаодвојитионоштосудобросрочили,
аштонису,одбацити.Одабранемитоведаћемодадиљамаи
препоручићемомајкамадаихпричајудециидатимевише
негујуњиховедушенегоњихователарукама.Аодмитова
којеседанасприповедајуморасенајвећидеоизбацити.”2

Државнакултурнаполитикабисенајширемогладефиниса
тикаобригадржавезакултурниразвој3алиизанаслеђена
културнадобра.Онадиректноутиченакултурниживоту
земљинаразличитеначине,одфинансијскеподршке4(или
одсуства таквеподршке)институцијама,пројектима,поје
динцима,доуређивањазаконскерегулативеуовојобласти,
акојићесемоделкултурнеполитикеприменитизависиод
политичких, економских, правних, социјалних и других
условаукојојсе земљаналази.Eлиот,међутим,примећу
је да се трендинтересовањадржава за културу генерално
смањује,докседајупредностидругимобластима.5

Држава, дакле, својим делањем или одсуством делања у
великојмериутиченасавременостваралаштво,алиимаи
кључнуодговорностзаочувањекултурногнаслеђаињего
ву заштиту кроз рад институција културе којефинансира,
попут завода за заштиту споменика, музеја,6 библиотека,
архива,кинотека,фонотека...

1 Вероватно су кључни разлози за такву ситуацију билe полне улоге,
полнепредрасудеисиромаштво.

2 Platon.(1976)Dr ža va,Beograd:BIGZ,str.5758.
3 Prnjat,D.(2013)Kul tur na po li ti ka,Beograd:Akademijaumetnosti,str.9.
4 Онаграђивањуукултуривишеу:Прњат,Д.(2014)Српскедржавнена

градезакњижевностваралаштвоод1945.до1980.године,Кул ту ра бр.
145,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка.

5 Eliot,Т.S.(1995)Ka de fi ni ci ji kul tu re,Niš:Prosveta,str.103104.
6 Првобитнеколекцијебилесуупоседувладараиаристократије,акасни

јеибогатихграђана,којисубиралиуметничкаделаускладусасвојим
укусом.Такојеиданас.Богатиколекционаричестоконсултујуструч
њакеприликомкуповиневреднихдела, јернатаквукуповинугледају
каонаулагање,алиистовремено,бирајуиускладусасвојимукусом.
Уколикосепогледатржиштеделаликовнихуметности,приметићемода
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Једанодвеликихпроблемасакојимасе срећусиромашне
државе са богатом културном баштином је што се често
покретна,аунекислучајевимаиделовинепокретнихкул
турнихдобара,селеизземаљапореклаутржишнобогатије
земљенаразличитеначине,одкојихсумногииилегални.
НајвећипроблемимајуземљекојенисудеоЕвропскеуније,
поготовоземљеАзијеиБлискогистока,7алипостојеинераз
решени вишедеценијски сукоби између појединих земаља
Унијекојисетичувласништванадантичкимартефактима.8

КадасеговориокрађамакултурнихдобараизСрбије„исти
чеседајеРимскоархеолошконалазиштеВиминацијумкод
Костолца обогатило многе колекционаре из иностранства
вреднимекспонатима...Познаваоциприликакажуда је за
иностранство занимљив археолошкиматеријал изСрбије,
најчешћеновацинакит.Иконесу,такође,траженекаоврста
делакојамогудасепласирајуванграница.Крађесечесто
дешавајунатајначинштоуњимаучествујуионикојираде
умузеју.”9

Међународназаједницапокушавадеценијамадарегулише
овуобласточемусведочеКонвенцијаомерамазазабрану
испречавањенедозвољеногувоза,извозаипреносасвоји
некултурнихдобара–Унеско(1970),Конвенцијаозаштити
светскогкултурногиприродногнаслеђа(1972),Препорука
омеђународнојзаштитикултурнеимовинеипрометуумет
ничких дела Савета Европе (1988), ревидирана Европска
конвенцијаозаштитиархеолошкогнаслеђа (1992),Повра
ћајкултурнихдобарапротивправнопремештенихсатери
торије једнедржавечланице (1993),Конвенцијаоукраде
нимипротивправноизвезенимкултурнимдобрима(1995),
Конвенцијаозаштитиподводногкултурногнаслеђа(2001)
иНачелаосарадњиузаједничкојзаштитиипреносукул
турногматеријала(2006)итд,алисеоваактивностидаље
неможеискоренити,штозбогстрастиколекционарадапо
седујувреднепредмете,штозбогжељедругестранедаза
кратковреме,иакоузризикдабудуухваћени,дођудоновца
продајућинештоштоим,заправо,неприпада.

вредностнајзначајнијихконстантнорасте,панечудиштојесвевише
колекционара.

7 Anonim,Buying, sel ling, ow ning the past,28.January2008,17.12.2019;
http://multi.stanford.edu/features/heritage/

8 Вишеу:Prnjat,D.(2012)Muzejiietika:prisvajanjeprošlosti,Kul tu ra br.
137,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

9 Vilus,J.(2007)Prav na zaš ti ta kul tur nih do ba ra,Beograd:Evropskicentar
zamirirazvoj(ECPD)UniverzitetazamirUjedinjenihnacija,str.19.
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Никонеможезабранитипојединцудакупиуметничкодело
којејепонуђенонааукцијиилинанекидругилегаланна
чин,алисеможепоставитипитањенакојиначинтеаукциј
скекућедолазедоартефакатакојенуде,далисутостварно
увеклегалниначиниилијесамонаизгледзадовољенафор
ма?Далијезаистауреду,чакиакоточиничувенааукциј
скакућаКристи,понудитискулптурукојаједеорељефаиз
античкеГрчкеилиглавуукаменуфараонаиз12.династије
древногЕгипта, која је стараоко4000 годинаономеко је
спреманнајвишедаплати?10Какоје,уопштемогуће,дасе
таковреднакултурнадобра,којачинедеосветскекултурне
баштине,нађунааукцији?

На Унесковој листи светске баштине из Србије су
уврштени:11

1. СтариРасиСопоћани,штосеодносинаманастире
СопоћанииЂурђевиступови,ЦрквуСветогапостола
ПетраиПавлаисредњовековниградРас(1979);

2. МанастирСтуденица(1986);

3. СредњовековниспоменицинаКосову,подчимепод
разумевају Манастир Високи Дечани(2004), Пећку
патријаршију,КатедралуБогородицеЉевишкеиМа
настирГрачаницу(2006)12Овиспоменицистављени
су на листу угрожених због нестабилне политичке
ситуације;

4. АрхеолошконалазиштеФеликсРомулијана(FelixRo
muliana)бившурезиденцијуримскогцараГајаГале
рија ВалеријаМаксимијана (GaiusGalerius Valerius
Maximianus)(2007);

5. Стећци, средњновековни надгробни споменици који
сеналазена28локалитетанаподручјуданашњеза
паднеСрбије,БоснеиХерцеговине,западнеЦрнеГо
реицентралнеијужнеХрватске(2016).

Упроцесуразматрањасуи:13

1. МанастирМанасија;

10АукцијскакућаКристи,07.05.2020;https://www.christies.com/salelan
ding/index.aspx?salenumber=18699&saleroomcode=nyr&lid=1&saletitle=

11Унеско,12.05.2020;20.04.2020;http://whc.unesco.org/en/statesparties/
rs/

12ПрвојеуврштенманастирВисокиДечани2004.године,азатимјелиста
проширена2006. године, 12. 05. 2020; http://whc.unesco.org/en/list/724/
documents/

13Навелисмосамоонекојисеодносенакултурнубаштину,20.04.2020;
http://whc.unesco.org/en/statesparties/rs/
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2. АрхеолошконалазиштеЈустинијанаприма(Iustiniana
Prima)односноЦаричинград;

3. Смедеревскатврђава;

4. Бачсаоколином;

5. Неготинскепивнице.

НаинтернетстранициМинистарствакултуреиинформиса
њаРепубликеСрбијенаведеноједајеуЦентралномреги
струнепокретнихкултурнихдобарауписано„2.023споме
никакултуре,66просторнихкултурноисторијскихцелина,
151археолошконалазиштеи66знаменитихместа,”14ауса
радњисавеликимбројемнаучнихикултурнихинституција,
МинистарствојеизрадилоизваничнинационалниПретра
живачкултурногнаслеђаРепубликеСрбије, „сациљемда
сенајширојјавностипредставеразноврснидигитализовани
фондовииобезбедеинформацијеонаслеђукојечувајуби
блиотеке,архиви,музеји,галерије,заводизазаштитуспо
меникаидругисубјектиукултури...Онможебитипокретач
многихпозитивнихпроцесакакоумеђуинституционалној
сарадњи,такоиуразумевањуи јачањукултурногиденти
тета,привлачењуновепубликеипопуларизацијикултуреи
уметностиусамомдруштву.”15Напретраживачусумапира
неустановекултуреуземљи,каоизаштићенанепокретна
културнадобраразврстанапозначају–непокретнакултур
надобра,непокретнакултурнадобраодвеликогзначајаи
непокретна културна добра одизузетног значаја, а конци
пиранајеиВременскалинијакултуреРепубликеСрбијеи
Србаванматицеукојојсупредстављенекључнеличности,
догађајиикултурнадобрасрпскогнарода16Великидопри
нос у израдиПретраживача дао је и Завод за проучавање
културногразвитка.

Ле га ти у кул ту ри

КакосеСрбијадугинизгодинаналазиувеомабурнимпо
литичким и економским превирањима, држава је знајач
но осиромашила, па су издвајања за културу деценијама
уназад сведена на минимум. Оваква ситуација одражава
ласеиодражаванесамонасавременостваралаштво,већ

14МинистарствокултуреиинформисањаРепубликеСрбије03.03.2020;
http://www.kultura.gov.rs/lat/zastitakulturnognasledja/kulturnadobra

15Претраживачкултурногнаслеђа,04.05.2020;https://kultura.rs/oprojek
tu

16ВременскалинијакултуреРепубликеСрбијеиСрбаванматице,04.05.
2020;https://vremenskalinijakulture.rs/
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инамогућносточувања,заштитеипрезентацијекултурне
баштине.

Под легатом (le ga tum) се подразумева завештање покрет
неинепокретнеимовинекојуфизичколицеилипородица
(le gator)остављадругомфизичкомилиправномлицукоје
називамо легатаром (le ga ta ri us), а који по закону о насле
ђивањунебидошаоупоседтеимовине.Уовомпроцесу
завештања постоји још један учесник, који је извршилац
тестамента(one rat).

Под легатом се „најчешће подразумева даривање историј
скоуметничкихпредметаодговарајућојустанови”17истиче
Аврамовић,ипримећуједајемеђуствараоциманајвишели
ковнихуметникакојизавештавајусвојуимовинууформи
легата.18Такосеодпокретнеимовиненајчешћеостављају
вредна уметничка дела, рукописи, фотографије, архивска
грађа,аоднепокретнекуће,зграде,станови,најчешћеоне
укојимасуживелезнаменителичности,19алиимаионих
објеката које су за живота дародавца имале сасвим другу
намену.

Узлегаткојидоприносибогаћенуфондовалегатара,међу
тим,идуиобавезе.Вољалегаторасеразликујуодслучаја
дослучаја,алисепоправилуочекуједасеодржисећање
нањихињиховуимовину,односнонањиховрадуколико
субилиствараоциилинаучници,такоштоћеселегатчува
ти,заштитиодпропадањаиштоћебитиизлаган,доступан
јавности.Иаконапрвипогледови захтевинеделујупре
велики, државне институције културе у осиромашеној зе
мљи најчешће немају довољно средстава да испуне вољу
легатора, поготово када доњих дођу у веома запуштеном
стању.

ПоменућемоидасеуСрбијимногочешћекористиформа
поклона,паиакоовадвапојмамогунапрвипогледдаделу
југотовоидентично,ипаксебитноразликују,јерсепоклон
дајезаживота,алегатнаслеђује.Такосуинајважнијизако
никојимасеуређујелегаторствоЗакононаслеђивањуиЗа
конооблигационимодносима,аналегатеукултуриприме
њујесеиправнарегулативавезаназатуобласт,попутЗакон
озадужбинамаифондацијамаилионихспецијализованих

17Аvramović,Z.(1994)LegatiukulturiBeograda:stanje,problemiimoguća
rešenja,Kultura br. 9394, Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvit
kaстр.214.

18Исто,стр.215.
19Уколикојеупитањустамбениобјекатилиатеље,поправилусеоставља

заједносанамештајемкојијебиоуобјектузаживоталегатора.
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којисепримењујуузависностиодтогакомејелегатзаве
штан,музеју,библиотеци20,архиву...

СекретаријатзакултуруградаБеоградазадуженјезалега
текојиседодељујуБеограду.Формирасестручнакомиси
јакојапроцењуједалијесадржиналегатадовољновредна
дабудеприхваћена. „Општи је ставмузејскихрадникада
сенеможеприхватити свакипоклонкоји грађанипонуде
институцијамакултуреилиградуБеограду.Било јеслуча
јевадасепонудерепродукцијеМузејуградаБеоградаили
неупотребљивиплакатиипрограмипозоришнихпредстава
Музеју позорипшне уметности...Прихватање легата може
даотежаиоколностукојојсеуметничкаоставштиназатек
неутуђемстану,авласникстанатражиисељењесудским
путем(случај120рукописакомпозицијаЈосипаСлавенског
из1981).”21

Понекад,правнинаследницилегаторатражедаимсевредна
имовинаврати,незатоштобижелелидасамидођуупосед
драгоценихделаистамбенихобјекатакојисечестоналазе
уелитнимделовимаграда,већзатоштоинституцијекоји
масулегатиповеренинастарањенебринуоњимаувекна
одговарајућиначин.Разлозизатосубројни–финансијски,
просторни,кадровски,анајчешћежалбесеодносенанеа
декватнузаштитуичувањесадржинелегатакојипропадају
одвлаге,данисудоступни јавности,алиинаненаменско
коришћењеобјекатакојисудеолегата.

Уколикоинституцијакојој јелегатповереннемаодговара
јући простор, она га чува у неком изнајмљеном простору
„чимеизостајеадекватназаштита...Одржавањејепреску
по (станарина, грејање, струја, осигурање, обезбеђење) а
посетамала.”22

Проблем сене решавани када део легата чининепокрет
наимовинауколикојеулошемстању,јеринституцијекул
туре немају новца за реновирање, а и ако није у употре
би, неопходно је месечно издвајање за рачуне и физичко
обезбеђење.

Чакиакобисе,упојединимслучајевима,моглонаћираз
умевањезанеодговарајућубригусиромашнихинституција
културеолегатима,потпунојенедопустиво,адешавалосе,

20ОлегатимаНароднебиблиотекеСрбије видетиу:Božić, J. (2019)Le
gati u kulturnoj politici Republike Srbije, doktorska disertacija, Fakultet
političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 02. 04. 2020; http://www.fpn.
bg.ac.rs/wpcontent/uploads/Jadranka_Bozic_Disertacija_FPN.pdf

21Аvramović,Z.нав.дело,стр.217.
22Исто,стр.216.
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давреднипредметикојичинедеолегатанестануизинсти
туцијекојојсуповерени.23

Иако се у раду бавимо државним институцијама културе,
кадасеговориолегатимауБеоградуморасепоменутијош
једна изузетна институција, Удружење грађана „Aдлигат”.
ТемељАдлигата јепородичнабиблиотекаскраја19. века
БиблиотекаЛазић, аоснованисуиМузеј српскекњижев
ности иМузеј књиге и путовања.Према наводима на ин
тернетстранициудружења,поседују„вишеодмилионби
блиографских јединица, од чега вишехиљада раритета”.24
Удружењејеосновало„Домлегата”укомесеналазелегати
значајнихличностиипородица,међукојимасуилегатМи
лошаНемањића,ПетраБингулца,МилованаДанојлића,Ср
беИгњатовића,МирјанеиПавлаВуисића,породицеЛекои
других,сциљемочувањањиховогделаисећањанањихове
личности.25

Ку ћа ле га та у Бе о гра ду

УБеограду,каоглавномградуиградусаубедљивонајве
ћимбројемстановникауземљи,налазисенајвећаконцен
трација институција културе, као и највећа концентрација
установакултуреоднационалногзначаја,попутСрпскеака
демије наука и уметности, Српске књижевне задруге,На
родног музеја,Музеја савремене уметности,Музеја позо
ришнеуметности,ИсторијскимузејСрбије,Музејисторије
Југославије,НароднебиблиотекеСрбије,Народногпозори
шта,АрхиваЈугославије,АрхиваСрбије,Републичкогзавод
за заштиту споменика културе, Завода запроучавање кул
турногразвитка,Југословенскекинотеке,Југоконцерта,26а
уњемусеналазиинајвећаконцентрацијауниверзитетау
земљи,уметничкихудружења,уметничкихорганизацијаи
медија.

23О несталим књигама из легатаДанилаКиша који се налази уСАНУ
више у: Ђорђевић, Б. На легатима завиди Сорбона,Но во сти 28. јун
2009., 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:243818
NalegatimazavidiSorbona1, каоио свећњакуиз легатаАрсеиВере
МилановићкојиприпадаМузејупримењенеуметности,акојисенашао
уантикварницихотелаХајат,видетиу:Поповић,С.Иделаубијају,зар
не, 10. новембар 2009, 17. 03. 2020; https://www.novosti.rs/vesti /kultu
ra.71.html:256622Idelaubijajuzarne

24Адлигат,22.03.2020;https://adligat.rs/organizacija/oadligatu/
25Исто,22.03.2020;https://adligat.rs/legat/odomulegata/
26КомплетансписакпогледатинаинтернетстранициМинистарствакул

туреиинформисањаРСудокументуИзвештај–установекултуреод
националногзначаја,24.09.2013;29.03.2020.http://www.kultura.gov.
rs/cyr/dokumenti/izvestajustanovekultureodnacionalnogznacaja
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Град Београд,27 осимшто је оснивач и покровитељ неких
однајзначајнијихкултурнихманифестацијауземљипопут
Битефа,Феста,Бемуса,Белефа,Београдскогсајмакњигаи
Октобарскогсалона,оснивачјеи30установакултуре28–по
зоришта,центаразакултуруигалерија,библиотекаиуста
новазаштите,међукојимасеналазииКућалегата.29Онаје
основана2004.године30сциљемдасебавилегатимакојису
поклоњениСкупштиниградаБеограда,каоилегаторством,
икаотаквајејединственадржавнаинституцијакултуреузе
мљи,паћемојојурадупосветитипосебнупажњу.„Основна
делатностКућелегатајеприкупљање,проучавање,обрада,
заштитаипрезентацијалегатаградаБеограда,”31којисуза
вештани Београду од 1955. године до данас.32 Први легат
поклоњенградуБеоградупоклониојевајарТомаРосандић
1955.године.33

Установа је регистрована за делатност музеја, галерија и
збирки, заштиту културних добара, уметничко стварала
штво,приказивањефилмова,услугерекламе,излагањебаза
података, репродукција видео записа, кантине..., а финан
сирасеизбуџетаградаБеоградаиизсопственихприхода,
попут продаје производа нпр. сувенира,34 изнајмљивања
опреме,донаторства,спонзорства,легата,поклона....35

27ЗакултуруиуметностзадуженјеСекретаријатзакултуру,којииматри
сектора:Секторуметничког стваралаштва,Сектор заштитекултурних
добараиСекторзаправнеиекономскепословеипословеинвестиција.

28Списак погледати на интернет страници града Београда 29. 03. 2020;
https://www.beograd.rs/cir/upoznajtebeograd/1036kulturaiumetnost/

29ДокументеЕлаборат„ПроблемлегатаипотребаоснивањаГалеријеле
гатауБеограду”МиодрагаБатеПротићаиз1995.године,Правилнико
пријемуновихлегатаКућелегатаиз2006.године,НацртПравилника
опријемуновихлегатаКућелегатаиз2016.године,тексттестамента
ЉубицеЦуцеСокићитектуговораопоклонуОлгеЈеврићпогледатиу:
Božić,J.нав.дело.

30ПрелепилогозаКућулегатакојапредстављашакукојадржицвет,док
јесадругомнаткриљена,направилајеБосиљкаКићевацПоповић–из
разговорасакустоскињомДиномПавићдана15.05.2020.

31ГрадБеоград,03.03.2020;http://www.beograd.rs/lat/gradskavlast/510736
kucalegata_2/

32Кућа легата у Београду 03. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/onama.
html

33Павић, Д. (2019) Каталог Мо дер на, избор радова из колекције Куће
легата,Београд:Кућалегата,стр.15.

34За сада продавницу сувенира има једино легат Петра Лубарде, а
планиранајеједнаиулегатуПетраДобровића.

35Решењеооснивањуустановекултуре–Кућалегатабр.6320/04XIII
01,тачке3.и5,03.03.2020.,http://www.kucalegata.org/dokumenti/akt.
pdf



384

ДЕЈАНА ПРЊАТ

Актуелни директор Филип БрусићРенауд навео је да је
концепт рада ове установе „систематско и професионал
но старање о покретним и непокретним легатима који су
нам додељени, чување, конзервирање и излагање прове
рених уметничких дела, стварање базе података о свим
легаторима, предлагање пријема нових легата и збирки и
реафирмацијаплеменитихидејалегаторстваидародарства
унашемнароду.”36

ДанасКућалегата,чијесеседиштеналазиуцентруграда,
уКнезМихаиловој46,гдесеналазиГалеријаКућелегата,
бринеоједанаестлегата,одкојихјенајновијиЛегатвајара
КостеБогдановића.ЊеговсинМарко,поклониојепрошле
годинеградуБеограду35oчевихскулптура,37аиакоподаци
олегату јошувекнисунаведенинасајтуКућелегата,ин
формацијујепотврдилакустоскињаовеинституцијеДина
Павић.38

Првелегатеоваустановадобилајенастарање2006.године.
ВајаркаиакадемикОлгаЈеврићпоклонила јеКућилегата
„своје44скулптуреизведенеуфериоксиду,гвожђу,цемен
ту, теракотиипатинираномгипсу,”39 аисте годинепокло
нилаје147скулптураиСрпскојакадемијинаукаиуметно
сти,укојојјеонједини„опремљенипрезентовануоквиру
посебнепоставкекаопројекатОдељењаликовнеимузичке
уметностиСАНУ.”40

Другилегаттегодинеповереновојустановинастарањеје
ЛегатМиленкаШербана,сликараипримењеногуметника,
којисесастојиодтрицелине.Првасесастојиод35њего
вихслика„одкојихјенајвећибројуљанаплатнуипастела
на хартији...”, друга од „18 делањегових пријатеља и са
временика, међу којима су дела Надежде Петровић, Зоре
Петровић,ПетраЛубарде,МилаМилуновића,МиланаКо
њовића,ПетраДобровића,СтојанаАралице,МаркаЧеле
боновића,НедељкаГвозденовића,ИванаТабаковића,Крста
Хегедушића...”атрећаодпредметапримењенеуметности

36Mundi,А.Kućalegata–čuvarkulturnebaštine,28.06.2028,07.05.2020;
https://ryl.rs/kucalegatacuvarkulturnebastine/

37Anonim.GradBeogradnapoklondobiodveumetničkezbirkeistanzaumet
nikeucentruprestonice,18.12.2019.,20.05.2020.;https://www.blic.rs/
vesti/beograd/gradbeogradnapoklondobiodveumetnickezbirkeistan
zaumetnikeucentru/61h57s5

38ИзразговорасакустоскињомКућелегатаДиномПавић15.05.2020.
године

39ЛегатОлге Јеврић24. 03. 2020; http://www.kucalegata.org/legati/olgaje
vric.html

40САНУ,Легатиипоклони28.04.2020;https://www.sanu.ac.rs/jedinice/ga
lerijasanu/umetnickazbirka/legatiipokloni//
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и„садржи7предмета...намештај,тепих,посуђеизпериода
од17.до19.века.”41Овајлегатнастаојекаопоклонњегове
супругеСоњеићеркеНаде.

Већнаредне2007.године,институцијијеповеренојошче
тири легата: Легат Милене Јефтић Ничеве Костић, Легат
Недељка Гвозденовића, Легат Вељка и Маре Петровић и
ЛегатПетраЛубарде.

ЛегатМиленеЈефтићНичевеКостићсастојисеод„30ра
дова који нас воде кроз различите епохе и дисциплине”42
стваралаштва ове примењене уметнице и сликарке. Легат
сликараНедељка Гвозденовића се састоји од 562 дела43 и
преузетјеодМузејаградаБеограда.ИГвозденовићјепреко
150својихрадовапоклониоиСрпскојакадемијинаука.

ЛегатВељкаиМареПетровићукоме сеналази „библио
тека,клавир,900рукописнихјединица(преписка:ИвоАн
дрић,СлободанЈовановић,ПајаЈовановић,ПетарДобровић
и др.), слике из 19. и прве половине 20. века, антикварни
намештај,сребрнина...”,44каоипрелепакућаукојојјекњи
жевникиакадемикживео,којасеналазиуДрајзеровој32,и
такођејепрвобитнобиоповеренМузејуградаБеоградана
чување.Овајлегатјејединилегаткојисетренутноналази
уКућилегата,акојинијеизобластиликовнеилипримење
не уметности (мада садржи и слике и скулпутре изузетне
вредностикојејеПетровићдобионапоклон).Легатјеграду
завешталасупругаМара,алинажалост,какосунаконсмрти
супружникау вилиживели станарикоји јенисуодржава
ли,Кућалегатајеовузаоставштинупримилаувеомалошем
стању.45

УЛегатуПетраЛубарде,којисеналазиупрелепојвилиу
којојјесликарживеоирадиопоследњихдеценијасвогжи
вотауИличићевој1наДедињу,којуједобиооддржавена
доживотнокоришћење,смештенаје,тренутно,идирекција
Кућелегата.Овајлегатчинеи24његовеслике,292цртежа

41ЛегатМиленкаШербана24.03.2020;http://www.kucalegata.org/legati/
milenkoserban.html

42ЛегатМиленеЈефтићНичевеКостић03.05.2020;http://www.kucalega
ta.org/legati/milenajnk.html

43ЛегатНедељкаГвозденовића26.03.2020;http://www.kucalegata.org/le
gati/nedeljkogvozdenovic.html

44ЛегатВељкаиМареПетровић17.03.2020;http://www.kucalegata.org/
legati/petrovic.html

45Matović,D.Velikanzaboravljeniuruinama:PropadalegatVeljkaPetrovića,
24.avgust2014.,17.03.2020.,http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/repor
taze/aktuelno.293.html:506993PropadalegatVeljkaPetrovica.
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играфика,46намештај,сликарскиприбор,архивскаграђа,с
тимштојеупериодунаконсликаровесмрти,његовасупру
гаВера,којајеизавешталалегатградуБеограду,боравила
уњој још више од три деценије, уз веома лоше одржава
ње,пајебилопотребновеликоулагањедабисенекретнина
довелаустањеукаквомједанас,опремљенапосавременим
музеолошкимстандардима.Међутим,излегатајезатетри
деценијенесталотридесетакЛубардинихрадова.Украдена
делазасаданисупронађена.

СликаркаиакадемикЉубицаЦуцаСокићбилајемеђугру
помкојасезалагалазаоснивањеустановеуБеоградукоја
бисебринулаискључивоолегатима.Завешталајесвојера
дове великомбројумузеја уСрбији, каоиСрпској акаде
мијинаукаиуметности,којојје1982.годинепоклонила20
својихдела,47аКућилегатајепоклонила„27репрезентатив
нихделанасталихизмеђу1965.и1985.”48године.Легатје
преузет2009.године.

Великибројсвојихскулптура,њих124,цртеже,скице,би
блиотеку,алат,неколикорадовадругихуметникакаоикућу
укојојјеживеоистварао49,којасеналазиуВладетеКоваче
вића18наСењаку,завештаојеБеоградуивајар,академик
РистоСтијовић.Овајлегат50првобитнојебиоповеренМу
зејуградаБеограданачување,азатимјепредатКућилегата
2013.годинеичинигавишеод150радова,међукојимасе
налазеирадовидругихуметникакојејеКућалегатаприли
компописазатекла,попутрадоваАлександраДерока,Зоре
Петровић,ЗореНикезић...Обрадаовоглегатајеутоку,па
ћесетачанбројњеговихскулптуразнатинаконобраде.51Ни
овувилунијебилоодмахмогућепретворитиулегат,јерјеу
њојбесправноживеоједанСтијевићевученик.52

Године2017.КућалегатадобилајејошдвалегатаитоЛе
гатОлгеЈанчићиГалеријуПетраДобровића.Легатвајарке

46ЛегатПетраЛубарде24.04.2020;http://www.kucalegata.org/legati/petar
lubarda.html

47Ионајекасније,каоиГвозденовић,својлегатдопуњавала.
48ЛегатЉубицеЦуцеСокић29.04.2020;http://www.kucalegata.org/legati/

ljubicasokic.html
49Кућалегата30.04.2020.,http://www.beograd.rs/lat/gradskavlast/510736

kucalegata_2/
50ЛегатРистаСтијовића07.04.2020;http://www.kucalegata.org/legati/ri

stostijovic.html
51ИзразговорасакустоскињомКућелегатаДиномПавић05.06.2020.

године.
52Димитријевић,М.Легати РистаСтијовића иВељкаПетровића и да

ље затворени 11. 07. 2011., 18. 03. 2020; http://www.politika.rs/scc/cla
nak/183991/LegatiRistaStijovicaiVeljkaPetrovicaidaljezatvoreni
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ОлгеЈанчићчине83скулптуреирељефиукамену,дрвету,
бронзи,алуминијуму,гипсукојисунасталиупериодуизме
ђу1945.и1992.године,53стимштојеонаоставилаБеогра
дупредвеиподеценијесписакрадованакомесеналазило
90 скулптура. Међутим, када је попис поново направљен
2015.године,испоставилоседанедостајеседамскулптура,
па је комисијаКуће легата констатовала „да су оне најве
роватније несталеприликомпровала у атељеи кућуОлге
Јанчићгдесусвевремебилесмештене”.54

Галерија Петра Добровића основана је 1974. године, на
основупоклонасупругеОлгеисинаЂорђаградуБеограду
укојојсечуванајвећидеосликаровихрадова.До2017.го
динеоовомлегатусебринуоМузејсавременеуметности,
аонда јеповеренаКућилегата.Легатсесастојиод„1407
уметничкихделаодчега:360уљанаплатну,14акварела,19
пастела,29темпераи955цртежа,каои30уметничкихдела
другихаутора,”55истанауКраљаПетра36.Овојетренутно
јединилегатокомесестараКућалегатакојинијеотворен
зајавност,јерсереновира,ањеговоотварањејепланирано
зајесен.

Дасумирамо,Кућалегатаседанасстарао једанаестлега
та,међукојимасучетириванњеногседиштаичинезасеб
нецелине.ТрисупреузетаодМузејаградаБеограда(Легат
Недељка Гвозденовића, Легат Вељка и Маре Петровић и
ЛегатРистаСтијовића),аједанодМузејасавременеумет
ности(ГалеријаПетраДобровића).Далеконајзапуштенији
субилилегатиПетраЛубардеиВељкаиМареПетровић.
УњиховуобновуулагалајеиГрадскауправаиМинистар
ствокултуре,јерјебригаосвимлегатимауземљибригаио
културнојбаштининације.Међутим,иакосунепокретности
успешнореновиране,великибројлегатајеопљачкан,паје
великавероватноћададрагоценесликеискулптурекојесу
билепоклоњенеграду,никаданећебитиизложенејавности.

За кључ на раз ма тра ња

У последњих неколико деценија поштампи је било пуно
критика власти због изразитог занемаривања свих легата,
укључујућиинајзначајније,паиакобисеситуацијадели
мичномоглаправдатистањемукомесеземљаналазила,а

53ЛегатОлгеЈанчић26.04.2020.,http://www.kucalegata.org/legati/olgajan
cic.html

54Dimitrijević,М.LegatOlgeJančićnaprolećepredpublikom,24.12.2017.,
26. 04. 2020., http://www.politika.rs/sr/clanak/395123/LegatOlgeJancic
naprolecepredpublikom.

55ГалеријаПетраДобровића28.04.2020.,http://www.kucalegata.org/gale
rijapdobrovica.html
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којесесвакакоодражавалаинакултуру,постојалојепуно
тогаштојебиломогућеучинитиибезпревеликихулагања,
попутуређивањазаконскерегулативеуовојобласти.

Док чекамо боља времена, постојећи легати који су у до
бромстањуизцелеземљемоглиби,такође,битимапирани
ипрезентованијавностипутемсличногвишејезичногсајта
каоштојеПретраживачкултурногнаслеђа,асапрвимсред
ствимакојасемогуодвојитибилобинеопходнопочетиса
заштитомлегата,дасезауставињиховодаљепропадање.

Оносачимесенебисмелочекатииодчегасенебисмело
одустајатијепотрагазапокраденимсадржајималегата,дра
гоценимделимакојичинедеонационалнекултурнебашти
не,јерсеруинираневилемогуреновирати,докјевредност
отуђенихуметничкихделаненадокнадива.

Како јеКућалегатаупротеклихчетрнаестгодинаодкада
јој је први легат поверен све поверене легате обновила и
отворила за јавност, осимГалеријеПетраДобровића који
сеотваранајесен,мождабирадовеинституцијемогаода
охрабри будуће легаторе да завештају своја дела земљии
будућимпоколењима.
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BEQUESTSWITHASPECIALREVIEWOFTHE
HERITAGEHOUSEBELGRADE

Abstract

Takingcareofacountry’sculturallegacyisthepriorityofeachnation’s
culturalpolicy.Themostimportantisitsprotection,sincelostlegacy
cannotbecompensated.However, research is alsovery important as
is itspresentation to thepublic.Ontheonehand, it isnotsurprising
that allocations for culture in a poor country areminimized.On the
otherhand,therearemanyunsolvedproblemsthatdonotdependon
finances,likelegalregulationsinthisdomain.Inthisresearchweare
goingtopayspecialattentiontothebequestsofTheHeritageHouse
Belgrade,whosefounderis theCityofBelgrade,sinceit isаunique
stateinstitutionwhosemainactivityisrelatedtoheritageandlegacy.

Keywords: cultural policy, bequests, The Heritage HouseBelgrade, 
cultural heritage, City of Belgrade




