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ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА – 
СЛОЖЕНОСТ И ИЗАЗОВИ1

Организована институционална заштита нематеријалног културног 
наслеђа обухвата, у оквиру већ познатих мера, и управљање разнородним 
факторима кадa год (и ако) је то могуће, што подразумева сложену ме-
тодологију, подложну утицају многих тешко мерљивих и променљивих 
параметара.

Критично питање односи се на проблем одрживости нематеријал-
ног културног наслеђа, што нужно указује на потребу за мултисектор-
ским партнерствима и интердисциплинарним активностима. Конвенција 
из 2003. године поседује везу између наслеђа и развоја, а институције 
наслеђа углавном немају од раније богата искуства у том погледу. Међу 
методолошким изазовима идентификована су и очекивања која у овом 
контексту постоје у друштву у односу на професионалце у области кул-
турног наслеђа.

Међутим, овај систем и методологија засновани су на Конвенцији 
Унеска, те су јавне политике из њих произашле такође прилично крхке, с 
обзиром на честе, махом „спољнеˮ политичке инструментализације нема-
теријалног наслеђа, а с друге стране присутне су и различите перспективе 
и различити ставови тзв. стејкхолдера. 

* sasa.sreckovic@etnografskimuzej.rs
1 Овај рад, замишљен као есеј, усмено је представљен на симпозијуму Intangible Cultural 

Heritage под истим насловом (Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Compexities and 
Challenges) у Сингапуру, 29–30.октобра 2018. у организацији National Heritage Board of 
Singapore. 
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На пример, тумачење (истинског) наслеђа често се разликује унутар 
и између заједница, стручњака и управа. Интерпретације су једнако раз-
новрсне и на подручју перцепције идентитета. 

Главни услов за равномеран и складан развој потенцијала наслеђа 
треба бити снажно цивилно друштво у којем свој важни удео имају и ин-
ституције, и невладине организације, и приватни ентитети.

У овом раду се углавном компаративно разматрају различити при-
ступи у области заштите НКН и с тим у вези поједини аспекти јавних 
политика. Главни извор примера су међународне листе нематеријалног 
културног наслеђа Унеска. 

Кључне речи: нематеријално културно наслеђе, заштита, методоло-
гија, одрживост, развој, Конвенција Унеско, јавне политике.

Уместо увода

На овај наслов бисмо се могли позвати, између осталог, враћајући се и 
у XVII век кинеске историје. Постоји помен о Нг Муи2, девојци и касније 
монахињи, која је према наративима на размеђима историје и легенди по-
стала мајстор борилачке вештине Винг Чун. Након што је као дете једина 
из свог села преживела напад војске династије Ћинг, служила је у чувеном 
храму Шаолин. Када је царева војска кренула да заузме манастир, монаси су 
одлучили да жртвују своје животе у борби, како би спасили својих пет ста-
решина – мајстора борилачких вештина – и, као шесту – Нг Муи. A зашто? 
Разлог ове жртве је био у томе да би Нг Муи и остале старешине могли да 
пренесу своје знање о борилачкој вештини и надаље новим ученицима.

Овај донекле екстремни случај уважавања нематеријалног културног 
наслеђа (у даљем тексту: НКН) само је илустрација критичне важности 
коју знање и трансфер знања имају, не само за НКН, већ и за целокупно 
друштво, а речени пример актуелизује ово питање и ако се примени на мо-
дерно друштво.

Поједини методолошки изазови

Различите су мере заштите НКН предвиђене Конвенцијом из 2003. го-
дине,3 питање је само у којој мери смо у стању и могућности да их спрове-
демо. Природа нематеријалног наслеђа које се стално мења отежава утврђи-

2 Постоје помало противречне интерпретације ове легенде у различитим изворима, али 
за ову прилику издвојио бих два навода. Преузето 10. 8. 2021. Доступно на: https://www.
phdeed.com/articles/ng-mui-nun-who-invented-martial-arts-wing-chun и https://sh.wikipedia.org/
wiki/Wing_Chun.

3 В. UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, преузето 
10. 8. 2021, Доступно на: https://ich.unesco.org/en/convention.
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вање поузданих показатеља везаних за његов опстанак и развој. Показатељи 
зависе од околности и можемо са сигурношћу рећи да се више ради о дима-
ничком узајамном деловању различитих фактора.

Променљивост мотивационих фактора код носилаца 
традиција

Фактори могу обухватити, на пример, стварну потражњу на тржишту 
што је од пресудног значаја за пласман занатског производа. Ако нема по-
тражње на тржишту и не успемо да је креирамо, занат је осуђен на гашење, 
пре или касније. Ако су, пак, млади свесни вредности наслеђа и ако су опре-
дељени да наставе традицију, као код неговања народних песама, елемент 
НКН ће напредовати, или ће се у одређеној мери одржати, уколико је био 
угрожен. За неке од млађих људи чињеница да је елемент угрожен пред-
стављаће изазов и породиће напоре да га очувају. Међутим, неки од њих ће 
вероватно одустати од праксе ако не буду могли да продају свој „производˮ. 
То би се вероватно пре односило на занат, него на певање песама, с обзиром 
на то да занат ипак изискује већу материјалну потпору. А неко ће, попут по-
вратника из економске емиграције, просто бити заинтересован да помогне 
одржању завичајне традиције, независно од било какве економске сатисфак-
ције. И тако даље.4 

Промене у законодавству такође могу значајно утицати на статус еле-
мента НКН, односно на мотивацију заједнице да елемент одржава и негује. 
Aко постоји нова пореска олакшица за производњу сувенира, ако занатлије 
стекну поједине економске и социјалне бенефиције у том погледу – и шансе 
за одрживост НКН ће расти.

Промене у природном окружењу представљају још један важан фактор. 
Ако дође до изненадног открића нафтних поља у одређеном подручју, по-
следице ће ускоро неминовно причинити штету, или чак уништити локал-
ну аграрну производњу, раселити економско-социјалне заједнице које су је 
упражњавале, а тиме и угасити одговарајуће аграрно наслеђе. И технолошке 
промене су значајан фактор. Језик звиждука у Турској5 постепено се губи у 
заједници, јер људи данас за сваку потребу комуницирају путем мобилних 
телефона. Питање је да ли ће један фестивал посвећен тој традицији моћи 
да је одржи у дужем временском периоду. 

А какву ће, на пример, мотивацију имати ионако опадајући број опанча-
ра у Србији када остану без основне сировине за рад, јер је једина фабрика 

4 О различитим факторима који могу утицати на мотивацију у овом контексту видети 
код: Aisyah Abu Bakar, Mariana Mohamed Osman, Syahriah Bachok, Mansor Ibrahim: Analysis 
on Community Involvement Level in Intangible Cultural Heritage: Malacca cultural community. 
Procedia – Social and Behavioral Sciences 153: 286–297.

5 Преузето 10. 8. 2021. Доступно на: https://ich.unesco.org/en/USL/whistled-language-00658.
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коже у Србији приватизована и као резултат тога преостале занатлије се 
довијају да набаве кожу из Бугарске,Турске итд.? Ни то што се опанци сма-
трају једним од упечатљивих визуелних симбола српске традиције изгледа 
да још увек није довољан разлог да институције предузму неке озбиљније 
кораке и помогну опанчарима. 

Утицаји мера заштите су тешко мерљиви

Има много случајева када је практично немогуће проценити непосред-
не утицаје мера заштите НКН. У већини позива за пројекте трајање пројект-
ног циклуса је максимално две до три године и у формуларима су назначени 
одговарајући индикатори. Ипак, стварни утицаји мера заштите НКН могу се 
тумачити углавном само на дужи временски период.

Навешћу пример гајдашке традиције која је присутна у многим ев-
ропским културама. У неким земљама формални образовни системи нису 
фаворизовали свирање на том вернакуларном музичком инструменту то-
ком дужег периода. Сада када је такав однос, рецимо, у Србији резулти-
рао губитком свести о значају и губитком интересовања за гајде, можемо 
ли надокнадити тај недостатак само неформалним преносом знања, путем 
краткорочних курсева и радионица? Други проблем је то што када говоримо 
о томе није довољно штитити само основну супстанцу појма наслеђа (тј. 
свирање на гајдама) као апстрактну идеју, већ управо практичаре – саме 
свираче, па и произвођаче гајди! И тако је код свих елемената НКН. Ако 
више нема носилаца наслеђа, која је практична употреба тих знања, чак и 
ако је записано и објашњено? Да ли онда можемо рећи да смо заштитили ту 
традицију? 

Још један забрињавајући аспект у овом подухвату је то што се контекст 
извођења традиционалне музичке праксе променио до данашњег дана, јер 
нема више сеоских практичара и нема више аутентичне сеоске културе как-
ву смо некада знали. Зато уместо тога морамо тражити потенцијалне нове 
практичаре – гајдаше претежно у градовима. А то је вероватно могуће само 
путем формалног образовања у ретким музичким школама које у наставном 
програму имају традиционалну музику. Питање је колико ће ефекти таквог 
приступа бити трајни ако је преостао само академски контекст заштите те 
праксе. 

Чак и ако, рецимо, поставимо прецизан циљ (с опредељеним буџетом) 
да сваке године обучимо десеторо интерпретатора традиционалних песама, 
или занатлија у једној земљи, то још увек не значи нужно да ће се традиција 
наставити у дужем временском периоду.

Извесно је да остају многа питања без јасног одговора.
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Очекивања од професионалаца у области наслеђа

Улога стручњака за наслеђе у заштити НКН постаје сложенија, јер се 
од њих очекује да директно утичу на процес заштите.6 Њихови напори да 
се истражи тема и објаве писани радови овде вероватно нису довољни. У 
контексту ове методологије очекује се да експерти иницирају, образложе и 
развију јавне политике које ће, примера ради, резултирати увођењем поре-
ских олакшица, како би подржали носиоце живог наслеђа.

Потребни су стални напори кроз јавни ангажман како би се помогло 
практичарима НКН. У духу појединих савремених интерпретација ове кон-
венције7 од стручњака се, штавише, очекује својеврсни друштвени инжење-
ринг између различитих друштвених актера и појава, укључујући утицај на 
ланац узрочности попут притисака и лобирања за прилагодбе законодавства 
и јавних политика, преко сфера образовања, здравства, до бављења ужим 
економским и социјалним питањима од значаја за практичаре НКН итд.

Рекао бих: шире поље акције него што је то донедавно подразумевало 
истраживање фолклора, духовне и социјалне културе у етноантрополошкој 
пракси. 

Концептуални изазови

Нематеријално културно наслеђе је систем чији би циљ могао да се ин-
терпретира и као допринос општем добру и добробити друштва кроз ре-
сурсе наслеђа, а посредством широке социјалне инклузије. Међутим, када 
се ради о његовој заштити, постоје неки мање-више прикривени изазови 
и парадокси. Такође, променљиви контекст свакако утиче на наше намере. 

Одрживост

Иако се од нас као експерата за наслеђе очекује значајан друштвени ан-
гажман у сврху заштите НКН, питање је какве су наше реалне могућности 
да утичемо на одрживост тих традиција и феномена. Наш јавни утицај, те 
постојећа друштвена и економска (не)моћ, нису нам савезници у тој мисији. 
С друге стране, НКН је природно и перманентно у стању промена, па би се 
из те чињенице логички испоставио још тежи задатак да утичемо на пожељ-

6 Постоје многи одговарајући примери за интерпретацију улоге стручњака у овом контек-
сту, а за ову прилику бих издвојио рад Arnа van der Hoevenа: Networked practices of intangible 
urban heritage: the changing public role of Dutch heritage professionals. International Journal of 
Cultural Policy. Volume 25, Issue 2. 2019: 232–245. 

7 Посебно мислим на оне интерпретације у програмима и пројектима одрживог развоја. 
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не промене у области наслеђа, а све у циљу њиховог одржања. То не значи 
да не треба тежити једном таквом моделу. 

Овај појам у контексту НКН је УНЕСКО програмски довео у блиску 
везу с концептом одрживог развоја. У једној од краћих дефиниција одр-
живог развоја налазимо да се ради о „развоју који задовољава потребе са-
дашњих генерација без угрожавања способности будућих (да користе рас-
положиве ресурсе)ˮ. Тај концепт8 ужива широку употребу у јавном дискур-
су у последњих неколико деценија. Неки, пак, сматрају да је „развој сам по 
себи неодрживˮ9, као противречност, contradictio in adiecto. У сваком слу-
чају, идеја о одржавању промена у (уравнотеженом) окружењу пре подсећа 
на високо контролисане машинске системе, него на људске заједнице. Ипак, 
сматрам да је неспорно лековита потреба у тежњи да се досегне равнотежа 
између такозвана „три стубаˮ одрживог развоја, а то су друштво, економија 
и животна средина.10

Веза: наслеђе – развој

Чини се да се ова веза обично узима здраво за готово и звучи прилично 
заводљиво. Претпостављамо да оба појма заједно указују на добробит зајед-
ница и друштва уопште. Пракса какву доживљавамо је нешто другачија. Ра-
није се наслеђе углавном поистовећивало са зградама и непокретним објек-
тима културе, а пројекције развоја су пре свега имале у виду подршку из 
туристичке делатности. Приходи су долазили од посета туристичким зна-
менитостима и локацијама и то се сматрало „развојемˮ без обраћања дужне 
пажње на исходе различитих друштвених интеракција које су се одвијале у 
њиховом окружењу. 

Нематеријално наслеђе је донекле друга прича, јер неизбежне проме-
не у друштвеном окружењу које проузрокује сваки „развојˮ мењају у овом 
случају и сâмо наслеђе. Баштиник НКН је заједница, при чему углавном 
мислимо на локалну заједницу. Наметањем интереса „спољних заједницаˮ 
(инвеститора, на пример) кроз њихову визију развоја нужно се мења и слика 
нематеријалног наслеђа. На пример, у неком тренутку локална свечаност 
може привући бројне посетиоце и остварити боље приходе за заједницу. 
У другом тренутку, вероватно убрзо након тога, све интензивнији прилив 
посетилаца почиње да оптерећује домаће ресурсе и капацитете – углавном 
недостатне – и узрокује проблеме и ризике за целокупну животну средину и 
људске екосистеме. Дакле, допринос развоја општем добру је двосмислен.

8 Преузето 10. 8. 2021. Доступно на: https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/sustai-
nable-development-goals.html и https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development.

9 Ibid.
10 Ibid. 
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Овде треба додати још једну познату дилему, можда и предрасуду зајед-
ничку стручњацима и члановима заједнице, а то је захтев за аутентичност 
наслеђа. Овај појам није баш добродошао у концепту нематеријалног на-
слеђа и међу Унесковом заједницом. Ако аутентичност замислимо као иде-
алну, замрзнуту слику или пројекцију неког садржаја у ограниченом време-
ну и простору, очигледно је да у томе нема простора за развој.

О вези наслеђа и развоја могли бисмо, на пример, говорити у светлу Са-
бора трубача у Гучи. Неспорно је да је једна мала локална културна манифе-
стација порасла до неслућених размера у односу на своје почетке. Међутим, 
данас има много оних који сматрају да су се његовом експанзијом поремети-
ли аутентичност изворних издања и „духˮ традиције. 

Променљивост урбаног и руралног контекста 

Често смо прилично забринути због угрожености и губитка традиције 
и наслеђа аутохтоних локалних заједница, и то с правом. Међутим, губимо 
из вида да се многе традиције и одговарајући елементи наслеђа брже транс-
формишу, па и нестају у великим градовима, него у руралном окружењу, а 
то је последица брзих економских, посебно технолошких промена и помака 
у градовима, обично праћених масовним миграцијама. Вредности, иденти-
тет, па и сâмо културно наслеђе заједница су у таквом окружењу у посебном 
ризику. 

Такав је случај с већином градских заната у Србији. Није много боља 
судбина ни староградских песама, сем што се оне редовно изводе за разо-
ноду туриста у Скадарлији и у још понеким ретким местима и приликама. 

Урбано културно наслеђе на тај начин изражава деликатну динамику 
друштвеног живота у градовима данашњице.11

С друге стране, под условом да не дође до наглих и масовних промена 
(као што је откриће нафтних поља усред тихих аграрних заједница или из-
градње путне магистрале), контекст наслеђа се спорије мења у географски 
и геополитички изолованим, те удаљеним руралним заједницама (посебно 
ако имају заокружену економску репродукцију и релативно самодовољну 
пољопривредну производњу)12. У таквим случајевима не очекују се суштин-
ске промене у садржају и концепту наслеђа, или се оне догађају врло споро.

Пример за потоње могу бити поједине заједнице у брдско-планинским 
селима у којима се одржавају сеоске славе, па чак и у случајевима када је 
село давно пре тога испражњено из економских разлога. И један дан у току 

11 O ризицима заштите овог наслеђа видети: Мирослава Лукић Крстановић, Зорица Ди-
вац. Програмирање нематеријалног културног наслеђа града. Гласник Етнографског инсти-
тута САНУ, свеска 60, бр. 2. 2012: 15.

12 Додуше, таквих случајева је све мање у свету. 
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године посвећен и проведен у славском окупљању расуте заједнице учвр-
шћује везе у оквиру ње.

Такође се контекст те спонтане заштите наслеђа одржава релативно 
успешно у мањинским заједницама, у географски неприступачним обла-
стима (пример Горанаца с њиховим аутентичним свадбеним обичајима или 
при прослави Ђурђевдана), па и у политичким (не)приликама наметнутим 
енклавама (пример српског становништва на Косову и Метохији које и даље 
негује обичаје попут Беле виле, Женидбе Краљевића Марка, Лазарица и сл.)

Различити „регистриˮ

Овај изазов произлази из чињенице да постоје различите перцепције и 
схватања природе и суштине НКН, па самим тим постоје и различити инте-
реси актера попут локалних управа, институција наслеђа (односно експера-
та), самих баштиника НКН, медија, туристичких организација итд.

Политички инструмент?

Очигледна велика видљивост листа нематеријалног културног наслеђа 
Унеско донела је завидну популарност овој релативно новој културној по-
литици. Нуспојаве такође нису изостале. Једна од најважнијих односи се на 
схватање листа Унеско као полигона за надметање између држава у лепоти, 
аутентичности, оригиналности, а логичан следећи корак представља поли-
тичко надметање између појединих земаља посредством НКН.13 Ова чиње-
ница временом je почела озбиљније да омета истинске покушаје заједница 
и стручњака да помогну у очувању НКН-а, будући да државне и институци-
оналне администрације које су прихватиле ту прилику за бољу видљивост 
обично нису свесне стварних циљева и могућих добробити од Конвенције 
из 2003. године, или их заправо то уопште и не интересује. Проблем је што 
се НКН неретко сматра својином одређених земаља (Jacquesson 2020), иако 
Унеско – уз сталну консултацију с релевантним међународним телима (као 

13 Ова опсервација свакако да није у складу с прокламованим циљевима Конвенције (са-
радња на различитим нивоима) и њеним имплицитним духом (наслеђе као оруђе за реша-
вање конфликата, допринос помирењу и сл.), о чему, рецимо, можемо читати у раду Јелене 
Ћуковић: (Нематеријално) културно наслеђе као инструмент помирења и решавања култур-
них конфликата. Антропологија бр. 17 (3). 2017. стр. 45–56. 

Поменута опсервација радије је утемељена на емпиријској грађи коју сам сакупљао у 
току свог ангажовања на различитим пројектима и програмима Унеско. 
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што је ВИПО14 из Женеве) – не исказује своју подршку у случајевима када 
се појаве захтеви за полагање власништва над НКН.

Ситуација је сада таква: велика популарност Конвенције из 2003. го-
дине првенствено је последица популарности Репрезентативне листе чове-
чанства. Што се тиче питања НКН као својине, постоји доста извештаја о 
случајевима „присвајањаˮ наслеђа, што неретко доводи до међудржавних 
размирица. Један од тих сукоба који су се прелили на међународну сцену 
је примера ради онај између Јерменије и Азербејџана у вези с појединим 
елементима НКН, а посебно у вези с традиционалним плесом кочари, јер 
га обе државе у конфликту сматрају важним обележјем својих културних 
идентитета)15.

Сликовит је пример номинације певања уз гусле за Унескову листу коју 
је Србија спровела пре неколико година. Најпре се на албанској телевизији 
појавила једна емисија о домаћој фолклорној традицији, уз нагласак да би 
одређене елементе НКН требало номиновати за листе Унеско. Између оста-
лог, у кадровима се појавио музички инструмент лaхут, што је заправо ал-
бански назив за гусле, с обзиром на то да та традиција не познаје државне 
границе. Чим је о тој емисији обавештено удружење гуслара у Србији, одмах 
су интервенисали у Министарству културе Србије. Већ сутрадан, по убрза-
ном поступку, решењем министра културе, Србија је почела самостално да 
припрема номинацију певања уз гусле за Репрезентативну листу Унеско16. 

Што се тиче употребе ове културне политике у нешто ведријем кон-
тексту, креирани су, на пример, поједини релевантни правни документи 
Европске уније17. Културно наслеђе проглашено је значајним покретачем и 
стожером идентитета у ЕУ, који се тек ствара. Посебно у том контексту важ-
ну улогу има НКН. С тим у вези, издвајају се значајна средства за пројекте 
и активности везане за НКН, посебно за оне који се развијају у оквиру про-
грама одрживог развоја. Одређени подстицаји постоје и у законодавствима 
појединих европских земаља (пореске олакшице и сл.).

14 Преузето 10. 8. 2021. Доступно на: https://www.wipo.int/portal/en/index.html.
15 В. https://fip.am/en/5122.
16 Касније сам од колега из Албаније сазнао колико су били исфрустрирани тим нашим 

чином, али сам их утешио уз објашњење да НКН не може бити својина појединачних држава. 
17 Преузето 10. 8. 2021. Доступно на: https://ec.europa.eu/culture/policies/selected-themes/

cultural-heritage и https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621876/EPRS_
BRI(2018)621876_EN.pdf.

Taкође, у овом контексту наводим још један рад Јелене Ћуковић Компатибилност концеп-
ција културног наслеђа УНЕСКО и Савета Европе. Етноантрополошки проблеми бр. 14 (4). 
2019, стр. 1203–1219.
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Различити ставови тзв. стејкхолдера

Као и у сваком мултисекторском и интердисциплинарном подухвату, и 
код пројеката из области НКН потребно је успоставити равнотежу између 
различитих ставова, виђења наслеђа, па и интереса. Локалне заједнице имају 
тенденцију да виде и осећају НКН као своје маркере идентитета и њихова 
тумачења локалне баштине обично су пуна емоција и без потребне критич-
ке дистанце. С друге стране, многи експерти су и даље окупирани идејом 
аутентичности наслеђа; некима од њих је, пак, довољно то да објаве резул-
тате својих истраживања у научним и стручним гласилима, или једноставно 
да унапреде свој академски статус; неке занима само новац из пројектних 
позива, а наслеђе баш и не нужно. Затим је ту још једна специфичност про-
блематике: УНЕСКО указује на кључну важност невладиног сектора у ак-
тивностима везаним за очување НКН. Међутим, у пракси постоје скривене, 
а у суштини дијаметралне разлике између удружења из области невладиног 
сектора која делују при локалним заједницама, и професионалних стручних 
удружења (као што су удружења етнолога, етномузиколога, фолклориста, 
нпр.). Тако су стручна удружења обично далеко опремљенија и с бољим ка-
пацитетима за писање пројектних предлога, а на конкурсима начелно имају 
једнак третман као удружења из заједница, која су обично неспремна да се 
такмиче са стручним и професионалним удружењима. Исход је логичан: 
стручна удружења добијају знатно већа средства за пројекте, иако очување 
наслеђа углавном не спада у њихове приоритете. Надаље, политичке адми-
нистрације су заинтересоване само за оне аспекте наслеђа који потврђују 
њихове политичке и махом ефемерне агенде. Слично је и с већином медијима, 
који су углавном блиско повезани с изворима друштвене и финансијске моћи. 
На другом нивоу постоје туристички посленици и туроператори који можда 
могу помирити различите ставове већ побројаних актера, али зарад сопствене 
зараде и профита. И тако даље. Тешко је изградити овде консензус. 

Релевантни пример који бих овде навео односи се на село Луанг Пра-
банг, познату амбијенталну целину традиционалне градње у Лаосу18, иако се 
он не односи само на НКН, већ реферира на управљање баштином уопште 
кроз планове за развој туризма, посредством пројекта који су покренули 
норвешка влада и Унеско. Фокус истраживања био је на сарадњи између 
заинтересованих страна и открио је многе изазове у погледу нивоа учешћа 
и ангажовања локалних актера. Између осталих закључака, студија је ука-
зала на то да су односи унутар локалних заједница у земљама у развоју 
деликатнији и крхкији од оних у развијенијим земљама, па се то одражава 
и на ставове и одлуке о управљању културним наслеђем. Наиме, долазило 
је до честих несугласица и сукоба у вези с визијом развоја између локалне 
управе, припадника локалне заједнице, и инвеститора. 

18 Извор који користим је из области туризмолошког истраживања, а сасвим релевантан за 
промишљање о НКН у контексту комплексних односа у заједницама – баштиницама наслеђа. 
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На основу изложеног, сматрам НКН великим и узбудљивим друштве-
ним експериментом кроз ресурс баштине. У данашње време, више него ика-
да пре, моћ суђења и одлучивања о друштвеним вредностима – а кроз ре-
сурс НКН – расута је широм социјалног спектра. И не само да постоји номи-
нална могућност одлучивања, већ и могућност локалне примене релевантне 
методологије и укључивања различитих заједница у управљање ресурсима. 
Питање је да ли ће савремена друштва исказати зрелост да на прави начин 
оплоде овај „дарˮ постмодернизма глобалној светској заједници.

Интеграција напора

Иако јако оптерећено различитим погледима, приступима и интере-
сима, нематеријално културно наслеђе служи првенствено општем добру 
друштва и може да мобилише значајан друштвени капитал како на локалној, 
регионалној, националној, тако и на међународној сцени.

Снажно цивилно друштво као услов

Често се узима здраво за готово да оптималан амбијент за НКН пред-
ставља цивилно друштво које представљају различита удружења и невла-
дине организације. Тако је предвиђено Конвенцијом из 2003. године, а ис-
тинско цивилно друштво заиста чини разлику и олакшава развој активно-
сти у вези с НКН. Међутим, треба имати на уму да различите земље имају 
потпуно различита историјска искуства, па су њихови приступи у раду с 
НКН мање-више и данас тиме условљени. Примера ради, Србија и даље 
осећа присуство и трагове друштвених система обележених ригидним ау-
торитарним карактеристикама у сфери управа на различитим нивоима. То 
посебно осећају локалне заједнице, што резултира релативним недостатком 
иницијатива у области наслеђа, па и уопштено говорећи на локалном нивоу. 
Још прецизније, то значи чекати на наредбе „од властиˮ и „из Београдаˮ, 
или им пак не веровати, али сви такви ставови имају исти исход, а то су ма-
лодушност и неверица да би било каква локална иницијатива могла донети 
жељену промену. 

Укратко речено, снажно цивилно друштво одликује се постојањем лан-
ца међусобног поштовања, поверења и подршке на различитим нивоима, у 
мањој или већој мери.
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Jавне политике

НКН као посебна културна политика добило је одговарајући јавни 
простор да допринесе добробити друштва путем јавних политика. Овде су 
међусекторски и мултидисциплинарни приступи неопходни да би доприне-
ли бољим системима управљања.19 

НКН је постало значајан аспект у многим пројектима одрживог развоја 
широм света.20

Што се тиче правних инструмената, треба имати на уму постојање поје-
диних међусобно сукобљених законских решења, која у многим случајеви-
ма ометају стварање одговарајућег амбијента за заштиту НКН.21 И опет, де-
латност лобирања за оптималну равнотежу правних прописа још један је за-
датак у којем експерти из области НКН морају повремено да интервенишу.

Будући да се у овој професији не ради само о „хладномˮ техничком 
знању, нагласио бих суштинску потребу за етиком. Тај услов је глобално 
актуелан, а ипак изазован, претпостављам више него икад раније у историји 
дисциплина које третирају наслеђе. Етички кодекс за НКН стоји на реле-
вантној веб-страници Унеска,22 али рекао бих да се његов садржај односи 
само на најочигледније принципе и филозофију у вези са самом природом 
нематеријалног наслеђа. Штавише, кодекси организационог понашања су 
потребни за цело радно окружење када се ради о НКН-у или било којем 
другом наслеђу.23

19 https://ich.unesco.org/en/clearinghouse-news/central-asia-strengthens-intersectoral-coopera-
tion-on-living-heritage-and-education-13217. 

20 Иницијативе које је покренуо Унеско представљене су на веб-сајту организације. Пре-
узето 11. 8. 2021. Доступно на: https://ich.unesco.org/en/news/intangible-heritage-and-sustain-
able-development-towards-new-directives-00099. 

21 Примера ради, то је био случај пре неколико година са Законом о изменама и допунама 
закона о планирању и изградњи, који је значајно девалвирао један други системски закон (тј. 
Закон о културним добрима). Првенствено је био погођен сектор непокретних културних 
добара, али с обзиром на природно прожимање различитих аспеката наслеђа, јасно је да су 
као последица биле ускраћене и манифестације нематеријалног наслеђа.

22 Преузето 11. 8. 2021. Доступно на: https://ich.unesco.org/en/ethics-and-ich-00866. 
23 Етичке кодексе имају многе махом иностране организације, од стручних асоцијација, 

до великих привредних компанија. По угледу на њих могли би се прилагодити кодекси и 
за институције наслеђа, укључујући спровођење одговарајућих процедура, санкција и сл. О 
могућим приступима проблематици видети више у: Марк Израел и Ијан Хеј, Етика истра-
живања у друштвеним наукама. ЈП Службени гласник. 2013. 
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Резиме

Организована институционална заштита нематеријалног културног на-
слеђа (НКН) обухвата сложену методологију и третман различитих фено-
мена, од којих многи нису раније били ближе разматрани у оквиру мера 
заштите културног наслеђа. 

Критично питање односи се на проблем одрживости нематеријалног 
културног наслеђа, што нужно указује на потребу за мултисекторским пар-
тнерствима и интердисциплинарним активностима. Конвенција из 2003. 
године демонстрира данас снажну везу између наслеђа и развоја, а инсти-
туције наслеђа углавном немају од раније богата искуства у том погледу. 
Међу методолошким изазовима идентификована су променљивост мотива-
ције код носилаца НКН, затим неизвесна подложност мерљивости код са-
мих мера заштите, као и перцепција саме струке према очекивањима која 
у овом контексту постоје у друштву у односу на професионалце у области 
културног наслеђа.

Међутим, овај систем и методологија засновани на Конвенцији Унеско, 
те јавне политике из њих произашле такође су прилично крхки с обзиром 
на честе, махом „спољнеˮ политичке инструментализације нематеријалног 
наслеђа, а с друге стране присутне су и различите перспективе и различити 
ставови тзв. стејкхолдера. Различите визуре, „регистриˮ, па и интереси при-
сутни код разнородних заједница су специфичност НКН.

Као пример, тумачење „истинскогˮ наслеђа често се разликује унутар и 
између заједница, стручњака и управа. Интерпретације су једнако разноврс-
не и на подручју перцепције културних идентитета. 

Главни услов за равномеран и складан развој потенцијала наслеђа треба 
да буде снажно цивилно друштво у којем свој важни удео у интегрисању 
„мозаикаˮ НКН имају и институције, и невладине организације, и приватни 
ентитети.

У овом раду се углавном компаративно разматрају разни концепти, те 
с тим у вези њихов одраз у јавним политикама у области заштите овог вида 
наслеђа. Главни извор примера су међународне листе нематеријалног кул-
турног наслеђа Унеско.
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Saša Srećković

Protection of intangible cultural heritage – complexity and challenges

Summary

Organized institutional protection of intangible cultural heritage (ICH) encompasses a com-
plex methodology and treatment of various phenomena, many of which were not considered in the 
previous framework of cultural heritage protection measures.

The critical issue is the problem of sustainability of intangible cultural heritage, which nec-
essarily indicates the need for multisectoral partnerships and interdisciplinary activities. The 2003 
Convention demonstrates a strong existing link between heritage and development, and heritage 
institutions generally do not have much previous experience in this regard. The recognized meth-
odological challenges include variability of motivation among ICH holders, uncertain susceptibility 
in assessing the very protection measures that will be implemented, as well as perception by the 
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involved experts on the expectations that the society imposes on the professionals in the field of 
cultural heritage.

However, this system and methodology based on the UNESCO Convention and the resulting 
public policies are also quite fragile, considering the frequent, mostly “external” political instru-
mentalization of intangible heritage, and on the other hand there are different perspectives and 
different attitudes of stakeholders. Different views, “registers”, and even the interests present in 
diverse communities are specific to the ICH.

For example, the interpretation of “true” heritage often differs within and between commu-
nities, professionals and administrations. The interpretations are equally diverse in the area of per-
ception of cultural identities.

The main condition for the balanced and harmonious development of heritage potential should 
be a strong civil society in which institutions, non-governmental organizations and private entities 
all have their own important roles in integrating the ”mosaic” of the ICH.

The goal of this paper is to compare the various existing concepts, as well as their reflection in 
public policies within the field of protection of this type of heritage. The main source of examples 
is the international lists of intangible cultural heritage compiled by UNESCO. 

ПРИЛОЗИ

Слика бр. 1. Домаћи пример из Србије – Дужијанца (Ћупурдија 2010), аграрни обичај у 
којем се сачува последњи пожњевени усев, како би, магијским путем, обезбедио добар 
род за наредну жетву. Слична веровања и ритуали постоје широм света и представљају 
прилично универзално наслеђе („дух вегетацијеˮ, „мајка житаˮ и сл.), како је закључио 

Џ. Џ. Фрејзер у својој познатој књизи „Златна гранаˮ (Фрејзер 1992).
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Слика бр. 2. Индонежанска номинација за листу Репрезентативног наслеђа Унеско 
о вештини локалне бродоградње (тзв. Пиниси) представља сјајан допринос који осветљава 

важност јачања суседских односа у заједницама током производње ових пловила.

Слика бр. 3. Ритуал одобровољавања камиле да прихвати туђу бебу је монголски пример 
с Листе за хитну заштиту НКН Унеско. Иако се ради о суровој економској стварности 
и простом одржању заједнице, он поседује и снажно емоционално својство за локалну 

популацију.

Слика бр. 4. Један аргентински досије с Репрезентативне листе Унеска говори о пракси 
осликавања градских возила јавног превоза, тзв. Филете Портењо, из Буенос Ајреса. Леп 
пример препознавања актуелности урбаног нематеријалног наслеђа и његовог значаја за 

кохезију заједнице.
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Слика бр. 5. Занат млинара из Холандије иконичан је за културни идентитет земље, али 
такође указује на значај зелених технологија, могућих нових енергетских решења итд.

Слика бр. 6. Традиционални трибунал за питања дистрибуције вода Коронго из Перуа, 
настао у локалном обичајном праву, представља добру праксу локалног управљања 

природним ресурсима. Обичај је један од главних стожера локалне меморије, схватања 
солидарности и јединства у заједници, као и поштовања природних сила.

Слика бр. 7. Уметност напуљског пицајола. Храна и музика омогућавају брзо и непосредно 
искуство које можемо стећи о другој култури. Конкретно, ова традиција има важну 

друштвену улогу у превенцији криминалитета код деце из нижих друштвених слојева. 
Такође, овај елемент с Унескове Репрезентативне листе наговештава намеру државе 

чланице да брендира елемент НКН уз подршку италијанског Министарства пољопривреде.
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Слика бр. 5 

Занат млинара из Холандије иконичан је за културни идентитет земље, али такође указује на 
значај зелених технологија, могућих нових енергетских решења итд. 

 

 

Слика бр. 6 

Традиционални трибунал за питања дистрибуције вода Коронго из Перуа, настао у локалном 
обичајном праву, представља добру праксу локалног управљања природним ресурсима. Обичај је 
један од главних стожера локалне меморије, схватања солидарности и јединства у заједници, као 
и поштовања природних сила. 

 

 

Слика бр. 7 

Уметност напуљског пицајола. Храна и музика омогућавају брзо и непосредно искуство које 
можемо стећи о другој култури. Конкретно, ова традиција има важну друштвену улогу у 
превенцији криминалитета код деце из нижих друштвених слојева. Такође, овај елемент с 
Унескове Репрезентативне листе наговештава намеру државе чланице да брендира елемент НКН 
уз подршку италијанског Министарства пољопривреде. 

 

Слика бр. 8 

Турски културни елемент о угроженом језику звиждука, који још увек егзистира у неприступачној 
локалној планинској заједници. Некада је то био једини могући вид комуникације због физичких 
својстава саме локације, а данас је веома угрожен због употребе савремених комуникационих 
технологија. 
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Слика бр. 8. Турски културни елемент о угроженом језику звиждука, који још увек 
егзистира у неприступачној локалној планинској заједници. Некада је то био једини 
могући вид комуникације због физичких својстава саме локације, а данас је веома 

угрожен због употребе савремених комуникационих технологија.

Слика бр. 9. Ако је НКН део веће политичке агенде, могуће је постићи неслућене 
размере јавне видљивости, као што је то био случај с фестивалом нематеријалног наслеђа 

у кинеском граду Ченгдуу (15 милиона становника), где је догађај посвећен НКН био 
најважнија градска јавна манифестација током целог њеног трајања.

 

 

Слика бр. 7 

Уметност напуљског пицајола. Храна и музика омогућавају брзо и непосредно искуство које 
можемо стећи о другој култури. Конкретно, ова традиција има важну друштвену улогу у 
превенцији криминалитета код деце из нижих друштвених слојева. Такође, овај елемент с 
Унескове Репрезентативне листе наговештава намеру државе чланице да брендира елемент НКН 
уз подршку италијанског Министарства пољопривреде. 

 

Слика бр. 8 

Турски културни елемент о угроженом језику звиждука, који још увек егзистира у неприступачној 
локалној планинској заједници. Некада је то био једини могући вид комуникације због физичких 
својстава саме локације, а данас је веома угрожен због употребе савремених комуникационих 
технологија. 

 

 

Слика бр. 9 

Ако је НКН део веће политичке агенде, могуће је постићи неслућене размере јавне видљивости, 
као што је то био случај с фестивалом нематеријалног наслеђа у кинеском граду Ченгдуу (15 
милиона становника), где је догађај посвећен НКН био најважнија градска јавна манифестација 
током целог њеног трајања. 

 

 

Слика бр. 10 

Унескове листе НКН афирмишу, између осталог, друштвене феномене надахнуте традицијама 
управљања и решавања конфликата у домородачким заједницама, као у примеру племенске 
праксе Гада у Етиопији.  
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Слика бр. 10. Унескове листе НКН афирмишу, између осталог, друштвене феномене 
надахнуте традицијама управљања и решавања конфликата у домородачким заједницама, 

као у примеру племенске праксе Гада у Етиопији. 

Слика бр. 11. Кодали систем музичког образовања из Мађарске, Унесков Регистар 
добрих пракси. Пример показује како методологија елитног образовања може бити 

пријемчива и обичним људима из локалних заједница, те ефикасна без обзира 
на почетни ниво познавања материје.  

 

Слика бр. 9 

Ако је НКН део веће политичке агенде, могуће је постићи неслућене размере јавне видљивости, 
као што је то био случај с фестивалом нематеријалног наслеђа у кинеском граду Ченгдуу (15 
милиона становника), где је догађај посвећен НКН био најважнија градска јавна манифестација 
током целог њеног трајања. 

 

 

Слика бр. 10 

Унескове листе НКН афирмишу, између осталог, друштвене феномене надахнуте традицијама 
управљања и решавања конфликата у домородачким заједницама, као у примеру племенске 
праксе Гада у Етиопији.  

 

  

Слика бр. 11 

 Кодали систем музичког образовања из Мађарске, Унесков Регистар добрих пракси. Пример 
показује како методологија елитног образовања може бити пријемчива и обичним људима из 
локалних заједница, те ефикасна без обзира на почетни ниво познавања материје.   

 


