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Бранка ШЕКАРИЋ, историчар уметности – саветник 
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, БЕОГРАД 
 

ОЧУВАЊЕ АУТЕНТИЧНОСТИ 
 У УРБАНИМ ЦЕЛИНАМА СРБИЈЕ 

Резиме 

Рад се састоји из два дела. Први део бави се концептом аутентичности у контексту 
историјских урбаних простора и еволуцијом појма у доктринама модерне конзерва-
ције. 

Други део посвећен је проблему очувања аутентичнoсти у урбаним целинама Ср-
бије. Анализирајући различите димензије аутентичности са становишта урбане кон-
зервације, аутор упозорава на ризике који угрожавају ову врсту наслеђа у условима за-
каснеле транзиције. Настоји да идентификује стање градитељског фонда у историјс-
ким урбаним просторима и дефинише проблеме који се препознају као најакутнији у 
очувању аутентичности урбаног наслеђа. Не доводећи у питање бројне проблеме с ко-
јима се суочавају и друга друштва у транзицији, као најозбиљнији проблем види недо-
следност у конзерваторским приступима, лутање између конвенционалног и модерног 
приступа урбаном наслеђу. Циљ рада је да укаже на разлику у препознавању аутентич-
ности код појединачних споменика и урбаних целина, да аутентичност историјских ур-
баних простора дефинише као сасвим специфичан феномен који осваја све више прос-
тора у савременој конзервацији, као што задатак очувања материјалне аутентичности у 
тим просторима постаје све комплекснији професионални изазов за конзерваторе.  

Кључне речи: аутентичност, урбана конзервација, конзерваторски приступ. 

Концепт аутентичности и еволуција концепта 
Под појмом аутентичности најчешће се подразумева истинитост, извор-

ност, веродостојност. У конзервацији, међутим, аутентичност се дефинише 
као «суштински квалитативни фактор у односу на веродостојност располо-
живих извора информација», а процена аутентичности историјског наслеђа 
представља кључни фактор у одређивању његове вредности.1 По другој де-
финицији «аутентичност једног уметничког дела је унутрашње јединство мен-
талног процеса и материјалне реализације дела».2 Схватање аутентичности од 
фундаменталне је важности код истраживања културног наслеђа, у планира-
њу конзерваторских интервенција, као и у процедури уписа на Листу 
Светске баштине. Аутентичност је суштински критеријум већине конзерва-
торских принципа и саставни део многих међународних докумената у ма-
терији, а очување аутентичности највиши циљ конзервације. Отуда је разум-
љиво да концепт аутентичности представља незаобилазну тему сваког озбиљ-
нијег разговора о конзервацији.  

У историји конзервације идеја „аутентичности“, наравно, не у данашњем 
значењу тог појма, може се пратити од старе Грчке до савремене европске 
мисли или тзв. западне филозофије. Ипак, трагови онога што би било ближе 
данашњем појму аутентичности присутни су тек од друге половине 18. века, 
код Винкелмана,3 на пример, који развија метод разликовања оригиналног 
или изворног уметничког дела од копије или каснијег додатка, потом Раски-
                                                 
1    Nara Document on Authenticity (UNESCO, 1994)  
2    Пол Филипо, историчар уметности, бивши директор ICCROM-а. Наведено према: Jokilehto, J. 

History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999, 296 
3    Jokilehto, J. History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford 1999, 47–50 
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на и Виљема Мориса,4 који половином 19. века, као представници енглеског 
конзерваторског покрета, критикују рестаураторске захвате на грађевинама 
због уништавања њихове историјске аутентичности или Камила Боита,5 као 
најистакнутијег протагонисте конзерваторског покрета у Италији с краја 19. 
века и аутора повеље која ће постати кључна референца италијанске оријен-
тације у рестаурацији. 

Међутим, стварно присуство концепта аутентичности у теорији везује се 
за време од друге половине 20. века, проширивање домена дисциплине про-
дубљивањем критичких концепата наслеђених из класичне традиције и отва-
рање дијалога са другим културама ваневропског света, где се западни кри-
тицизам и појам аутентичности суочавају са различитим традицијама.  

У данашњем значењу појма, аутентичност се први први пут појављује у 
Венецијанској повељи 1964. године, у уводном делу, када се говори о одго-
ворности за очување наслеђа за будуће генерације и нашој обавези да их пре-
дамо њима „у пуном богатству њихове аутентичности“.6 Иако је сам концепт 
антиципиран нешто раније, 1963, код Брандија,7 који када говори о теориј-
ско-методолошком концепту рестаурације, наглашава специфичност уметни-
чког дела и истиче важност очувања историјске и уметничке аутентичности, 
с Венецијанском повељом концепт аутентичности улази у конзерваторске 
доктрине и од тада не престаје да буде тема бројних међународних скупова. 

После усвајања Конвенције за заштиту Светске културне и природне баш-
тине (1972),8 у Смерницама за спровођење Конвенције о Светској баштини, 
које је формулисао Комитет за Светску баштину 1977. године,9 установљени 
су критеријуми за дефинисање добара која поседују «изузетну универзалну 
вредност», као неопходан услов за упис на Листу Светске баштине. Међу шест 
критеријума за културна добра је и критеријум да „једно културно добро мо-
ра да одговори критеријуму аутентичности, по својој концепцији, материја-
лима, извођењу или свом природном амбијенту и, у случају културног пејза-
жа, по свом карактеру или карактеристичним компонентама.“ Концепт ау-
тентичности остао је везан за културно наслеђе, иако су о томе следиле бројне 
расправе у међународном конзерваторском покрету. На иницијативу Рејмона 
Лемера, једног од аутора Венецијанске повеље и дефиниција критеријума за 
Светску баштину, организована су 1994. године два скупа која су за тему 
имала концепт аутентичности и његово прецизније дефинисање у контексту 
новог културног плурализма. Први у Бергену, у Норвешкој, други у Нари, у Ја-
пану. Резулат ове иницијативе је, сада већ чувени, Документ о аутентичности 
из Наре, из 1994, који је усвојен на Генералној скупштини ICOMOS-а у Мек-
сику 1999. У међувремену, Комитет за Светску баштину, у сарадњи са ICO-
MOS-ом и ICCROM-ом, одржао је серију семинара који су имали за циљ усавр-

                                                 
4    Ibidem, 174–186 
5    Ibidem, 200–203 
6     International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Cha-

rter), 2nd International Congres of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice 1964 
7    Бранди, Ч. Теорија рестаурације, Београд 2007, 54–60. Бранди, у ствари, користи термин ау-

тентични текст (testo autentico) када жели да укаже на аутентичност као специфични циљ 
рестаурације као критичке активности, прибегавајући поређењу са филолошком активношћу 
поновног успостављања (реконституисања) аутентичног текста неког дела. 

8    Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (UNESCO, 1972) 
9    Operational Guidelines for the World Heritage Committee (UNESCO, 1977) 
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шавање дефиниција и појмова, радећи на њиховој интерпретацији у разли-
читим културним контекстима. На скупу у Бергену расправљано је о пара-
метрима који су успостављени у UNESCO-овим смерницама. Констатовано је 
да се они не могу посматрати као неки утврђени списак, већ пре као упутст-
во које треба да помогне у дефинисању наслеђа помоћу његовог карактера и 
значења, у сваком појединачном случају. Тада су додати и други параметри, 
као форма, суштина, традиција, намера, функција, контекст, дух, итд. То 
значи, да се процена аутентичности не врши само у односу на један од пара-
метара, већ на основу критичког суда који узима у обзир више наведених 
параметара. Такав суд, као и критичко поређење с другим добрима истог ти-
па, захтевао је дефиницију изузетне универзалне вредности.   

Од 1994. године, веома много је писано о аутентичности. Појам све више 
улази у употребу као квалитативни фактор за све типове наслеђа, чак и не-
материјалног. Иако се нематеријална вредност раније везивала само за пок-
ретна добра и нематеријално наслеђе, модерна конзервација нематеријалну или 
неопипљиву димензију препознаје у свим типовима наслеђа, историјским гра-
ђевинама, урбаним целинама, културном пејзажу.10 

Године 2004, други UNESCO-ов експертски састанак у Нари бавио се пи-
тањима интеграције приступа за очување материјалног и нематеријалног кул-
турног наслеђа. Декларација која је проистекла из овог скупа признала је важ-
ност Нара документа из 1994. у наглашавању специфичног културног кон-
текста наслеђа у интерпретирању његове аутентичности. Ипак, покренула је и 
значајну дебату ставом да термин аутентичност не може на исти начин да се 
примењује када се процењује нематеријално културно наслеђе иако су матери-
јално и нематеријално наслеђе често у односу међузависности и прожимања.11 

Пре ревидованих Оперативних смерница за примену Конвенције о Светс-
кој баштини из 2005,12 тзв. тест аутентичности обухватао је раније поменута 
четири параметра: концепцију, материјал, извођење и амбијент или положај у 
простору и односио се на материјално наслеђе. Ревидоване смернице дају нову 
дефиницију стања аутентичности. У зависности од врсте наслеђа и његовог 
културног контекста, добра могу да задовоље услов аутентичности уколико се 
њихове културне вредности (препознате по предложеним критеријумима за 
номинацију) истинито и веродостојно изражавају кроз различите атрибуте, 
који поред листе која обухвата раније параметре, укључују и традицију, техни-
ке, језик и друге облике нематеријалног наслеђа, као дух и осећања, показујући 
тако много шире препознавање различитих аспеката културе и наслеђа. 

Када концепт аутентичности желимо да доведемо у везу са историјским 
урбаним простором и да процењујемо аутентичност таквог простора, јасно је 
да се суочавамо са сасвим специфичним феноменом. Ако пођемо од етимо-
лошког значења појма, шта би онда значила аутентичност, истинитост, веро-
достојност у контексту једног историјског урбаног простора? И како вршити 
процену аутентичности у простору који карактерише дијалектички однос 
                                                 
10   Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (UNESCO, 2003) 
11   International Conference on the Safeguarding of Tangible and Intangible Heritage (Nara, 2004). Неки 

експерти су у одбрани нематеријалног наслеђа одбијали идеју аутентичности како је она 
дефинисана у Документу из Наре 1994, с обзиром на то да се нематеријално наслеђе 
„непрестано изнова ствара“ и стога не може да се посматра у светлу историјске 
аутентичности, која се схвата као „статична“. 

12   Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (UNESCO, 2005) 
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конзервације/очувања и развоја? Два појма или концепта, већ на први 
поглед сасвим контрадикторна. Први означава чување, очување, конзерви-
рање затеченог стања, други, обрнуто, ако је развој синоним за промену. То 
би значило да се конзервација и очување наслеђа налазе у контрадикцији са 
развојем у историјским градовима. Или да конзервација, по својој суштини, 
представља нешто што је у супротности са развојем. Како онда чувати урба-
не целине, процењивати аутентичност, одређивате лимите промена?   

Приликом разматрања историјског градитељског наслеђа у оквиру урбане 
целине, у његовој различитости и плуралитету вредности, постаје јасно да се 
процена аутентичности не може вршити као код појединачних добара или 
споменичких комплекса. На исти начин као што опредељење за конзерватор-
ски приступ треба да буде холистичко, и процена аутентичности мора да узме 
у обзир целину историјског простора и укупан културно-историјски контекст. 
У том смислу, вреднује се целина простора, јединство историјских грађевина и 
амбијента, историјских делова и окружења.13 Оцењиваће се оригиналност 
грађевина, схваћених као резултат менталног и креативног процеса (квалита-
тиван суд), потом материјална истинитост, историчност, али и жива традици-
ја. Узеће се у обзир историјски слојеви, континуитет, највредније грађевине, 
мање вредне, али и оне које добијају вредност због историјског и културног 
контекста у коме се налазе. То значи да би процена аутентичности једног ис-
торијског урбаног простора морала да буде заснована на избалансираном кри-
тичком суду, добијеном на основу анализе различитих параметара, у ствари 
свих параметара који чине садржај тог простора у историјском континуитету. 

Параметар историчности заузима нарочито значајно место у процени ау-
тентичности урбаних целина. За разлику од традиционалне конзервације, мо-
дерна конзервација има друкчије тумачење историчности наслеђа и сазнања 
о наслеђу која се везују за историчност. Сматра се да таква историчност није 
настала случајно, већ као резултат процеса. И само у том контексту може се 
«читати» еволуција концепта аутентичности. Парафразирајући Брандија, мо-
жемо констатовати да и културно наслеђе «ужива двоструку историчност. Пр-
ви аспект те историчности подудара се са чином који обликује дело (грађе-
вину), чином стварања, који зависи од уметника (градитеља) у неком време-
ну на неком месту. Други аспект произилази из чињенице постојања дела у 
индивидуалној свести, дакле, реч је о његовој историчности која се односи на 
време и место где се дело у том тренутку налази». Ови аспекти се не могу раз-
двојити, јер ми аутентичност наслеђа процењујемо нашим умом, у случају 
када се ради о физичкој и материјалној конзистентности или када покушава-
мо да разумемо или процењујемо уметнички концепт. И управо кроз тај про-
цес «разумевања» настављамо да продужавамо живот једног дела (грађеви-
не), у његовом значењу и физичком облику.14  

 Чињеница да је данас на Листи Светске баштине уписано преко 200 ис-
торијских градова, историјских центара или урбаних целина јасно говори о 
експанзији ове категорије наслеђа. Овај квантитет и диверзитет у великој ме-
ри доприноси динамици урбане конзервације у којој се концепти и приступи 
стално мењају и еволуирају. У суочавању са друштвеним, економским и кли-
                                                 
13     Carbonara, G. Avvicinamento al restauro, Napoli 1997, 423–434  
14  Бранди, Ч. Теорија, 37–39 
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матским променама и новим ризицима који из тога проистичу, траже се нови 
начини да се дугорочно заштите вредности у историјским урбаним просто-
рима. У том смислу, значајан допринос дебатама које су у току и које укључују 
развој стандарда у пракси, дао је Програм градова Светске баштине (World 
Heritage Cities Programme), који је установљен да помогне државама чла-
ницама у њиховим напорима да заштите и конзервирају/сачувају своје ур-
бано наслеђе без компромитовања свог историјског карактера и идентитета.15 
У склопу истог Програма, започета је 2005. године и друга важна иницијатива 
која се односи на дефинисање «историјског урбаног пејзажа», као новог 
концепта о коме група међународних експерата расправља на серији ме-
ђународних скупова с настојањем да дође до новог приступа у конзервацији 
историјског урбаног наслеђа. Резултат тих састанака је први Нацрт Препоруке 
о историјским урбаним пејзажима из фебруара 2010, који треба да се усвоји 
на Генералној скупштини UNESCO-а наредне године. 16  

Аутентичност у урбаним целинама Србије 
У укупном споменичком фонду Србије, урбане целине или историјски ур-

бани простори још увек су маргинализована врста наслеђа. У више праваца. 
По броју целина које имају правни статус, по опредељењу средстава за њихову 
заштиту и очување, по унапређењу методологија. Као један од разлога за такву 
запостављеност, више пута смо помињали «недовољну старост» градитељског 
фонда у урбаним целинама, јер наслеђе новије прошлости још није довољно 
присутно у свести грађана, корисника, али, нажалост, ни стручњака, јер су се 
у нашој средини споменичка својства радије и лакше препознавала у наслеђу 
ранијих епоха, средњег века, посебно, па је и служба заштите своју 
програмску оријентацију деценијама трасирала у том правцу.17  

До сада, у Србији, правни статус има укупно – 67 просторних културно-ис-
торијских целина. Од тог броја – 39 је категорисаних целина, 11 од изузетног и 
28 од великог значаја. Урбаних је 40.  

                                                 
15  World Heritage Cities Programme је један од шест тематских програма која је формално одобрио 

и чије спровођење надгледа UNESCO (World Heritage Committtee) с циљем да државама чла-
ницама помогне у унапређењу заштите и управљања њиховим урбаним наслеђем. Програм се 
развија кроз двосмерни процес: развој теоријског оквира за конзервацију урбаног наслеђа и 
пружање техничке помоћи за имплементацију нових приступа. 

16  Концепт HUL (Historic Urban Landscape) води порекло од међународне конференције у Бечу 
2005. и документа који је тада настао под називом «Бечки меморандум»: Viena Memorandum 
on “World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape”, 
UNESCO, World Heritage Centre 2005 (WHC-05/GA/INF.7). Концепт нема за циљ да уведе нову 
категорију наслеђа, већ да дефинише међународне препоруке за општи систематичан при-
ступ «историјском урбаном пејзажу» у оквирима конзервације и рестаурације. Кључна ка-
рактеристика HUL-а је дефинисање његовог интегритета кроз друштвено-функционалне, 
структурално-историјске и визуелне аспекте који се узимају као референтни за дефинисање 
одговорајућих стратегија за њихову заштиту и конзервацију. Што се тиче система планирања 
и менаџмента, кључно је управљање комуникацијама и информацијама, укључујући и по-
везаност између различитих нивоа одлучивања, од локалног и националног до интерна-
ционалног нивоа. 

17  Шекарић, Б. Заштита просторних културно-историјских целина, Гласник Друштва конзер-
ватора Србије 25 (Београд 2001), 29–34; Иста, Заштита градитељског наслеђа у урбаним 
целинама, Гласник Друштва конзерватора Србије 26 (Београд 2002) 31–33; Иста, Заштита 
историјских урбаних простора у Србији, у: Condition of Cultural and Natural Heritage in Balkan 
Region, Volume 1, Proceedings of the Regional Conference held in Kladovo, Serbia from 23th to 27th 
October 2006, Belgrade 2007, 547–555. 
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Наравно да већ и број урбаних целина с правним статусом у Србији иде у 
прилог ставу о запостављености урбаног градитељског фонда у Србији. Још 
више због тога што тај број обухвата велики временски распон активности 
службе – од почетака њеног институционалног деловања (1947) до данас. То 
подразумева различиту динамику, али и различите приступе у валоризацији 
целина, дефинисању граница и мера заштите. Поред тога, тај број не показу-
је реалну слику урбаних целина с правним статусом, значи, нису увек у пита-
њу урбане целине у правом смислу те речи. Пре свега због типологије насле-
ђа, један број тих целина пре би се могао дефинисати као «мешовите» целине, 
јер поседују и урбано и рурално наслеђе, док су неке само мало већи спомени-
чки комплекси или појединачни споменици са ширим окружењем (Слика1). 

 
СЛИКА 1. – ГРАДСКА ЦЕЛИНА У ИРИГУ 

Чак и оне целине које се дефинишу као урбане, најчешће захватају много 
мањи простор него што би нека озбиљнија валоризација подразумевала (Сли-
ке 2, 3). Имају нејасно дефинисане, дескриптивно дефинисане или недефе-
нисане границе и најчешће недефинисане мере заштите. Раније је био при-
сутан тренд да се валоризација базира на вредностима појединачних објека-
та, најчешће се целина сводила на трг, једну или неколико улица, а занема-
ривани су мање вредни објекти, урбани елементи, мобилијар, визуре, окру-
жење, контекст (Слике 4, 5). Због тога су урбане целине у нашем фонду веома 
сведени простори и нема целина које обухватају цео град, или већи део гра-
да, попут историјских градова у другим земљама (Слике 6, 7).18  
                                                 
18  Значајан напор у том правцу учињен је с утврђивањем Старог језгра Новог Сада за просторну 

културно-историјску целину, чија валоризација обухвата већи део историјског дела града. 
Такође, у процедури је ревизија правног статуса градског језгра Сремских Карловаца и урађен 
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СЛИКЕ 2. И 3.  – БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА УЛИЦА И СКАДАРЛИЈА 

Пораст свести о све већој угрожености урбаног наслеђа пратио је убрзани 
развој урбане конзервације у свету. Од друге половине 20. века, а посебно од 
осме деценије прошлог века, урбана конзервација постаје значајан сегмент 
модерне конзервације и многе земље унутар својих конзерваторских политика 
посебно развијају овај вид конзервације.  

Код нас, међутим, урбана конзервација још увек нема одговарајућу по-
дршку у оквиру националне конзерваторске политике. Без јасне стратегије и 
континуитета у годишњим и вишегодишњим програмима финансирања ви-
ше је препуштена личним иницијативама појединих конзерватора, њиховој 
мањој или већој упорности и, нажалост, мањим или већим компетенцијама. 
Као последица таквог односа и сталног лутања између конзерваторских при-
ступа, конвенционалног и модерног, споменички фонд урбаних целина налази 
се у критичној ситуацији. Без обзира на то да ли се ради о целинама које су 
стекле правни статус или се налазе под претходном заштитом, или још нису 
препознате и валоризоване као историјски простори, њихове вредности у 
великој мери су девастиране или чак неповратно изгубљене (Слика 8).  

Историјски урбани простори изложени су деградационим процесима као 
и друге врсте непокретних културних добара, па и неким сасвим специфичн-
им који су посебно изражени у условима закаснеле транзиције. Притисци ур-
банизације, промена, намена историјских грађевина, решење саобраћаја у ис-
торијским центрима, утицаји атмосферских загађења и туристичка експан-
зија, претећи су проблеми третирања историјских урбаних простора у са-
временим условима живота. Они су присутни и у развијенијим земљама запа-
да. У нашим околностима, међутим, они су интензивирани веома израженом 
економском кризом, различитим притисцима, сукобима интереса, континуи-
раним недостатком средстава и дугом стагнацијом службе у којој се урбана 

                                                                                                                                            
је нови предлог о утврђивању Историјског града Сремских Карловаца за просторну културно-
историјску целину. Исто тако начињен је покушај у промени приступа затеченом наслеђу С. 
Карловаца кроз Дугорочни програм обнове и ревитализације градитељског и пејзажног 
наслеђа, који се, са прекидима, реализује од 2005. године, и који настоји да конвенционални 
приступ, који је раније примењиван, унапреди сагледавањем територије у целини.  



 

 69 

конзервација споро и тешко афирмише, а примена нових методологија наила-
зи на отпоре и оспоравања, чак и у стручним круговима.  

  
СЛИКЕ 4. И  5. – СТАРО ЈЕЗГРО БЕЧЕЈА, ТРГ ПОГАЧА И СТАРО ЈЕЗГРО ЗРЕЊАНИНА 

  
СЛИКЕ 6. И 7.  – СТАРО ЈЕЗГРО НОВОГ САДА И  ИСТОРИЈСКИ ГРАД СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
СЛИКА 8. – НОВИ ПАЗАР 
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Нема сумње да се већи број ризика који прете урбаном наслеђу налази из-
ван компетенција службе заштите и да она на њих не може да утиче. Мисли се 
на ризике у сфери економије, политике, природних и елементарних непогода. 
Међутим, постоје и они други, који у целини или делимично спадају у домен 
одговорности и одлучивања конзерватора, па смо сведоци и таквих појава као 
што је екстензивна и неконтролисана примена термина «реконструкција», ко-
ја утиче на конзервацију и фалсификује њен прави смисао, или тако „ориги-
налних“ поступака као што је рушење историјских објеката и грађење њихо-
вих реплика на истом месту, уз уредне услове и сагласност службе заштите, 
или чак рушење две трећине историјског објекта у оквиру целине ради изград-
ње новог објекта (Слике 9, 10. и 11). Чиме су мотивисани ови поступци? Какви 
су то притисци који воде новом читању и реинтерпретацији вредности раније 
валоризованог историјског наслеђа? Да ли данашње генерације конзерватора 
имају право да до те мере утичу на трансформацију слике националног насле-
ђа које им је поверено на бригу? И коначно, како у таквим околностима чува-
ти и сачувати аутентичност историјског урбаног простора када аутентичност 
престаје да буде квалитативни фактор наслеђа у име тзв. развоја? 

   
СЛИКА 9., 10. И 11.  – БЕОГРАД, НОВА ЗГРАДА У ДОБРАЧИНОЈ 15 И БУДУЋИ ХОТЕЛ НОБЕЛ НА   
                                         АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ 10; СУБОТИЦА, ОСТАЦИ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

Чињеница је да је очување аутентичности историјског урбаног простора 
много тежи и комплекснији задатак него код појединачних градитељских обје-
ката. У првом реду због тога што је теже проценити или одредити аутен-
тичност једног урбаног простора због веома сложеног конструктивног дина-
мизма градског простора, као и због тога што треба проценити која димензија 
аутентичности је изражена у историјском простору – материјална, конструк-
тивна или експресивна – колико је она изражена и до ког нивоа може бити 
сачувана у условима одрживог развоја. Развој се најчешће идентификује са 
променом. Међутим, развој историјског урбаног простора не треба да значи 
замену историјских грађевина, већ пре побољшање квалитета живота, услова 
грађевина и структура, и када је потребно побољшавање и/или изградњу услу-
га и инфраструктура неопходних за одговарајуће функционисање заједнице. 
Наравно да ће оваква побољшања значити и промену и развој, али би то била 
промена и развој који су одрживи у односу на историјски карактер места, тј. 
такав развој не би смео да буде препрека конзервацији или очувању аутентич-
ности историјског простора. Да би се овакав «конзерваторски развој» учинио 
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одрживим, потребно је пуно укључивање популације која треба да учи о потен-
цијалима историјског наслеђа и његовим вредностима и треба да сарађује на 
реализацији одговарајућих циљева који се морају дефинисати као заједнички 
задатак. На том задатку неопходно је успостављање тесне комуникације изме-
ђу свих учесника у систему заштите и очувања историјских урбаних простора, 
јер су социјалне и културне активности од виталног интереса за имплемента-
цију урбане конзервације. 

Други важан предуслов за очување аутентичности историјских урбаних 
простора представља унапређење методологија и њихово боље интегрисање у 
процесе урбанистичког планирања. Афирмација интегративног приступа ур-
баној конзервацији кроз управљање и контролисање промена, бављење цели-
ном и контекстом историјског града као «ресурса», види се као могући прис-
туп очувању аутентичности историјског урбаног простора. Такав приступ тре-
ба да буде схваћен као критички процес који дозвољава дефинисање урбаног 
наслеђа, његовог карактера, значаја и стања, као основе за утврђивање потре-
бних акција и одговарајућих третмана, који би утицали на повећање знања и 
свести о вредностима, значају и значењу историјских урбаних простора у 
савременом окружењу и њихове улоге у обликовању одрживог развоја.  

На крају, размишљање о очувању аутентичности историјских урбаних прос-
тора у Србији, досадашња искуства, неједнаки резултати, грешке и пропусти 
у приступу и третману, указују на неопходност дефинисања јасне стратегије 
заштите и очувања историјских урбаних целина. Више него икада раније 
постоји потреба за ангажовањем у конструктивном и критичком дијалогу раз-
личитих професија и носилаца интереса који могу да допринесу, унапреде и 
побољшају сегмент одлучивања у конзервацији с циљем заустављања даљег 
девастирања и трансформације националног урбаног наслеђа. Стање наслеђа 
у једној земљи карактерише се вредностима које постоје у садашњости, које су 
наслеђене из прошлости и које треба да буду прослеђене будућим генерација-
ма у што аутентичнијем облику. Једном изгубљена аутентичност, не може се 
више реконструисати.19 А њено очување могуће је обезбедити једино кроз ви-
сокопрофесионалне активности и процесе конзервације који фиксирају „ин-
формацију“ дозвољавајући да вредности наслеђа могу бити откриване, читане 
и тумачене у будућности. Јасно је да се то може догодити само уколико мате-
ријално читање и интерпретација кодова остане очувана кроз процес култур-
ног континуитета.  
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Summary 
Branka SEKARIC 
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PRESERVATION OF THE AUTHENTICITY IN URBAN ENSEMBLES OF SERBIA 
 

The paper consists of two parts. The first part deals with the authenticity concept in the 
context of historic urban spaces and the evolution of term within the doctrine of contempo-
rary conservation. Second part of the paper deals with the issue of the preservation of the 
authenticity in urban ensembles of Serbia. Analyzing the various dimensions of authenticity 
in terms of the urban conservation, the author anticipates the risks threatening this kind of 
heritage in the conditions of late transition process.   

The author attempts to identify the condition of building fund in historic urban spaces 
and define the issues that are recognized as the most acute in the preservation of the urban 
heritage authenticity.   

Without prejudice to numerous issues as well faced by other societies in transition, the 
author sees as the most serious problem the inconsistency in conservation approaches, 
wandering between the conventional and a contemporary approach to urban heritage.  She 
emphasizes that the task of the preservation of material authenticity in historic urban spa-
ces is a far more complex than for individual monuments. As far as, improvement of the 
methodologies of historical urban spaces conservation and their better integration into the 
processes of urban planning should become the imperative requirement of contemporary 
conservation practice. Another important requirement is establishment of a close commu-
nication between all participants in the system of protection and preservation of historic ur-
ban spaces, because the social and cultural activities are of vital interest for implementation 
of urban conservation. Advocating for affirmation of integrative urban conservation appro-
ach, for management and control of changes, but as well concern with totality and context 
of historical city as the «resource», indicates to the advantages of this concept. The new ap-
proach should be seen as the critical process allowing the definition of urban heritage, its 
character, its significance and status, as the basis for determining the necessary actions 
and appropriate treatments, which would contribute to the increase of knowledge and awa-
reness about the values, significance and meaning of the historic urban spaces in contem-
porary environment and their role in shaping of the sustainable development.    
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