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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА СЛОВЕНИЈЕ, РЕСТАУРАТОРСКИ ЦЕНТАР

НОВОДОБНО МАТЕРИЈАЛНО ПОСТОЈАЊЕ И
ОЧУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКЕ БОЛНИЦЕ ФРАЊА
Резиме
Партизанска болница Фрања била је установљена у новембру 1943. године у уској
долини Пасице недалеко од града Церкно и функционирала је непрекидно до краја II
светског рата. Једноставни дрвени болнички објекти били су изграђени на тесном
месту уз водоток Чериншчица и изнад њега. Новодобно постојање и очување дрвених
објеката који су били изворно провизорији било је стално под ударом неповољних локалних временских услова. Појединачно падање камења, снежне лавине, те камени
одрони и поплаве, проузроковали су стално пропадање и уништавање болничких барака, што је приказано у прилогу.
Локално и нацинално је стално присутна свест о нужности очувања универзалних
вредности, као што су хуманост, солидарност, другарство и сналажљивост у најтежим условима, које поседује тај споменик културе и европска баштина. Објекте у ПБ
Фрања стално су обнављали, а реконструкција после поплаве 2007. је у пуном замаху.
Кључне речи: дрвени објекти, непогодни климатски услови и природне хаварије, пропадање и оштећења грађе, обнове и реконструкције објеката, катастрофалне
поплаве 2007, целокупна реконструкција.

СЛИКА 1: ПБ ФРАЊА 1967. Г. – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО

СЛИКА 2: ПБ ФРАЊА 1967. Г. – ГОРЊИ ДЕО

1.
Партизанска болница Фрања била је лоцирана у уску долину Пасице, близу града Церкно, у брдовитом, шумовитом региону западне Словеније. Изградња прве дрвене болничке бараке почела је у новембру 1943, а у децембру
су већ примљени први рањеници. Укупно је било изграђених једанаест болничких барака и четири пратећа објекта.
Једноставни дрвени објекти, који су били израђивани непосредно на лицу места од локално расположиве дрвене грађе и донесеног столарског материјала, постављени су непосредно уз зону бујице Чериншчица или изнад ње.
Обрада дрвета и изградња објеката вршила се једноставним ручним алатом
и одражава велику сналажљивост и умијеће градитеља.
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Због непогодних локалних временских услова и једноставности градње,
без индустријске финалне обраде дрвета и без заштитних премаза, дрвена
грађа била је од самог почетка изложена пропадању и оштећењима. Тако су
делимичне поправке вршене већ за време рата. ПБ Фрања је, наиме, функционирала непрекидно скоро годину и пол, од децембра 1943. па до ослобођења у мају 1945.
После ослобођења, ПБ Фрања је неко време била испражњена и без функције, да би већ 1947. године била отворена за посетитеље. Због великог пропадања дрвених конструкцијских елемената била је у почетку шесте деценије двадесетог века изведена прва систематска обнова болничких објеката
(слике 3, 4). Године 1952, одлуком владе Људске Републике Словеније, ПБ
Фрања била је проглашена културним спомеником прве категорије. Широко
међународно значење ПБ Фрања добила је сврставањем на тентативну листу
Светске баштине Унеска 2000. године и додатно још у јануару 2007. године –
сврставањем на листу Европске баштине.

СЛИКА 3 .

СЛИКА 4.

У последњих шездесет година већина болничких барака била је оштећена
или чак уништена услед различитих неповољних догађаја. Болнички објекти
стиснути у дну долине (слика 5) били су изложени сталној високој влажности,
с мало сунчеве светлости, падању камења и земљаним одронима, те снежним
лавинама. Нарасле воде Чериншчице у више наврата проузроковале су делимична оштећења барака и прилазног пута, све до последње водене хаварије у
септембру 2007. године, када је ПБ Фрања била скоро у целини уништена.
(види зборник 2. и 3. конференције, стр. 263–267).
Поступци санације оштећења и обнове објеката тако се стално изводе и
прилагођавају материјалним могућностима и усавршавају новим стручним
сазнањима.
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СЛИКА 5.

2.
Године 1957. десило се прво веће падање камења с околних брда, у коме
је било оштећених више болничких барака и опреме у њима (слике 6, 7, 8, 9).

СЛИКЕ 6, 7, 8. И 9. ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА, ИНВАЛИДСКИ ДОМ, УНУТРАШЊОСТ ИНВАЛИДСКОГ ДОМА
И УНУТРАШЊОСТ КУПАТИЛА – 1957. ГОДИНЕ

Поред материјалне штете, до данас није било страдања људи. Санацијски
радови потрајали су две године и у то време објекти и подручје ПБ Фрање
било је затворено за посетитеље. Биле су намештене и прве безбедносне челичне мреже за хватање падајућег камења, које функционирају још и данас.
3.
114

У ноћи 7. на 8. јануар 1989. одронио се део брда и на локацију болнице
сурвало се између 8 и 10 хиљада кубних метара камења. Уништених је било
пет болничких барака, прилазни мостови, тоалет и киоск за кустоса (слике
10, 11). После чишчења и одвоза камених наноса, приступило се реконструкцији објеката, укључујучи и ''маскирно бојење''. Радови су завршени 1990. године (слике 12, 13 14).

СЛИКЕ 10 И 11. КАМЕНИ ОДРОН И СРУШЕНЕ БАРАКЕ 1989. ГОДИНЕ

СЛИКЕ 12, 13. И 14. ПРИПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА 1989. ГОДИНЕ,
МАСКИРНО БОЈЕЊЕ 5. БАРАКЕ – РЕНДГЕН 1990. Г.

РЕКОНСТРУИРАНИ ОБЈЕКТИ И

4.
Подручје у којем се налази ПБ Фрања у зимском периоду и у новије време
обилује снегом и ниским температурама (слике 15, 16).
Високи снег често је локално наносио штете на крововима објеката. Више пута дошло је и до појаве снежних лавина (слике 19, 20) које су најжешће
оштетиле и однеле делове прилазног пута у болницу (слике 17,18), док сами
болнички објекти нису претрпели веће штете (слике 19, 20). Те појаве су
учестале пре свега у последњем периоду, када је, због наглих температурних
промена, долазило и до комбинације кише и великог снега.
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СЛИКЕ 15. И 16. ФЕБРУАР 2004. - ПРИЛАЗНИ МОСТОВИ У ЛЕДУ

СЛИКЕ 17. И18. МАРТ 2004.

СЛИКЕ 19. И 20. ДЕЦЕМБАР 2005.

5.
Падајуће камење било је стална претња на прилазном путу, те угрожавало и болничке објекте (слике 24, 25, 26). Због тога су се стално усавршавале и допуњавале челичне мреже на падинама изнад болнице. Но, у потпуности се та опасност због конфигурације терена није могла отклонити.
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Тако су се морале и у последњој деценији санирати последице тих појава,
пре свега на прилазном путу (слике 22, 23) и на путу до горњег бункера
(слика 21).

СЛИКА 21: НОВЕМБАР 1998.

СЛИКА 23.

СЛИКА 25.

СЛИКА 22: МАРТ 2006.

СЛИКА 24: ПАДАЊЕ КАМЕЊА 2003.

СЛИКА 26.
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6.
Поред свих наведених угрожавајућих елемената, стално је присутна и
опасност коју представља бујица Чериншчица (слика 27).

СЛИКА 27. ПОВЕЋАН ВОДОСТАЈ У
НОВЕМБАРУ 2006.

СЛИКА 28: НАГОМИЛАНЕ БОЛНИЧКЕ БАРАКЕ КОД УЛАЗА

Нарасле воде Чериншчице, у нормалним размерима скромног поточића,
18. септембра 2007. скоро су у целини уништиле материјалну супстанцу ПБ
Фрања (види зборник 2. и 3. конференције, стр. 263–267). Уништених или
тешко оштећених је било десет од једанаест болничких барака и сва четири
пратећа објекта.

СЛИКА 29. УНИШТЕНЕ БОЛНИЧКЕ БАРАКЕ СЛИКА
– ЦЕНТРАЛНИ ДЕО

30. РЕНДГЕН АПАРАТ 2004. ГОДИНЕ

Тешко оштећен и порушен те одплављен био је знатан део приступне стазе са заштитним објектима и мостовним рампама тако да доступ до ПБ Фрања у том тренутку није био могућ.
Поред уништења дрвених објеката, поплавне воде нанеле су и голему
штету одношењем више од три четвртине оригиналног инвентара и опреме
болнице. Отпловила је практички сва лекарска опрема, инвентар кухиње, а
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ни турбина из болничке електране није пронађена. Поједини делови опреме
који су пронађени, делови рендген апарата, на пример, толико су оштећени,
да су неупотребљиви (слике 30, 31).

СЛИКА 31. ОСТАЦИ РЕНДГЕНА – ОКТОБАР 2007.

СЛИКА 32. ОБНОВА СЕПТЕМБАР 2009.

Брзо после првих процена штете, на основу широког консензуса донесена
је одлука о целовитој санацији хидролошких размера у региону и потпуној реконструкцији свих објеката ПБ Фрања, с прилазним путем и доступном стазом
до бункера.
Спроведени су сви пројектно-управни поступци за реализацију санацијских радова на водотоцима у региону и изведбу саме реконструкције ПБ Фрања.
Радови на локацији су тако у пуном замаху и поновно отварање ПБ Фрања
предвиђено је крајем прољећа 2010.

СЛИКА 33. ПРОЉЕЋЕ 2006 – ПРОЉЕЋЕ 2010?! СЛИКА 34: ПБ ФРАЊА, МАЈ 1945.

Локално и национално је у потпуности прихваћена одлука, донета на
стручној те дакако и на политичкој разини, да ће потпуна материјална обнова и реконструкција партизанске болнице Фрања на најбољи начин и даље
промовирати универзалне вредности тог споменика.
Како у протеклих шесдесет година, тако је и данас заједничка процена и
приоритет очување тог симбола хуманости, солидарности, другарства и сналажљивости у најтежим условима.
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