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ФАКУЛТЕТ ЗА АРХИТЕКТУРУ ЉУБЉАНА

ЗАШТИТА АРХИТЕКТОНСКОГ ИЗГЛЕДА
КУЛТУРНИХ КРАЈОЛИКА У СЛОВЕНИЈИ
Summary
The care of environment, a vulnerable and limited good, is becoming a part of all human activities, including the developmental regulation of settlements. Developmental protection of built environment which contributes to the characteristic image of a cultural landscape is also the main principle in planning our environment. That is because historic built environment (built heritage in the widest sense of the word) includes sustainable, functional,
technologically and artistically insightful settlements and buildings. However, achieving harmonious merging of the existing, of that which has heritage value, by transformation and
adding of the new which must meet the new requirements and new needs, is a tiresome and
demanding task. It must be aimed at lifting the existing general culture of residing (simply
regulating the legislation does not suffice!).
Key words: environmental diversification, cultural diversity, integral protection of
building heritage

1. УВОД
Учесници разних расправа о човековој средини и развоју непрестано
упозоравају политичаре, привреднике и друге на нужност преусмеравања са
садашњег живота који уништава околину на начин живота на који ћемо
задовољити основне потребе људи у целом свету тако да истовремено не изазовемо самоуништење исцрпљивањем животних заједница и неживе околине. Израђеном развојном и еколошком анализом доказано је и да за подизање квалитета живљења на планети Земљи нису довољни само здрави природни извори, него и очување дате и створене територијалне разноврсности
која се у све интензивнијем повезивању светских простора (проток људи, робе и идеја) опасно губи. Зато се међу анализираним усмерењима новог, еколошки ефикасног развоја, који подупире и еколошки освештена Европска
унија, наглашена визија савременог и напредног развоја грађених структура
заснива на обнављању постојећег (поновна употреба, рециклажа материјала)
и градњи новог на начин који штити природне изворе и не брише
територијалну разноврсност. Другим речима: међу елементима који чине територијалну разноврсност, осим геоморфолошких, хидрографских и вегетацијских, постоје и грађене структуре, оне које изражавају исконску повезаност са одређеном територијом и дефинишу је на препознатљив начин.
Тим распознатљивим, промишљеним и стручно одмереним територијалним одредницама, у хармонији са светски прихваћеним правцима ка очувању територијалне разноврсности, мора да се прилагоди савремени развој
простора.
Као подршку провођењу територијалне разноврсности, на радном сусрету у Бриселу у октобру 2005. године, делегати генералне конференције УН за
васпитање, науку и образовање су формирали и прихватили Конвенцију о
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културној разноликости. Прихваћена Конвенција је усмерена на заштиту
очувања културне (духовне и материјалне) разноликости, у коју убрајамо и
очување културне разноликости грађених структура односно архитектуре.
Тој Конвенцији су се прошле године придружила још два документа, Територијална агенда Европске уније и Лајпцишка повеља о одрживим европским градовима (Лајпциг, 2007). У оба документа детаљније се анализирају
већ прихваћена документа о очувању околине и Конвенција о културној разноликости на начин који је прилагођен мерилима Европске уније.
Питамо се како се међународно зацртана визија одрживог развоја насеља уз очување културне разноликости грађених структура остварује у Словенији. Претпоставка је низак степен остваривања утврђених обећања.
2. АРХИТЕКТОНСКЕ РЕГИЈЕ – ОДРЕДНИЦЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
РАЗНОВРСНОСТИ СЛОВЕНАЧКОГ ПРОСТОРА

СЛИКА 1: У СЛОВЕНИЈИ ИМА АНАЛИЗОМ ПРЕПОЗНАТИХ 14 АРХИТЕКТОНСКИХ РЕГИОНА – КУЛТУРНИХ
КРАЈОЛИКА СА КАРАКТЕРИСТИЧНО ОБЛИКОВАНИМ НАСЕЉИМА И ЗГРАДАМА.

Осим неколико већих места, која само у срцу старих градских језгра још
чувају историјске урбанистичке и архитектонске посебности, и ретких природних крајолика са једва препознатљивом присутношћу човекове активности, територијалну разноврсност словеначког простора формирају разнолики културни крајолици са обликованом мрежом грађених структура. Чине је
мања насеља и различит број самостојећих зграда, често наглашених по простору и значењу. Истраживањем (Фистер, 1993) је препознато да се разнолики словеначки културни крајолици међусобно разликују не само по преобликованим природним датостима, него и по грађеним структурама обликованим током историјског развоја – архитектонској баштини. Међутим, проведе48

ним анализама нису дефинисане само просторске разлике у обликованој
архитектонској баштини, архитектонски региони и крајолици, већ је осветљен и њихов развој с успостављеним мерилима и вредностима. Међу вредностима треба нагласити утврђену рационалност, функционалност и изванредно прилагођавање природном простору и човеку.

СЛИКА 2: ПОЈЕДИНАЧНИ АРХИТЕКТОНСКИ РЕГИОН ОДРЕЂУЈУ СЛЕДЕЋИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ УРБАНО-АРХИТЕКТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ: НАСЕЉА, ДОМИНАНТЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ И ЗГРАДЕ И КОМПЛЕКСИ ЗГРАДА.
49

За расправу у наставку је посебно важна спознаја да архитектонска баштина, грађене структуре, које дефинишу архитектонске регије, услед све
интензивнијег преплитања са универзалним, општим и датом простору неприлагођеним урбаним и архитектонским облицима, једва да још, односно
само у ретким културним крајолицима, задржавају своју улогу одредница
територијалне разноврсности. Примећено је и да се територијална разноврсност архитектонских регија и крајолика још увек смањује.

СЛИКА 3: ДАНАШЊЕ СТАЊЕ: 60% АРХИТЕКТОНСКИХ РЕГИОНА ИМА ЈОШ РАСПОЗНАТЉИВЕ ИДЕНТИТЕТСКИ
ГРАЂЕНЕ СТРУКТУРЕ, А 40% АРХИТЕКТОНСКИХ РЕГИОНА ВИШЕ НЕМА РАСПОЗНАТЉИВЕ
ИДЕНТИТЕТСКИ ГРАЂЕНЕ СТРУКТУРЕ.

3. УЗРОЦИ БРИСАЊА РАСПОЗНАТЉИВО КАРАКТЕРИСТИЧНИХ
ГРАЂЕНИХ СТРУКТУРА – ОДРЕДНИЦА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
РАЗНОВРСНОСТИ СЛОВЕНАЧКОГ ПРОСТОРА
Вредност архитектонских регија и крајолика у словеначком простору се
смањује због новог развоја грађених структура у којем:
- новоградње имају предност над обнављањем (обећање дато у планским и
изведбеним документима за уређење простора на државном и локалном нивоу је обрнуто: обнављање има предност над новоградњом);
- идентитетске, односно у архитектонској регији распознатљиво грађене
структуре које могу да се дефинишу пропадају (рушење), а ретке још очуване
утапају се у преовладавајућим свесловеначким и свеевропским урбаним и
зградарски обликовним карактеристикама (супротно прихваћеној међународној Конвенцији о очувању културне разноликости и свим документима
који говоре о одрживом развоју, целовитој заштити архитектонске баштине
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и заштити непокретне културне баштине, као и у супротности са дефиницијама датим у нашим планским и изведбеним документима на државном и
локалном нивоу);
- новоградња није обликована и изграђена узимањем у обзир идентитета
постојећих изграђених структура, урбанистичких и архитектонских традиција локалног градитељства (у супротности са прихваћеном међународном
Конвенцијом о очувању културне разноликости и свим документима који говоре о одрживом развоју, целовитој заштити архитектонске баштине и заштити непокретне културне баштине, као и у супротности са дефиницијама
датим у нашим планским и изведбеним документима на државном и локалном нивоу).
Последица раније описаних захвата у простор је непобитан губитак територијалне разноврсности, односно препознатљивих карактеристика архитектонских регија, а тиме и културних крајолика. Међутим, захвати у простор на представљени начин (обнављање има предност над изградњом новог,
ново не узима у обзир вредности и мерила у простору постојећих идентитетских грађених структура) не утичу само на брисање идентитетских карактеристика културних крајолика, језгра културне разноликости словеначког
простора, него и подстичу ликовну и визуелну деградацију околине.
4. ПОКУШАЈ РАЗОТКРИВАЊА УЗРОКА НЕКВАЛИТЕТНОГ
ПРОСТОРСКОГ РАЗВОЈА КОЈИ БРИШЕ РАСПОЗНАТЉИВЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗГРАДАРСТВА, ОДНОСНО АРХИТЕКТУРЕ У
СЛОВЕНАЧКИМ КУЛТУРНИМ КРАЈОЛИЦИМА

СЛИКE 4. И 5. НАСЕЉА ГУБЕ ЛИКОВНЕ, ОКОЛИНСКЕ ВРЕДНОСТИ И ВРЕДНОСТИ КВАЛИТЕТА СТАНОВАЊА;
НЕСТАЈЕ РАЗНОЛИКОСТ КУЛТУРНИХ КРАЈОЛИКА.

Преглед многих аката показује да деградацију архитектонских регија са
аспекта културне разноврсности, еколошког оптерећења и видљиве ликовне
деградације сигурно не можемо да тражимо у формираним нормативним
актима са дефинисаним вредностима, у правно-нормативном реду. У њима
се квалитетно сумирају међународне смернице одрживог развоја и заштите
културних разноликости простора, укључујући и услове и мерила који су дати
у темељном документу за планирање захвата у простор, у локационом за51

датку. А где су узроци раскорака између жељеног и стварног, правно–нормативног реда са једне стране и стварног стања са друге стране? Паралелно
са стањем у развоју грађених структура утврђено је и да су за постепено
брисање територијалне разноврсности словеначког простора, осим слабе и
неефикасне контроле извођења планираних захвата у простор и једнако неефикасног кажњавања кршитеља закона и издатих дозвола за захвате у
простор (изведба одступа од датог локационог задатка и издате грађевинске
дозволе), важни, ако не и важнији, следећи узроци:
- одсутност стручног градива и образовног градива за ширу публику, локалних прописа и договора
- одсутност квалитетних и оспособљених стручњака
- слаба освештеност становништва (низак степен културе живљења).

СЛИКА 6: УКУС ГРАДИТЕЉА НОВИХ КУЋА СЕ ФОРМИРА ПРЕМА ТРЕНУТНОЈ ПОНУДИ ИЗ КАТАЛОГА УВОЗНИКА
СТРАНИХ, ЧЕСТО МОНТАЖНИХ ЗГРАДА.

4.1 Одсутност стручног градива и образовног градива за ширу
публику, локалних прописа, договора
Уређивање мањих насеља, која још чине велик део идентитетских грађених структура – одредница територијалне разноврсности словеначког простора, у словеначкој архитектонској струци већ дуго се потискује на ивицу
интереса. Без обзира на стручна упозорења појединаца, градња у мањим насељима, а првенствено градња приватних кућа, која преовладава у тим насељима, препуштена је самим власницима. После Другог светског рата све снаге су биле усмерене у развој градских насеља и развој индустрије, па је у скоро седамдесет година штампан тек скроман број стручних и образовних издања као помоћ пројектантима и градитељима у мањим насељима.
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4.2 Одсутност квалитетних и оспособљених стручњака
Међу стручњаке убрајамо мајсторе са усмереним занатским знањима, као
и пројектанте који раде на обнови и новоградњи: грађевинске техничаре,
архитекте, статичаре и остале.
Анализа квалитета градње у мањим насељима открива следеће чињенице.
Прво, да:
- пројектанти грађених структура (грађевински техничари и архитекти) у
простору градње не узимају у обзир (не познају) мерила и вредности постојећих идентитетских грађених структура, а ни уопштене и друге стваралачке
карактеристике,
- не поштују одлуке дате у актима о простору и извођењу објеката, а ни у
целини не поштују одреднице о функционалним и обликовним мерилима и
условима, постављене у локационим информацијама у поглављу Мерила и
услови за градњу објеката и извођење других радова, од типологије зидања до
обликовања спољног изгледа објекта (поштовање карактеристика урбанистичких и архитектонских традиција локалног градитељства),
- не узимају у обзир (не познају) прихваћену државну регулативу о одрживом развоју грађевина (Агенда 21, Цариградска декларација, Агенда Хабитати) ни заштиту територијалне разноврсности (Конвенција о културној разноликости).
Тако је у предњем плану ретких стручних остварења још увек архитектура која опонаша тренутне модне идеале. Уопште говорећи, у станоградњи
и урбанизму струка има још много тога да каже о одговорности за поштовање државних и локалних аката, као и о томе како се може повећати квалитет
живљења. Овде се придружујемо записаној тврдњи јапанског писца који је
осећајно упозорио на то да уклањање разлика у култури живљења не обећава
бољи и виши квалитет живљења.
И друго, да има веома мали број квалитетних мајстора. Мајсторска, занатска знања недостају првенствено у оном делу развојне заштите идентитетских грађених структура који је повезан са обнављањем, односно прецизније, са санацијом баштине. Осим савремених знања и руковања новим градивним материјалима (бетон, челик), код санација је потребно и савладавање
традиционалних занатских знања, првенствено знања која су повезана са
удруживањем новог и старог.
4.3 Слаба освештеност становништва (низак степен културе живљења)
Поменути узроци су утицали и на формирану културу живљења која стање
у којем су данас идентитетске грађене структуре, одреднице територијалне
разноврсности словеначког простора, додатно оптерећује. Посебно зато што
је утврђено да је управо код градње објеката у нашем простору одлучујући
утицај појединца, а он је културно, као и еколошки неосвештен. Тако су грађене структуре, баштињене у околини насеља, означене као препрека напретка, потпуно без вредности, па чак и срамотне. Чак и када су оцењене као
високовредна културна баштина! Већина становника разуме и повезује развој и доказ сопствених способности са животом у новој кући, обликованој по
сопственом укусу, који тренутно обликује каталошка понуда увозника стра53

них (монтажних) кућа и многих индустријских грађевинских елемената, често дизајнираних на основи ликовног наследства културне околине из које потичу. (Канада, Финска, Аустрија, Немачка…). Пројекти кућа за једну породицу, приближени укусу појединца, често се током извођења надграђују и
сопственом иновативношћу власника, у којој се, првенствено због слабе освештености, огледају похлепа, помањкање оригиналности, трагични материјализам и безнадна жеља за сваком, па и најмањом приликом да се буде
примећен и модеран. Градитељи се тога не одричу чак ни у случају тешке
финансијске кризе.
5. ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА
Синтеза узрока показује да у борби са све потврђенијом самовољом градитеља (ликовно, технички и еколошки неквалитетна градња) с једне стране и
с ретким квалитетно дизајнираним новоградњама и реконструкцијама, чија
мана је то да не произилазе из културне средине градње са друге стране, нећемо победити само прихватањем низа квалитетно обликованих докумената, дефиницијама и забранама који се баве простором. Осиромашење и отуђење од градње прилагођене средини може да се превазиђе само низом наизглед маргиналних, али веома важних активности које ће се применити уз
темељне документе. Те активности су следеће:
- издавање локалних прописа са уграђеним механизмима стимулације
- вишеслојно образовање лаика, али и стручних учесника (радионице,
курсеви, предавања, брошуре)
- израда квалитетних образаца реконструкција објеката и новоградњи
- организована стручна помоћ (теренски рад, саветовања архитеката и
других стручњака који учествују у процесу реконструкција и новоградњи).
У многим документима, које су у последњих неколико година на различитим ресорским и међуресорским сусретима, конференцијама и радним састанцима прихватили и у Европској унији, наглашено је да за очување разноврсности околине и трајну заштиту природних извора нису довољна само
општа усмерења и одлуке унесене у планским и изведбеним актима државних и локалних заједница. Да би се обликовао квалитетан стамбени простор,
становнике малих насеља у културним крајолицима треба образовати, а
њихов рад треба усмеравати различитим паралелним активностима и стимулацијама. Они сами, наиме, морају да схвате и да виде у својим крајолицима непобитно културно, еколошко и привредно богатство и вредност, индивидуалну, као и колективну.
Зато се у државама уједињене Европе издају многе брошуре с једноставним саветима за прописно одржавање старих зграда и јасним приказима новоградњи које одговарају средини у којој се граде и које квалитетом могу само
да превазиђу, али никако не смеју да деградирају постојеће стање.
Редовно се представљају успешне реконструкције зграда или делова насеља (извештаји, фотографије које могу да служе као водиља за схватање
свеобухватне реконструкције) и на различите начине се подстичу власници
старих објеката и будући градитељи да је за њихово власништво најбоље ако
за реконструкцију или изградњу новог затраже савет стручњака.
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Тим чињеницама сигурно можемо да додамо још који ред или да већ
изговорено детаљно анализирамо, али намера те активности остаје непромењена. Она је усмерена на побољшање, подизање постојеће опште културе
живљења. Наиме, стањем у развијеним државама удружене Европе је доказано да само освештени становници са довољно високом културом живљења
могу да се ухвате у коштац са тешким задатком да очувају препознатљиве
карактеристике сопствене територије.
Или, другачије речено, очување територијалне разноврсности световног,
европског и, унутар њега, словеначког простора, данас и сутра биће могуће
само уз опште подизање културе живљења. „Човек живи из прошлости у будућност. Садашњост је само степеница коју мора сваки дан да пређе, а
прошлост је оно што га тера на размишљање, утолико више у тренуцима у
којима креће у будућност већим корацима него што су му били до тада
дозвољени.“ (Зупанчич, 1976, стр. 59).

СЛИКЕ 7. И 8. ИЗРАДА КВАЛИТЕТНИХ ОБРАЗАЦА РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА И НОВОГРАДЊИ.

6. ЗАКЉУЧНА МИСАО
Нестор словеначке филозофије и психологије, др Антон Трстењак, у монографији под насловом Реч је о човеку записао је да је због једностраног степеновања цивилизације и погрешног поимања човека његов опстанак на планети Земљи у великој опасности. „Прекорачењем граница досадашњи човек постепено све брже јури у нихилизам и самоубиство; зато ће човек будућности
морати интензивније да размишља о опстанку врсте која се зове homo sapiens, а мораће то све више и да буде.“ (Трстењак, 1991, стр. 435)
И у стручним круговима има све више освештених истраживача, који упозоравају на то да је човек и у новом обликовању архитектуре и урбаног простора прекорачио границе своје врсте. Пројектанти нових грађених структура,
заслепљени похлепом у тражењу новог и другачијег и уз подршку скоковитог
техничког напретка обликују и развијају с ликовног аспекта атрактивну и
технички савршену архитектуру која изабраним, у већини случајева енергетски расипничким грађевинским материјалима и извођењем уништава
природне изворе, искључује здраво и квалитетно живљење и брише културну
разноликост. Примере градње која је занемарила сва, за квалитет живљења
потребна, мерила видимо у Француској, у отприлике две стотине великих насеља. На вечну срећу својих савременика у шездесетим и седамдесетим го55

динама прошлог века градили су их архитекти који су Le Corbusiera схватали
као новог Витрувија, а његову Атинску повељу као Библију. Па ипак, добра
вера и добра намера ништа не оправдавају: „пут у пакао поплочан је њима.“
(Arthus – Bertrand, 2002, стр. 93)
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