Жељко ЖИВАНОВИЋ
МУЗЕЈ ФОЧА

АВАНТУРА И КУЛТУРА

- Традиција као сегмент туристичке понуде општине Фоча –
Резиме
Општина Фоча, у којој се већим дијелом налази Национални парк „Сутјеска“, као и
регија којој припада је изузетно богата свим оним што чини туристички, посебно екотуристички капитал; велики број објеката, особина и феномена који су потенцијално
интересантни посјетиоцима. То је прије свега очуван природни амбијент, богато природно наљеђе, интересантни пејзажи, традиционална култура, здрава храна... Ово изразито планинско подручје има јединствену вриједност и посебне карактеристике које
обухватају промјенљиву динамику Земље, планинска станишта и климу, високу ендемичност биљног и животињског свијета. Ту се простиру најљепши ланци Динарида –
Маглић, Волујак и Зеленгора, са бројним глацијалним језерима, густим шумским комплексима, екстремно богатом флором и фауном. Дубоки кањони Таре, Пиве, Дрине,
Сутјеске, Ћехотине чине посебан украс пејзажа овог подручја.
Такође, ово подручје је богато историјом – споменицима и материјалним остацима
који говоре о присуству човјека од најстаријих времена. Али, од откривања и уживања
у историјским споменицима и споменичким подручјима, те омогућавања локалној заједници да остварује приход од тога, наилази се на бројне препреке – од дефинисања
тих подручја, њихове заштите, евентуалне санације, адекватне промоције и на крају
туристичке експлоатације. Поред сажетог прегледа стања најинтересантнијих (са аспекта спајања културе и туризма) културно-историјских добара, настоји се указати на
неке чиниоце који битно доприносе постојећем стању – на улогу менаџмента Парка,
надлежних министарстава у Влади Републике Српске, као и на неодговарајућу законску регулативу у области заштићених подручја, посебно националних паркова.
Посебан нагласак је на могућностима споја тзв. авантуристичког туризма, који у
овој регији узима све више маха (рафтинг, алпинизам, off road), са појединим сегментима културно-историјског насљеђа. У случају Националног парка „Сутјеска“ и његовог
окружења, то се, прије свега, односи на „катуне“, као дио вјековне традиције сточарства у овим крајевима, на планинска села у којима још живи бар дио традиционалне
културе, као и на неке средњовјековне градове и некрополе.

Подручје општине Фоча је изузетно богато свим оним што чини туристички, посебно екотуристички капитал; велики број објеката, особина и феномена који су потенцијално интересантни посјетиоцима. То је прије свега очуван
природни амбијент, богато природно насљеђе, интересантни пејзажи, традиционална култура, здрава храна... Ово изразито планинско подручје има јединствену вриједност и посебне карактеристике које обухватају промјењиву
динамику Земље, планинска станишта и климу, високу ендемичност биљног
и животињског свијета. Ту се простиру најљепши ланци Динарида, Маглић,
Волујак и Зеленгора, са бројним глацијалним језерима, густим шумским комплексима, екстремно богатом флором и фауном. Дубоки кањони Таре, Пиве,
Дрине, Сутјеске, Ћехотине чине посебан украс пејзажа овог подручја. Такође,
ово подручје је богато историјом – споменицима и материјалним остацима
који говоре о присуству човјека од најстаријих времена.
На подручју оштине Фоча се налази Национални парк „Сутјеска“, у оквиру кога је један од ријетких прашумских резервата Европе, Перућица, те још
низ природних вриједности, али и богато културно-историјско насљеђе.
Овдје ћу навести само неке од споменика историје на територији општине, као и у непосредном окружењу, који би могли бити од већег значаја за об137

ласт културног туризма у споју са оним што ово подручје нуди у изобиљу: планински, научни, спортски, авантуристички, па и транзитни. Намјерно ћу
изоставити објекте који рутински привлаче туристе, као што су музеји, галерије и сл.
-

Остаци средњовјековног града Тођевац – непосредно уз Парк
Бројне скупине средњовјековних надгробних споменика
Црквице у Љућу и Ријеци,
Црква у Сопотници (најстарија штампарија у БиХ),
Мост у Вишеграду,
Соко-град на Шћепан пољу и др.

Не треба заборавити ни меморијални комплекс на Тјентишту, а посебно
не „катуне“, сточарске планинске колибе, који су дио вјековне традиције сточарства у овим крајевима.
У културно насљеђе можемо убројити и планинска села у којима се још
увијек чува традиционални начин живота и привређивања.
Туризам и култура
О туризму као привредној грани не треба много говорити. Довољно о томе
говоре подаци о његовој заступљености у укупној свјетској привреди, о чему
свако врло лако може да се информише. Такође, не бих понављао већ добро
познате дефиниције културног туризма, као споја два снажна покретача развоја сваког друштва – културе и туризма. Сматрам да се прича углавном своди на сљедеће; да би се откривало и уживало у историјским споменицима и
споменичким подручјима, те да би локална заједница остваривала приход од
тога, морају се дефинисати та подручја, на прави начин заштити, (евентуално) реконструисати, адекватно промовисати, па тек онда туристички експлоатисати.
Нажалост, на подручју о коме говорим се до сада урадило врло мало на ономе што би значило спајање културе и туризма. Навешћу само примјер НПС,
односно културно-историјског насљеђа на територији Парка и његовог ближег окружења. Основна дјелатност националног парка је, наравно, заштита
природног и културно-историјског насљеђа. У случају НПС смо већ рекли да
га, поред огромног природног блага и атрактивних пејзажа, карактерише и
значајно културно-историјско насљеђе. Но, шта с тим? Током израде Плана
управљања за НПС од 2002. до 2012. године, која је, узгред буди речено, коштала за наше услове право богатство, ангажовани су стручњаци из историје
умјетности и сродних области који су урадили елаборат о стању културно-историјских споменика на територији Парка и у његовом окружењу, као и мјерама које треба предузети да се они, евентуално, уклопе у туристичку понуду
Парка. У том елаборату је наведено да „изузетно вриједан сегмент у комплексу Националног парка Сутјеска представљају историјски споменици и амбијенти културно-историјске вриједности. Они свједоче, не само о континуитету насељености овог подручја од праисторијске епохе до данас, већ и о сукцесији различитих културних стратума и стваралачкој посебности популација које су се овдје смјењивале“. На основу постојеће евиденције и теренских
истраживања вршених 2002. године направљен је попис добара културно-ис138

торијског насљеђа, који је обухватио објекте од праисторијског периода до
споменика меморијалног комплекса посвећеног догађајима из Другог свјетског рата. У попису је наведено преко 30 добара, међу којима су само нека истакнута као потенцијално интересантна за туристичку експлоатацију. Стање
побројаних добара карактеришу, углавном, сљедећи описи: „Ови археолошки
остаци су у веома лошем стању, тешко доступни и данас једва видљиви... Средњовјековни утврђени град Вратар данас је готово потпуно уништен. Сачуван
је мали дио зида са кречним малтером, отприлике 2 метра дуг и око 0,80 м висок, на десној обали Сутјеске... Локалитет је данас у веома лошем стању. Темељи објекта готово су у потпуности обрасли вегетацијом и једва се разазнају.
Стећци су у секундарном положају, оштећени и зарасли у вегетацију... некропола је данас потпуно зарасла у ниску шуму – шикару, а сви стећци покривени су дебелим слојем вегетације, тако да је тренутно немогуће направити прецизнију спецификацију облика надгробника и украса на њима...“
Аутори Плана управљања су предложили план и мјере санације објеката,
посебно оних који могу бити релавантни за туристичку понуду Парка. Навешћу само неке примјере:
Средњовјековни град Тођевац
„Тођевац је једно од најзначајнијих утврђених упоришта моћних феудалних господара Подриња – Косача, и као такав је изузетно значајно свједочанство о средњовјековној прошлости не само овог подручја већ и цијеле средњовјековне босанске државе. Тврђава Тођевац представља споменик од изузетног значаја у смислу заштите културно-историјског насљеђа. Тођевац је уписан на Прелиминарну листу националних споменика у Босни и Херцеговини,
те у складу са Законом о имплементацији одлука Комисије за очување националних споменика у Босни и Херцеговини ужива највиши степен заштите...
Стога у приједлогу плана управљања НПС тврђава Тођевац треба да буде увршћена као приоритет.
На тврђави Тођевац су потребни сљедећи радови:
- конструктивна санација и конзервација свих сачуваних зидова тврђаве
према претходно израђеном детаљном пројекту
- чишћење сачуваних дијелова тврђаве од вегетације и других наноса
- уређивање шљунчаних стаза унутар комплекса тврђаве
- израда безбједносних ограда око тврђавског комплекса
- уређење прилазног пута из насеља према тврђави
- постављање одговарајуће информативне табле са основним подацима о
споменику
- постављање ознака-путоказа од магистралног пута до тврђаве.
Релативно добро стање очуваности и изузетно атрактиван положај на
стијени изнад кањона Хрчавке чине ово утврђење још привлачнијим као
дијела туристичке понуде.“
Шадићи – средњовјековна некропола
"Некропола са чак 200 стећака, од којих је знатан број сачувао свој клесани украс, изузетно је значајно свједочанство о средњовјековној прошлости
тог подручја. Некропола представља споменик од великог значаја у смислу
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заштите културно-историјског насљеђа. Изузетност ове форме надгробника у
средњовјековној пракси украшавања надгробних споменика у овом дијелу
Европе чини ову некрополу још атрактивнијом и у погледу даљих научних
истраживања и као дијела туристичке понуде.
Стога у приједлогу плана управљања НПС ова некропола треба да буде
увршћена као један од приоритета.“
Пријеђело – црквина на Будошу
„Остаци сакралног објекта на Црквини у Будошу (Пријеђело) представљају споменик од изузетног значаја и у смислу заштите културно-историјског
насљеђа уживају статус прве зоне заштите. Локалитет је посебно занимљив у
погледу даљег научно-истраживачког рада. Након уређења локалитет би, уз
пратећи информативни материјал, могао бити атрактиван и као дио туристичке понуде.“
Пријеђело – остаци цркве Ђурђевице
„Остаци сакралног објекта званог Ђурђевица на Пријеђелу представљају
споменик од изузетног значаја и у смислу заштите културно-историјског наслијеђа уживају статус прве зоне заштите. Локалитет је посебно занимљив у
погледу даљег научно-истраживачког рада и утврђивања система сакралних
објеката на средњовјековном феудалном посједу Косача. Након уређења локалитет би, уз пратећи информативни материјал, могао бити атрактиван и
као дио туристичке понуде.“
Врбница – средњовјековна некропола
„Изузетност клесаних мотива у средњовјековној пракси украшавања надгробних споменика у Босни и Херцеговини чини ову некрополу занимљивијом у погледу даљих научних истраживања, али и као дијела туристичке понуде, о чему се више може говорити у склопу приједлога такозваног сеоског
туризма, за који село Врбница својим географско-климатским карактеристикама пружа знатне могућности.“
И да не набрајам више. Они који су радили План управљања, потрудили
су се да опишу стање културних добара, валоризују њихов значај са научног
аспекта, као и са аспекта њихове „туристичке употребљивости“, предложе
мјере и рокове санације и уређења локалитета. Онај ко би то, према мишљењу
аутора Плана, требао да, у највећој мјери, финансира јесте Влада Републике
Српске, односно надлежно Министарство.
Но, погледајмо да ли се, и у којој мјери, нешто промијенило? Какво је сада
стање добара културно-историјског насљеђа у Парку и око њега? Који су то
споменици културе дио туристичке понуде у складу са предвиђеним Планом?
Нажалост, стање побројаних објеката у наведеном елаборату је сада само још
горе него што је било приликом теренских радова 2002. године. Врло мало, готово ништа није урађено на санацији тих „споменика од изузетног значаја“,
те је у тренутном развоју туризма у овом подручју, културно-историјско насљеђе још увијек у „плановима“. Поставља се питање – гдје су разлози таквог
односа? Из сопственог искуства знам да они који се баве туризмом у овој регији кривца за овакво стање углавном виде у менаџменту Парка. Људи су
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свједоци како се из године у годину у разним „визијама развоја“ Национални
парк „Сутјеска“ помиње као темељ туристичке привреде читаве регије. Али,
ситуација се врло споро поправља у свим сегментима рада Парка, а посебно
споро у ономе што би требало да буде његова основна задаћа – заштити и
унапређењу природног у културно-историјског насљеђа и претварању ових
дијелова Парка у атрактивна и посјећена туристичка одредишта.
Авантура и култура
Подручје општине Фоча пружа изванредне могућности за спој авантуристичког и културног туризма. Имамо рафтинг, изванредне терене за планинарење и алпинизам, free climbing, mauntbike... Спојимо то са традицијом!
Професионалци у туризму су направили „портрете“ типичних туриста који преферирају авантуристички и културни туризам, као и оно што се, често
и неоправдано, зове екотуризам. Оно што је заједничка карактеристика у
профилима тих туриста је сљедеће:
- У просјеку имају око 40 година,
- Добро су образовани,
- Много путују,
- Високих су прихода,
- Путују у мањим групама (парови, пријатељи или појединци),
- Осјетљиви су када је у питању заштита околине и културних добара.
Подсјетићу само на чињеницу коју све више уважавају сви који се настоје
бавити туризмом – да се свјетски тренд у понуди и маркетингу своди на:
- Краћа путовања,
- Специјализовани туроператори,
- Више породичних путовања,
- Пресудна важност пратеће инфраструктуре.

Веома атрактиван и кориштен туристички програм у раду Националног
парка „Сутјеска“, као и агенција и клубова из Фоче који се баве рафтингом,
планинским и другим видовима туризма јесте комбинација рафтинга, обиласка прашуме Перућице и успона на Маглић. Обавезан дио тих програма је и
обилазак катуна на Пријевору. Све чешће се, у сарадњи са људима који током
љетњих мјесеци бораве у катунима, организују ручкови на којима се служе
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традиционална јела припремљена на начин како се то ради вјековима. Наравно да је у свему томе битна атрактивност локације катуна, смјештених у
самом подножју Маглића и на рубу прашуме Перућице, одакле се пружа фантастичан поглед на велики дио Парка. Но, да ту нема катуна, морали би се
изградити! Такав облик насеобина човјек и природа су креирали скупа! А уз
љепоту пејзажа и савршену уклопљеност планинских колиба, обавезно долазе
и разне приче и легенде о катунима, породицама које их користе већ вјековима, о животу људи који бораве ту. Искуство ми говори да је то, поред укусног
и богатог оброка, један „сочан“ дио у боравку посјетилаца Парка.

Изванредна могућност за спој авантуре и културе пружа тврђава Тођевац. Смјештено на тешко приступачној литици изнад дубоког кањона Хрчавке, изграђено, највјероватније, у раном 14. вијеку, „Тођевац је једно од најзначајнијих утврђених упоришта моћних феудалних господара Подриња – Косача и као таква је изузетно значајно свједочанство о средњовјековној прошлости не само овог подручја већ и цијеле средњовјековне босанске државе“.
Видјели смо у претходном дијелу да је у елаборату о стању културно-историјског насљеђа у Националном парку „Сутјеска“, из кога је и овај цитат, предвиђено шта треба урадити да би ова локација могла представљати важан дио
туристичке понуде Парка. Нажалост, до данас ништа није урађено. Ништа од
санације, конзервације, чишћења прилазног пута, изградње безбједносних
ограда, информативне табле... Тођевац је и сада привлачан за туристе, али
само оне који су спремни на авантуру напорног успона до остатака града, уз
пратњу водича који познају пут и, евентуално, нешто историје средњовјековне Босне.
Иста ствар је и са Нинковићима, Шадићима, и другим добрима културноисторијског насљеђа која би могли представљати значајан сегмент у изради и
спровођењу атрактивних аранжмана, који представљењу спој природе, авантуре и културе.
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