Др Јосип КОРОШЕЦ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА СЛОВЕНИЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ

ПРОБЛЕМ ЗАШТИТЕ НАСЛЕЂА У ПОСТОЈЕЋИМ
ОКОЛНОСТИМА УГРОЖЕНОСТИ
Прогнозиране и у последње време све комплексније објашњаване »глобалне промене«1 представљају за наслеђе и његову заштиту чињеницу коју није
могуће разумети само као одређену појаву у еволуцији општих и стручних
односа према његовим добрима, те у постојећем систему њихове заштите и
промоције. Оне значе непосредне и судбоносне процесе који воде ка разградњи суштине опредељених квалитета прошлости и мењању примарних општеважећих критерија по којима су валоризирани.
У дијалектици промена које стварају и надграђују смисао прошлости
постаје све очитија улога наслеђа као целовите појаве
Схватити наслеђе као заштићену супстанцу појава и процеса у којој су удружени кључни елементи прошлости у просторно-временску димензију, значи и признавати различите узроке због којих је оно настало, те непосредно и
формалноправно постало сукреатор духовног и физичко-биолошког постојања одређене заједнице и њене културе. Но, наслеђе нису само очувани докази
стваралачког начина некадашњег живота, то су уједно и вредности прошлости које осмишљавају будућност. У њему се препознаје и открива стручно и општељудско искуство и таквом се спознајом ствара лична слика о времену,
слика која се непрестано мења, допуњује и шири слично као што се, према истраживачким резултатима астрофизике, шири и сам универзум.

СЛИКА 1.

Тиме настаје и изразитија амбиваленца односно стање по коме се карактеристике одређене појаве, у нашем примеру опредељене смислом и циљевима делатности а поготово културно-цивилизацијским потребама, претварају
1

После дугих година јавност и политика се (без већег учинка) највише баве климатским променама, чему је припомогла и Нобелова награда додељена Intergovermental Panel on Climate Change 2007. г.
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у властиту супротност. Очито је својевремено настојање на доказивању наслеђа као квалитета трајног, вечитог, јединственог2, добило свој контрапункт у
дијалектичким процесима пролазности, непоновљивости; у сваком је случају је
зависније од тривијалних датости него од услова који величају сублимност
његове присутности и постојања. Тражење у равнотежи супротности одређеног »модуса вивендија« није само промишљено и прихватљиво продужавање
физичног и садржинског живота артефаката, активно бављење њима, већ
њихова обрада; надградња нових спознаја значи и откривање и осмишљавање
оних карактеристика које само наслеђе без тога можда не би ни имало. Тако је
настала она категорија у појави његове заштите, која указује на однос између
природног и хуманог у процесима његовог очувања.

СЛИКА 2.

Оваква настојања, ако је веровати резултатима актуалних истраживања
о феномену наслеђа и о улози носиоца његовог опредељења, последица су система заштите, с тим што су природна са својим процесима много старија од
оних које човек покушава приказати само као своју вољу и одлуку; чак више
од тога, заслуге за постојећи однос према опредељеним добрима приписују се
новијем времену, мада постоје писана сведочанства о њиховој правној заштити нпр. у Делфској Амфиктионији3 и у разним материјалним доказима нпр.
Нпр. настојање надвојводе Франца Фердинанда да се заштите споменици Истре у Brigitta
Mader, Sfinga z Belvederja: nadvojvoda Franc Ferdinand in spomeničko varstvo v Istri, Knjižnica
annales Majora, Koper 2000
3
Magda Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, Vestnik št. XVII, Ljubljana 2000, p.8
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у артефактима старих цивилизација и праисторијских култура. Зато је вероватно одувек било осуђивано намерно уништавање наслеђа, без обзира на средину и време, као посебан ступањ деструкције.

СЛИКА 3.

Последице таквог актуалног развоја процеса очите су у настајању нових
различитих супротности у односима унутар супстанце наслеђа и оних чинилаца који условљавају њену присутност у реалном свету. Штавише, они су на
свој начин и узрок битних промена, које се односе и на општи појам супстанце4, њено емпиријско и теоретско-метафоричко опредељење. Тако се компатибилно осталој еволуцији мисли и разумевању објективне стварности овај
појам доказао као позитивна појава, појава која својим значењем и активношћу обавезује.
Успешна заштита наслеђа доказ је позитивне присутности креативне културне свести и у најзахтевнијим околностима
Новији процеси допуњавања, ширења, продубљивања и надграђивања,
стварају од појма наслеђа трансценденталну појаву, ону која упорно коригује
разумевање саме бити своје супстанце а тиме и смисао њеног постојања.
Околиш, пејсаж, културна крајина односно простор осмишљен одређеним
вредностима које су последица разних збивања у прошлости али и чинилаца
који условљавају њихов опстанак, представља другачију свеобухватнију кате4

Већ Аристотелово контрадикторно одређење супстанце у Метафизици упозорава на сву комплексност овог појма, који, полазећи од материјалних карактеристика односно форме као елемета
целовитости, мимо средњевековне теолошко усмерене мисли, у филозофији новог века нпр. у Wittgensteinovom Логично филозофском трактату, још увек открива своју садржинску бит.
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горију5; но она свакако није нов предмет заштите, него субјекат који својим
карактеристикама, али и непосредном присутношћу у простору, доказује да
њену бит творе, поред креативних процеса, и они који говоре у корист вредности и смисла њеног постојања. Уједно упозорава, пре свега праксу, теорију
и организираност заштите на неопредељене чиниоце који поред жеље за очувањем и применом важећих стручних метода заштите, можда још судбоносније условљавају осталим деловањем њену трајност. Такође, виша сила »глобалних промена« претвара наслеђе из идеално замишљеног, и са тог става објективизираног појма, у категорију која потврђује општу релативност његовог опстанка. Очито трају већ неко време процеси који у еволуцију заштите
уносе нови смисао деловања саме делатности.

СЛИКА 4.

Угроженост наслеђа диктира данас не само иновацију ефикаснијих метода заштите, већ и ново схватање његове зависности од догађања у објективном свету на рубу промена са резултатима доста обесхрабрујућих претпоставки и констатација, и прихватањем последица као непобитних чињеница6. У
насталим околностима успешна заштита наслеђа значиће не само одеђено
очување неких његових добара, него и доказ превазилажења постојећих жи-

Преглед карактеристика културног пезажа у:Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji;
Metodološke osnove, 1 Krajina alpske regije, 2 Krajina predalpske regije, 3 Krajine subalpske regije,
4 Kraške krajine notranje (unutrašnje) Slovenije, 5 Primorske regije, Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko plačniranje, 1998
6
Heritage at risk; ICOMOS World Report 2006/2007 on Monuments and Sites in Dnager, 2007
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вотних услова као таквих, доказ да прошлост као квалитет још увек постоји у
људској свести.

СЛИКА 5.

С аспекта заштите, »глобалне промене« су израз за комплексан облик активних процеса који битно мењају постојећу стварност у нов просторно-временски квалитет (сл. 1, 2). На овом ступњу еволуције најизразитији али и најагресивнији су:
- цивилизацијски развој, развој у коме постигнуто указује, више него на
позитивна достигнућа, на слабости свог усмерења и на несигурност добијених резултата; када природу и ток њених појава угрозе људски интереси и себичан однос, она одговара најекстремнијом снагом која мења
цела геолошка доба у нову реалност (сл. 3, 4, 5);
- демографско ширење, последица пораста броја становништва због повећања наталитета, другачијих здравствених и социјалних могућности
преживљавања и продужења животног доба; својом појавом узрок је разградње класично организираних насеља и животне средине, и претвара их у људима презасићен простор; у њему су важећа правила и уређење предност опстанка појединих заједница у неодређеним границама
привидних мегаагломерација (сл. 6);
- климатске промене су у последње време промене којима одређене друштвене структуре, посебно развијених земаља, доказују облик најсудбоносније угрожености савременог друштва; у највећој су мери узрок угљендиоксидне односно топлотне емисије антропогеног извора и погрешне
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човекове интервенције у околиш, пре свега крчењем тропских шума;
реакција природе указује да су процеси промена већ у току и да су њене
последице већ део највећих несрећа које свет доживљава (сл. 7, 8).

СЛИКА 6.

СЛИКА 7.

Прва више интуитивна него рационална реакција на размере које тек настају, а опсег њиховог деловања и услови због силе која их ствара не могу се
предвидети, а тиме ни определити одговарајући критериј идентификације,
валоризације добара и препознавања праве димензије наслеђа. Тако је откривање његове бити поновно кључни изазов за службу заштите.

СЛИКА 8.

Да промене спадају међу оне константе које одређују суштину постојања,
утврдио је већ Хераклит из Ефеса. У дијалогу са њима људска радња и дела доказују свестан начин усмеравања и одређеног регулисања њихове снаге опстанка ради. Тиме се у агонистичком духу одражава упорност његовог присуства
и учинак учешћа, али и равнотежа постојећих односа, понекада насилно прекиданих снагом природе. Искуство и изазови које су ове појаве стварале и пре
свега свесна победа у борби за опстанак, јачале су убеђење о доминантном
значењу човека, његовог присуства и улоге у постојећим процесима. Претера196

ним интересима бележено и оптерећено садашње време сносиће одговорност
за настале односе који доказују да је мисао да је баш човек мера свих ствари у
том тренутку претворила у властиту антитезу.

СЛИКА 9.

Док су »глобалне промене« увелико узеле маха, данашња цивилизација још
увек не верује у потпуности научним констатацијама о њиховој присутности и
последицама. Досадашња категорија природних и осталих несрећа претворила се у категорију сталних природних појава у којима је опстанак човека са његовим вредностима несигуран а последице промена су улазак у нову реалност.

СЛИКА 10.

СЛИКА 11.

Словенија која удружује кључне геоморфолошке, географске, природне и
климатске разлике, постаје простор екстремних врста »глобалних промена«.
197

Сразмерно мали међусобно разнолики простори који творе њено подручје с
обзиром на снагу и учесталост несрећа посебно су рањиви и осетљиви. Тако је
изразито угрожен и културни пејсаж, она вредност по којој се ова земља препознаје. Ако су до сада потреси (сл. 9, 10, 11, 12), поплаве, наноси, одрони и
пожари (сл. 13,14, 15, 16, 17) представљали одређену константу, они су постали само део комплексних појава које разграђују постојећу хармонију природно-културног система. Пожари широких размера, оркански ветрови (сл.
18,19), нагла појава великих количина вода, па штете интензивне пољопривреде и стерилизација хумуса, загађење изазвано појачаним саобраћајем, нерационално чак апсурдно ширење насеља због економских интереса, већа покретљивост људи и савременог схватања животног стандарда, само су неки примери и докази о активностима које творе глобалне промене, јер оне се односе
на све делатности и задиру у све постојеће просторе. Зато би требала да је најглобалнија активна промена, уопште, смањење антропогеног утицаја на околину, што би доказано значило најодоговорнији корективни задатак човечанства до сада у стратегији будућег развоја.7

СЛИКА 12.

СЛИКА 14.

СЛИКА 13.

СЛИКА 15.

Све изразитија постаје и чињеница да се због тога мења и смисао појма и
појаве наслеђа, о чему посредно сведоче нове конвенције и прописи, а прави
Од упозорења Limits to Growth Римског клуба из 1972, непосредног захвата Кјотског споразума, до Париског и Бриселског саопштења 2007, УН доказују и траже њихову рационализацију
и изведбу мера за ублажавање последица.
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7

почетак најавио је и суштински помак заштите са споменика на шири квалитет и тиме врсту добара прошлости која по конзервативним критеријима
нису била предмет заштите, сада постепено тек улазе у оперативни домен
стручног рада. Очита је и потреба за реорганизацијом службе пред којом су
комплекснији задаци и другачија одговорност.

СЛИКА 16.

СЛИКА 17.

СЛИКА 18.

СЛИКА 19.

Обавезе према наслеђу данас су тако комплексне и захтевне да се могу реализирати само сарадњом и укључивањем локалних заједница и регија у поједине задатке стратешког развоја. Развијати треба системе у којима ће деловати интердисциплинарне методе односно удружен рад одређених струка са
заједничким циљевима, ширити и следити мултидисциплинарне делатности
које својом креативношћу откривају нове вредности, и трансдисциплинарно8 да би на тај начин јачала хармонија оствареног концепта заштите и прилагођавала се новим често неповољним сазнањима. Наиме, иста појава може
се одвијати и имати различите последице и интерпретацију; једном као поетски доказ љубавног заноса у виду златне кише у митолошкој причи о Данаји,
8

О трансдисциплинарности: Sebastian Reinfeldt, Ustvarjanje kritičnih mas, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, št. 233, 2008, pp. 141-143
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којом је Зеус обљубио ту лепу девојку, или као пример разорне силе која је због
обилне кише поплавила и унесрећила град Железнике септембра 2007. године (сл. 20).

СЛИКА 20.
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