Ленка МОЛЕК, архитекта

ПОДРУЧЈА КОМПЛЕКСНЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ
НАСЉЕЂА НА ОТВОРЕНОМ ПЕЈЗАЖУ У КЛИМАТСКИМ
ПРОМЈЕНАМА СЛОВЕНИЈЕ
Увод
Од 1994. до 1996. године Завод за заштиту културног насљеђа при Министарству културе Републике Словеније провео је истраживања за потребе
припремања измјена у државним просторним и развојним плановима за
питања културног насљеђа. Један од најважнијих резултата овог рада је било
дефинисање тзв. »подручја комплексне заштите културног насљеђа у отвореном пејзажу«.
Задатак је посљедица раздвајања јавне службе за природно и културно
насљеђе 1994. године, када је заштита природног насљеђа постала добро из
подручја заштите људске околине под одговорношћу Министарства за околиш и просторно планирање Републике Словеније. Културно насљеђе остало је
под јурисдикцијом Министарства културе.
До проблема је дошло у области постојећих паркова (национални паркови, регионални паркови, пејзажни паркови), који су претходно били категорија заједничке заштите. Паркови су постали дио сектора за очување природе, који није посвећивао довољно пажње културним добрима тих паркова
или их чак у потпуности занемаривао, чак и у пејзажним парковима са преовлађујућoм културном вриједношћу као што су Пејзажни парк Град Оточец
или Меморијални парк Требче, Штањел.
На тај начин заштита је постало горуће питање и нови задатак за културу.
Било је потребно испитати нову ситуацију.
СЛИКЕ 1 – 2. Рестаурирана романска тврђава Подсреда је у периоду
1980–1995., у вријеме Меморијалног парка Требче, била почетна атракција и културно добро парка. У Козјанском природном парку, у
који је 1996. године претворен меморијални парт, стари храст (dueraus robur) у Греговцима, највећи у Словенији, симболички га замјењује. Тврђава Подсреда чак није ни поменута као једна од атракција.
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Нови европски оквир
Сљедећи основни изазов је била нова политичка ситуација у Словенији.
Због нашег чланства у Вијећу Европе 1993. године и предстојећег примања у
ЕУ, морали смо бити добро информисани о европској визији и приступима у
вези с насљеђем. Постојећи инструменти у државама чланицама нису афирмисали све већи значај културног насљеђа који се односи на
• одрживи развој,
• глобализацију
• нову свијест о димензијама културног идентитета у конфликтима.
Културна разноврсност увијек је била доминанта европска карактеристика. Она је постала основни политички циљ у процесу изградње Европе који је добијао нарочити значај у њеној изградњи. Очување историјског насљеђа
у функцији одржања културне разноврсности добило је нова значења и циљеве. Културно насљеђе и култура добили су право мјесто у центру нове визије
одрживог развоја.
Нарочиту пажњу смо посветили:
• Именовањима у Гранада Конвенцију за заштиту архитектонског насљеђа Европе,1 Европској конвенцији о заштити археолошког насљеђа (ревидирана)2 и у њиховим препорукама нарочито за рурално насљеђе3, индустријско, техничко и грађевинско насљеђе4, архитектонско насљеђе двадесетог вијека5 и културни пејзаж6
• Пријетњи културног насљеђа усљед природних катастрофа7, еколошких опасности8 и сличних опасности.
Нови документи усвојени у Европским институцијама 1990-их и касније
су одвојени од рада UNESCO-а у погледу:
• Културне разноликости: Европа, препознајући важну синергију између културног насљеђа и културне разноврсности, у првом реду се концентрише на то како се културно насљеђе може користити на одржив
начин како би се створили економски и социјални услови погодни за одржање различитих (локалних) заједница;
• Опипљивих (материјалних) елемената насљеђа: Европа се бави културним насљеђем као цјелинама или хомогеним областима, док UNESCO
ради по секторском приступу, установљавајући листе главних добара;
• Нематеријалних аспеката насљеђа, тако што приписује вриједности а
не броји материјалне и нематеријалне саставне дијелове насљеђа.
Конвенција за заштиту архитектонског насљеђа Европе, Гранада, 3. октобар 1985. и извјештај
са објашњењима, Вијеће Европе
2
Европска конвенција за заштиту архитектонског насљеђа (ревидирана) (Valletta, 16. јануар) и
извјештај с објашњењима, Вијеће Европе
3
Препорука бр. Р (89) 6 о заштити и побољшању руралног архитектонског насљеђа
4
Препорука бр.(90)20 о заштити и очувању индустријског, техничког и грађевинског насљеђа у
Европи
5
Препорука бр. Р (91)13 о заштити архитектонског насљеђа двадесетог вијека
6
Препорука бр.Р (95) 9 о интегрисаном очувању културних пејзажних подручја као дио пејзажних политика
7
Препорука бр. Р (93) 9 о заштити архитектонског насљеђа од природних катастрофа
8
Препорука бр. Р (98)4 о одрживом културном насљеђу и заштити од физичког пропадања усљед загађења и других сличних фактора
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• Новог начина размишљања, нарочито у погледу заједничког (commonplace) насљеђа свих људи, без искључивања изузетног насљеђа.
Хелсиншка декларација о политичкој димензији очувања културног насљеђа у Европи9 је била веома важна за процесе креирања, те је увела концепт
(заједничког) културног насљеђа као фактора у изградњи Европе и бавила се
суштинским питањима насљеђа и идентитета, друштва, информисања, обуке и одрживог развоја. Документ је усвојен 1996. године и наглашавао је серију принципа који су били креирани као заједничке референтне тачке за
политике у области насљеђа широм Европе:
1. Приступ културном насљеђу као људско/културно право: знање и
уживање у културном насљеђу мора бити промовисано као суштинско за лично
и колективно испуњење. Контакт са њим омогућава појединцима да се смјесте
у њиховом властитом историјском, друштвеном и културном окружењу. Ово се
односи на културно насљеђе у најширем смислу, укључујући културни пејзаж,
покретно насљеђе и нематеријално насљеђе, као и архитектонско и археолошко насљеђе;
2. Јединство и разноврсност културног насљеђа: знање о културном насљеђу би требало да се шири на локалном, регионалном, државном и међународном нивоу и мора наглашавати и елементе који одржавају јединство Европе и разноврсност њених културних идентитета.
3. Културно насљеђе као економско добро: надлежне државне власти
имају задатак да проводе мјере на научној идентификацији насљеђа и на динамичким стратегијама очувања које су мобилизовале његове потенцијале за
урбану обнову и рурални развој. Допринос културног насљеђа локалном развоју мора бити регистрован не само што се тиче његових директних ефеката
на економију и запошљавање већ и у широком спектру посредних користи за
цијелу заједницу;
4. Културно насљеђе у процесу одрживог развоја: и културно и природно
насљеђе су саставни дијелови окружења људске врсте. За њихову заштиту потребно је провести комбиновану акцију у контексту међународног еколошког
приступа просторном уређењу. Од суштинског је значаја координисање политика за очување насљеђа и просторно планирање. Културно насљеђе је ресурс
и необновљиво добро и мора бити дио процеса планирања одрживог развоја.
5. Одрживи културни туризам: за развој културног туризма потребни
су специфични модели уз помоћ којих се могу развити и ревитализирати подручја а не дуплицирати уобичајени модели масовног туризма са великим притиском на културно насљеђе и лош утицај на локалне заједнице;
6. Потреба за стратегијама очувања на међусекторском нивоу и учешће свих играча у друштву: одговорне власти морају развити стратегије које
комбинују различите врсте дјеловања и обезбиједити координацију јавних и
приватних иницијатива у подршци власницима којима је повјерено културно
насљеђе. Ресурси приватног сектора су увијек недовољни и морају бити допуњени свим доступним изворима финансирања;
9

Четврта европска конференција министара одговорних за културно насљеђе, Хелсинки, 30–
31. мај 1996. год., Савјет Европе
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7. Одговорна улога државе и јавних власти: ослањање на партнерство и
приватну иницијативу не смије значити да се јавне власти одричу своје одговорности за заштиту културног насљеђа. Због међусекторског приступа неопходно је јасно дефинисати улоге свих укључених. Дотичне одговорности различитих територијалних заједница и државна функција надгледања, давања потицаја или координисања се мора јасно изрећи у процесима управне реорганизације који су у току;
8. Улога волонтерских организација и цивилних иницијатива: мора се
промовисати, користити и охрабривати. Ове иницијативе су од суштинског
значаја при изградњи демократског друштва.
Нови трендови подвлаче све већи значај културних вриједности у окружењу и њихову комплексност, наглашавају значење територијалног идентитета и карактер пејзажа и стављају акценат на еколошку димензију у културном насљеђу. Они су легализовани у новој Европској Оквирној конвенцији о вриједности културног насљеђа за друштво10, која пружа основу за концепт »културног окружења. Идеја заједничког насљеђа Европе омогућава приступ концепту »заједница насљеђа«, будући да без заједнице нема културног живота.
Подручја комплексне заштите културног насљеђа у отвореном пејзажу
Формирање подручја комплексне заштите културног насљеђа у отвореном
пејзажу, која заслужују посебну пажњу, и заштита на државном нивоу требало би да представљају обавезне референтне тачке у будућности за планирање на локалном нивоу. То је био колективни рад свих професионалних служби
за заштиту насљеђа у Словенији.
Институт Републике Словеније за заштиту културног насљеђа је одредио
критеријуме за дефинисање подручја међу којима су, осим класичних критеријума очувања, такође и критеријуми за покриће типичних подручја са етнолошке, пејзажне и архитектонске тачке гледишта. Разматрано је неколико
истраживања и информација у вези с насљеђем – етнолошка регионализација, пејзажна и архитектонска регионализација и регионализација цијеле територије Словеније, информације о културним установама и културном животу у локалним срединама. Јединствени и географски подржан информациони систем о кулутрном насљеђу, установљен почетком деведесетих, подржао је наш рад.
На основу јединствених критеријума, седам регионалних завода за заштиту културног насљеђа провјеравали су цјелокупно подручје Словеније и предложили 61 подручје за заштиту на државном нивоу путем процеса просторног планирања. Неки од њих су већ били дијелови постојећих категорија паркова а многи су нови. Ова подручја прослиједило је Министарство културе као
свој допринос државном просторном плану. План је, заједно са добром, потврђен у Парламенту у оквиру законодавства о пред-пријему у ЕУ у јануару 1999.
Године 2004. такође је извршена рекапитулација у основи неизмијењене
листе ових подручја у стратегији просторног развоја Словеније до године 2020.
Сада су они саставни дио тзв. »препознатљивог концепта Словеније«.
Оквирна конвенција о вриједности културног насљеђа за друштво, отворена за потпис држава чланица Савјета Европе, 27. октобра 2005. год. у Фароу
222
10

СЛИКА 3: ПОДРУЧЈА КОМПЛЕКСНОГ ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА У СЛОВЕНИЈИ, 1999.ГОД.

СЛИКА 4: ПОДРУЧЈА КОМПЛЕКСНОГ ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА КАО САСТАВНИ ДИО »ПРЕПОЗНАТЉИВОГ
КОНЦЕПТА СЛОВЕНИЈЕ« У ДРЖАВНОЈ ПРОСТОРНОЈ СТРАТЕГИЈИ, 2004–2020.
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Она су такође суштински дио плана пејзажног уређења као »пејзажна подручја од националног значаја због културне и симболичке вриједности«, те са
њима овај садржај постаје једна од основа одрживог просторног уређења Словеније. Овдје се такође наводе основне смјернице за просторно цјеловито проширење ових подручја с циљем трајног очувања карактеристика због којих су
признате као посебне вриједности.
Ова подручја су такође кориштена у процесима израде националних стратегија (туристичке, уређења села, културе, итд.), у припреми регионалних просторних планова и планова уређења за дванаест словеначких регија, и – као
што је споменуто – као обавезна полазна тачка за планирање на локалном нивоу, што је надгледала држава.
Услови и перспективе
Дванаест година послије ова подручја још увијек представљају основу за
очуване културне средине или заједнице насљеђа у Словенији. С једне стране
смо задовољни што можемо да кажемо да је категорија на коју смо мислили
још увијек или чак једнако актуелна као што је била на почетку, нарочито
након прихватања Оквирне конвенције о вриједности културног насљеђа за
друштво. С друге стране признајемо колико су та подручја осјетљива и колико
брзо могу изгубити своју вриједност.
Реформа локалне самоуправе 1995. године и друге политичке промјене су
увеле бројне елементарне просторне интервенције у најљепше дијелове пејзажа Словеније, што није било праћено контролом.

СЛИКЕ 5 – 8. Објекат у

заштићеном пејзажу
Бохињског језера и
винограда изнад ријеке
Крке, страна
архитектура на кршу,
игралишта за голф у
заштићеном пејзажу у
Липичкој ергели итд.
промијенили су
карактеристике
пејзажа.
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Још је алармантнија чињеница да је више ових избараних подручја у прошлим годинама било захваћено катастрофалним природним несрећама (клизишта, поплаве, олује), каквих се не сјећају чак ни најстарији становници.
СЛИКА 9–10. Сеизмичка
активност је опасност
која би могла оштетити
зграде или објекте и
изграђена подручја.
Ризик је очекивана
штета или губитак
архитектонског насљеђа
због овог феномена или
комбинације феномена
(долина Посочје 2001.
године).

СЛИКА 11–14. 2007. год. јака киша и поплава су однијеле Болницу Фрања и тешко погодиле долине
Пољане и Липница са старим насеобинама из жељезног доба Кропа и Камна горица.
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СЛИКА 15–16.

Пожар у
природи је
уништио 960 ха
заштићеног
Крашког
подручја, који је
Словенија
предложила на
UNESCO-овој
листu изузетних
свјетских
пејзажа.

СЛИКА 17. 2008. године јака киша и град су снажно погодили бројне (избрисано с) старе и лоше одржаване традиционалне зграде у Јерусалиму и Словенским горицама – након
неколико година вјероватно ће бити потпуно изгубљени.

Закључак
Због недовољно контролисане урбанизације, (одрицања) јавних власти своје одговорности, неразвијеног добровољног сектора, професионалних грешака
и катастрофалних природних несрећа у задњим годинама, већ можемо доћи
до закључка да у неким случајевима очување неких од ових заштићених подручја нема смисла, због губитка њихове вриједности.
226

Присуство климатских промјена и њихов деструктивни ефект је нова реалност. Оне не само да угрожавају људе и њихову имовину већ и наше изузетне и заједничке културне вриједности, нарочито у већим подручјима комплексног очувања. У задњих 10 година неке катастрофалне природне несреће
погодиле су 2/3 наших заштићених подручја. Ако у природним парковима
оне могу бити природне појаве, за културна заштићена подручја оне су узрок
губитка њихових културних вриједности и смисла постојања. Многе погођене
феномене, који су настајали вијековима, немогуће је замијенити. Потреба за
нормализацијом живота у тим подручјима након катастрофе обично доноси
брзе и велике промјене као и глобализацију.
Због учесталости и снаге природних несрећа у подручјима специјалног
културног интереса који смо процијенили задњих година, процјењујемо да су
они главни фактор њиховог постојања, очувања и одрживог развоја.
Потребно је да владе усвоје све законодавне, административне, финансијске, образовне и друге одговарајуће мјере, у погледу принципа који су постављени да би се на одговарајући начин реаговало у три суштинске фазе – прије,
непосредно послије и за вријеме санације. Неопходно је:
• Установити и комплетирати спискове материјалних добара од интереса и
упознати одговарајуће учеснике с њима
• Препознати разноврсност и обим културних добара и њихову повезаност
• Препознати могуће природне несреће и осјетљивост заштићених објеката. Потребно је усвојити и провести процјену ризика.
• Она добра од највећег интереса и она која су најугроженија требало би да
буду приоритет.
• Власници би требало да одржавају своја добра (имања). Власти надлежне
за насљеђе би требало да су овлашћене да осигурају да се предузме потребан рад
на испитивањима, одржавању и санацији;
• Власти би требало да су овлашћене да проводе мјере за смањење ризика;
• Питање ризика би требало размотрити у приједлозима урбаног планирања и кориштења земљишта,
• Власти би требало да су овлашћене да прикупе или имају изворе за предузимање радњи потребних за спречавање и ублажавање природних катастрофа;
• Како би се повећала свијест о ризику, потребно је унаприједити образовање на различитим нивоима. Генералној јавности, локалним становницима, стручњацима и техничарима, власницима и уживаоцима потребно је пружити смјернице,
• За таква подручја потребно је израдити стратегије за спречавање и ублажавање катастрофа.
Постоје двије могућности за ублажавање ризика – смањити опасност или
спријечити дешавање несреће или минимизирати губитак или штету који настају из несреће. Ниједна од њих није искључива.
Conclusion
Due to not enough controlled urbanisation, abdication by the public authorities of their responsibility, undeveloped voluntary sector, professional mistakes and to catastrophic natural disasters in last
years, we already have to draw the conclusion in some cases there is no sense in conserving some of
these protected areas, because of their loss of values.
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The presence of the climate changes and their destroying effect is the new reality. It hurts not only
poeple and their property but also our exeptional and common cultural values, especially in the larger
areas of complex conservation. In last 10 years some kind of disastrous natural hazard affected 2/3 of
our protected areas. If in natural parks they could be one of natural phenomena, for the cultural protected area are cause of loss of its cultural values and sense of existence. Many of affected phenomena,
which were beginning in centuries, are not possible to replace. The need for normalisation of life in
such areas after disaster usually brings quick and large changes and globalisation.
Because of freqency and strenght of natural hazards in the areas of special cultural interest we
assess in last years, we assess they are the main factor of their existence, conservation and sustainable
development.
It is necessary that the governments adopt all legislative, administrative, financial, educational and
other appropriate measures, with reference to the principles set up to react properly in all tree crucial
phases – before, immediately after and during sanation. It is nessessary
• to establish and complete the lists of material assets of interest and to acquaint appropriate participants with them
• to recognize the variety and extent of cultural assets and their linkage
• to recognise possible natural hazards andvulnerability of protected items. Risk assessment should be adopted and implemented
• priority should be those assets of greatest importance and to those most at risk
• owners should maintain therir properties. Authotities responsible for heritage should be empowered to ensure that the necessary surveys, maintenance and repair work are undertaken;
• authorities should be empowered to enforce measures to reduce risks
• the issue of risk should be considered in the town planning and land use proposals,
• authorities should be empowered to raise or to be with, the resourses to undertake the function
s required for disaster prevention and mitigation,
• in order to improve risk awareness, education should be promoted at different levels. To the general public, to the local inhabitants, to the profess and technicians, to owners and occupiers by the provision of guidance
• disaster prevention and mitigation strategies should be developed for such area.
There are two possibilities to the mitigation of risks – to reduce the hazard or prevent the occurrence
of the disaster or to minimize the loss or damaga which result from the disaster. Neither of them is exclusive.
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