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

УГРОЖЕНОСТ КУЛТУРНОГ ПЕЈЗАЖА
Заштита наслеђа се најнепосредније сусреће са проблематиком његове
непрекидне трансценденце у све комплекснији тиме и све угроженији феномен, са последицама бриге култура појединих заједница или опсежних цивилизација за његово очување, и са резултатима метода проучавања и интерпретације бројних струка којима је развој професије али и статус налагао
такву усмереност. Тако је у свакој временско-просторној целини настала посебна композиција колажа оних етичких и стручних начела која су реализацијом постављених циљева настојала одржавати и повећати значење наслеђа
али и оправдати свој друштвени статус.
Наслеђена добра су они артефакти с којима је могуће
превазићи пролазност
Савремени приступ заштити своју је основу стекао из искустава колекционара, трговине артефактима и из начела и почетних научних открића;
различита полазишта и интереси постепено су из засебног стекли јавни значај, а стручне службе вођене правним, општекултурним и осталим друштвеним стандардима су то оствариле.

СЛИКА 1.
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Нови век је тако од спознања у ренесанси, појединих правних аката, нпр.
одлуке шведског краља Адолфа II (1638. г.) да се оформи државни конзерваторски завод (Reichantiquaramt) и Карла XI, који је актима заштитио споменике, преко Winckelmannovih опредељења, класификације и валоризације, па
настанка интердисциплинарних истраживања комплексније заснованог наслеђа, као што су резултати нпр. експедиције француских научника у Египту,
сажетих у књизи La Description de l´Egypt, стигао до система заштите коме су
хуманистичке, друштвене, природне и техничке струке придонеле своја открића прошлости оних добара која су била предмет њиховог научног интереса. Тако су подсвесним агоном сразмерно аутономна подручја градила пре
свега појам споменика из највреднијих материјалних артефаката културе и
природе и користила методе заштите адекватне постојећој технологији (слике
1, 2, 3, 4); уједно се еволуција изражавала упорним корекцијама, допунама и
надградњом важећих прописа, опредељења и поступака и тиме прилагођавала постојећим потребама очувања, тражећи при томе не само истину о прошлости, о њеним процесима, него и смисао властитог деловања.

СЛИКА 2.

Посланство које је имала служба заштите, обавезно доказивање властитог
статуса и развоја матичних струка, те оних које су на том подручју виделе посебан изазов, омогућавало је сразмерно ограничено, повремено статично разумевање непосредних акција самог очувања. Често се сводило на стручно
виђење одређеног споменика и на рестаураторске захвате који су верно сле25

дили његов диктат те се тако приближавало садржини Wölfflinove теорије. Њу
је доста верно извео у првом делу своје конзерваторске праксе и Viollet le Duc,
аутор опуса Dictionaire raisonné de l´architecture francaise du XIe au XVIe siècle, обузет питањем изворности и аутентичности споменика. Мада у духу другачијег разумевања објективне стварности, овај је доста амбициозан и помало једностран став добио присташе у разним земљама, али и био узрок драматичних реакција неких центара и покрета; на челу са Ruskinom и Morrisom и
уз подршку француских романтичара, оне су настале због одређених екстремних захвата који су у приказивању властитог виђења споменика мењали
објективну бит њихове супстанце. Чињеница је да су процесе заштите споменика и опредељење њиховог културног значаја на самом почетку деловања
међународног система следила различита начела и интерпретације очуваних
добара. Тиме је указано и на сву комплексност проблематике самог предмета
и поступака заштите, која је пре свега разумела као свој битан задатак стварање стабилног стања и примерну презентацију споменика, али и са аспекта
рестаураторства, и нешто мање њихову функцију у постојећим условима и
превентиву због објективне угрожености.

СЛИКА 3.
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СЛИКА 4.

Разумети вредност насљеђа значи преузети и
одговорност за његово очување.
Непрекидним откривањем нових димензија наслеђа јачало је и сазнање о
фрагментарној очуваности његових добара. Јавном бригом за њихову заштиту постали су објекти у којима су, поред општих и стручно опредељених културних и цивилизацијских карактеристика и квалитета, осмишљавали свој
идентитет и појединци и заједнице. Тиме се упорно мењао опсег и значење
самог појма, а уједно се повећала и осетљивост и препознавала рањивост заштићених добара.
С обзиром на своју изузетност, на фрагментарност и другачију складност
са постојећом стварношћу, наслеђе није више само сачувана прошлост, него
вредност преко које се јављају у садашњости поједини процеси и појаве у целини или само у виду постигнутих резултата неког минулог времена. Ући у
друштвену свест као вредна и незаменљива категорија, значило је бити саставни део осталих појава, учествовати и делити њихову судбину. Темељите
промене и револуционарни преокрети 19. века најавили су и дали основу оружаним сукобима највећих размера, као што су оба светска рата. Настала
уништења и оштећења, заједно са онима која су била последице природних
несрећа, упозорила су на реалност која се битно друкчије односила према постојећим квалитетима, без обзира на простор, друштвено опредељење, уплетеност у збивања, мимо или на штету договорених и важећих норми.
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Зато су се правно определиле границе између дозвољеног и забрањеног,
између добронамерног и обавезног. Тиме је јачала и међународна одговорност, изразитије су биле мање ефикасности и нејасности због друкчијег, преуског или једностраног гледања и разумевања промена, додатних допуна или
нових одредаба.
Такав карактеристичан пример је најстарији новодобни међународни правни акт познат као Хашка ковенција из 1899. године, намењен заштити културних добара у случају оружаног сукоба, који је последњу измену доживео
1999. године, и указао на осетљивост начелних договора и њиховог извођења.1

СЛИКА 5.

Либерализацији интерпретације и могућности разних видова користи од
прихваћених правних одредби,2 па спровођењу неких других интереса у њиховом оквиру и имену, право одговара новим прописима и допунама посто1
2
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Majda Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, Vestnik XVII, Ministrstvo za kulturo,
Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, 2000
Да писање закона и подзаконских аката није само продубљено познавање подручја коме су намењена и динамике његових промена те укључивања прихваћених аката у важећи правни систем и предвиђање смера и резултата будућег развоја те определјења начелних циљева које желе
али и могу постићи, упозорио је и пројекат који је од 1984. до 1988. г. водио Komite za kulturu
RS, анализирајући резултате спровођења Zakona o naravni in kulturni dediščini из 1981. г., публиковане у Naravna in kulturna dediščina, ter njeno varovanje v Sloveniji, Ljubljana, 1989.

јећих закона и препорука; тиме се не постижу само видни резултати заштите,
него они постају битан део система поготово у оним деловима који су намењени односу појединца, друштва, нација или међународне заједнице према наслеђу. Поред рата, њему сличних агресија и све изразитијег криминала, стручне су се службе све активније бавиле и природним несрећама. Спасавање оштећеног фонда, обнова, рестаурирање, реконструирање, па чак и израда копија постали су њихова стална пракса.
Међу природним несрећама потреси су стална врста опасности за добар
део простора бивше Југославије али и шире од тога. Њихов је интензитет често разоран, последице могу бити судбоносне, док је санација после њиховог
деловања дуготрајна. Због свог геоморфолошког састава Словенија спада међу изразито динамичне, тиме и средње потресно угрожене земље;3 лежи на
северозападном рубу средоземно-хималајског потресног појаса. Несреће су
последица померања Афричке и Евроазијске плоче, које процесе још компликује Јадранска плоча својим кретањем у правцу супротном од кретања казаљке на сату, на месту где алпска структура потискује структуру динарида
(вањски Динариди4). (Сл. 5).

СЛИКА 6.

Тако је само у време Ускрса од 1895. у Љубљани (Сл. 6) до 1998. године у
Посочју забележен низ већих потреса (Сл. 7). Овај последњи, од 12. априла,
означен је као један од најјачих у 20. веку у широј регији, интензитета VII–VIII
ступња по европској потресној лествици (EMS-98), са магнитудим Wood-Andersonovog сеизмографа Mwa = 6,0; осетили су га становници свих суседних земаља, док га је забележила већина светских савремених мерних станица од
Антарктика и Тасманије па даље. Захваљујући технолошком, геофизикалном
и пре свега сеизмотектонском развоју односно стручном мерењу ове врсте несрећа, забележено је само до краја 1998. године у Посочју око 6.129 послепотресних осцилација.5
3
4
5

У својој је прошлости доживела 60 разорних потреса.
Potresi v letu 1998, ure. J. Lapajne, Uprava RS za geofiziko, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 1999, p. 51
Ibidem. P. 59
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СЛИКА 7.

Прави стручни помак у заштити насљеђа и непосреду прекретницу у
схваћању опасности од ове врсте несрећа представљао је низ потреса који су
се догодили од 1976. до 1979. године на источној обали Јадранског мора и
њему припадајућег копна, односно на подручју од Посочја до Боке Которске6.
Из општег природног феномена потреси су се у друштвеној свести постепено
претворили у сталну опасност која својим снажним дејством и катастрофалним последицама угрожава цео простор југоисточних Алпи и Динарида. Свакако су потреси, слично другим агресивним појавама, као нпр. вулканским
ерупцијама, узрок и других несрећа. Често су у геоморфолошко валовитом
простору узрок одрона и лавина, који трајно мењају постојећи рељеф7 и због
својих последица спадају у самосталну групу природних несрећа, несрећа
различитих по свом извору од оних којима je темељни узрок погрешан однос
човека према околини8. Но, ова је врста понекада резултат и климатских
процеса, непосредно дуготрајних падавина9 или посредно деловања поплава10 (Сл. 8, 9, 10). Те су и саме представљале за историју неких простора највећу опасност.
Пожари су постали све изразитија врста несрећа, због узрока свог настанка и околности деловања, и све комплекснији фактори деструкције у природи, на појединим објектима, комуникацијама и осталом. Због повећања повр6

7
8
9
10
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Владо Рибарич, поред потреса у Скопљу 1963, сматра, да су велику штету нанели они у Бањој
Луци 1969, на Козјанскем 1974, у Фурланији, Јулијској крајини и Посочју 1976, Горењској
1977. и Црногорском приморју 1979. године; Potresi, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1984
Нпр. Биоково 1962, Посочје 1976, Црна Гора 1979. године.
Тзв. псеудопотреси које проузрокују различите појаве у виду вибрација објеката, звучних ефекта и слично; Vlado Ribarič, Potresi, Cankarjeva založba, Ljubljana 1984, pp. 105–107
Нпр. Лог под Мангартом 2000. године.
У Словенији је поплавама угрожено више од 3.000 km², односно скоро 15% њене површине,
пре свега у области река Саве, Драве и Соче

СЛИКА 8. (ГОРЕ) И 9. (ДОЛЕ)
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СЛИКА 10.

шина под шумом (63% територија Словеније11), традиционалном употребом
дрвета као материјала, врстом процеса појединих делатности, већа је и могућност настанка ових несрећа. Према статистици, од 2000. године па даље догодило се у просеку 1.500 пожара годишње, међу њима ¼ у природи. Слично
другим несрећама и они су судбоносни у датим околностима за простор у коме делују, тиме и за наслеђе. Тако је последњи већи пожар на Красу 2007. године12 (Сл. 11) показао да је брзина његовог ширења била до 20 хектара површине на сат, а настала температура кретала се од 800 до 1.200 Целзијусових степени. Тиме није била уништена само шума, насади дрвећа, него и камени делови културне крајине, ограде, терасе, путеви итд., као и регистроване археолошке локације. Ревитализација оштећеног и уништеног пејсажа биће дуготрајна, а разлика у изгледу и саставу од пре несреће велика.
Дуга историја пожара који су се дешавали у прошлости, били непосредно
повезани са животом заједница и представљали прекретницу у неким догађајима, развила је високу одбрамбену свест. Данас ватрогасци представљају
развијену и најбројнију добровољну и професионалу организацију у Словенији са 123.000 чланова удружених у 1.389 друштава, и 113 ватрогасних савеза и 15 јавних завода; њихово деловање (Сл. 12) усмеравају закони, правилници, а национални и остали програми својим начелима и садржином осмишљавају њихов рад. Занимљиво је, не само у Словенији, да ватрогасне службе
представљају главне носиоце акција, а спасавање људи и њихове имовине је
11
12
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Најугроженији део су шуме у субмедитеранском фитоклиматском појасу.
Захватио је подручје у околини Комна и Шкрбине.

приоритетни задатак; остаје још увек питање како у таквим ситуацијама насљеђу осигурати третман којим би очувао своје карактеристике.

СЛИКА 11.

Посебну проблематику у оквиру природних несрећа представља ветар који се све чешће јавља као оркан са кобним последицама у разним областима
Словеније и постаје редовита категорија целе угрожености.
Изненађења над снагом деловања несрећа и уклањање њихових последица, припомогло је организацијском и методолошком развоју службе заштите
културног наслеђа, »виша сила« природе претворила се у пракси у чињеницу у
борби против које су струке градиле систем да би могле ефикасно смањити
или ублажити штету. Сваки је нови потрес од 1976. до 1998. године донео нова
искуства с којима се постепено надграђивала oспособљеност зa противпотресну заштиту слично као што је поплава Арна у Тоскани, посебно у Фиренци, 1966.
године представљала праву прекретницу у разумевању магичних димензија
штете коју је проузроковала надошла велика количина воде нарасле реке.13
Постигнутим искуством, оперативним, теоријским и правноорганизацијским временом се општеприхваћена пракса интердисциплинарног рада, која још увек траје, усмерила на заштиту и спознавањe у случају одређене врсте
несрећа. У целини их повезују пре свега општи циљеви, поједине методе применљиве у различитим ситуацијама и организована помоћ за уклањање последица и обнову. Величином деструкције несреће су постале општедруштвени проблем у коме је наслеђе и његова заштита само један од насталих само у
изнимном случају значајних задатака.
На стручном подручју несреће су се претвориле у опомену да је задатак
важећег система заштите ублажити последице насталих несрећа;14 без обзи13

14

Рачуна се да је нарасла река наплавила око 500.000 тона муља, песка и другог материјала, угрозила и оштетила од Рајских врата L. Ghibertija до 3 или 4 милиона књига и рукописа те
14.000 покретних уметничких дела итд.
На Симпозију о примени карбонских влакана у обнови архитектурног наслеђа, организованом
2000. године у Restavratorskom centru RS, стручна институција IAR из Roviga која се бавила
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ра на њихову врсту и узрок, оне су губитак најширих културних, чак и циви
лизацијских размера15, размера за које не постоје стандарди мера, размера
које су у историји неколико пута прекидале ток еволуције и развоја. Уједно су
њихова комплексност и настале штете сваки пут поново упозориле на чињеницу да је могуће водити ефикасно и довољно брзо спасавање – стварањем
посебних метода заштите, мултидисциплинарним приступом и међународном

СЛИКА 12.

15
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санацијом цркве св. Фрање у Асизију, оштећене у потресу 1997. године, потврдила је да би се
одговарајућом превентивом постигло да штета на Giottо-вим фрескама буде знатно мања.
Неке од њих, као нпр. (Vesoljni) Потоп, претваране су због свог учинка у легенде и митске догађаје, некакве драматичне развојне и животне прекретнице у, по могућности, далекој прошлости.

сарадњом.16 Зато свако одступање или занемаривање ових кроз дуга оперативна искуства стечених сазнања и резултата бројних истраживања, представља основу нових опасности и стварање хаотичног стања у важећим системима заштите и спасавања. Њихова слабост и крхкост је у примени не увек
компатибилних средстава и метода са наглашеним другим интересима насталим у оваквим специфичним ситуацијама.
Снага којом данас делују несреће
у постојећим условима, једнака је великим катаклизмама у прошлости.
Тако већ присуствујемо нестанку њених највећих вредности, поготово оних општепризнатих, у којима препознајемо властиту бит. Народна галерија у Љубљани припремила је изложбу
слика чувеног уметника Аустроугарске, мајстора Франца Кавчича. У приказаном опусу велики је значај дат
поетско-митолошки доживљеној покСЛИКА 13.
рајини Аркадији, оној Аркадији којој
су се десетинама векова дивили и сматрали је објективизацијом најинтимнијих
пасторалних доживљаја уопште.
На том је подручју Пелопонеза избио пожар крајем јула и трајао цео август
2007, пожар који је угрозио чак суседну Олимпију. Последице су јасне; овај
предео неће више својим карактеристикама инспирисати уметност као што
ју је инспирисао у време Кавчича, јер то није више простор у коме би се могло са
заносом слично Nicolasu Poussinu рећи Et in Arcadi ego (Сл. 13).

16

Vladimir Brguljan, Međunarodni sistem zaštite kulturnih i prirodnih dobara, Republički zavod za
zaštitu spomenika kulture Beograd, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Zagreb, Koordinacioni odbor republičkih i pokrajinskih zavoda za zaštitu spomenika kulture i zavoda za zaštitu
prirode SFRJ, Zagreb – Beograd, 1985.
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