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Др Јосип КОРОШЕЦ 
INSTITUT ZA KONSERVATORSTVO IN RESTAVRATORSTVO ZVKDS 
 

О ЗНАЧАЈУ РАЗНОВРСНОСТИ  
У ОКВИРУ ПОЈАВЕ НАСЉЕЂА 

 
Резиме 
 

Поред различитих природних, културних и цивилизацијских чинилаца, разно-
врсност као карактеристику одређеног простора ствара и временска димензија, 
подручје које уноси у сагледавање и разумијевање појединих појмова и цјелине про-
шлости и потребну динамику и тиме ствара објективнију заштиту наслијеђених 
добара. Тако се Claustra Alpium Iuliarum одбрамбени систем у варијантним облици-
ма понављао сличним интересима од касноантичког времена до Другог свјетског 
рата као Рупникова линија или Алпски зид. Такав континуитет интереса посљедица 
је изузетне проходности овог простора и посебних карактеристика разноврсности. 

Изабране ријечи: разноврсност, одбрамбени систем, утврђени објекти, про-
ходност, промет, путеви 
 

У данашње вријеме промјене постају не само једна од његових карактери-
стика него и нека врста константе која је, нажалост, често и сама себи нами-
јењена. Без обзира на ступањ реалности и оправданости промјена, оне својом 
активношћу и присутношћу стварају динамику која посредно природним и 
друштвеним појавама даје нову димензију у једном, по Ludwigu Wittgesteinu 
именованом логичном простору. „Позитивно“ при томе је да процјена датих 
односа, оцјена њихове присутности и учинка посљедица тражи и диктира ко-
ригирано или ново сагледавање постојећих чињеница и нечињеница које дје-
лују у микро и макро простору односно унутар или изван присутних појава. 

Тако разноликост спада међу појмове који осмишљавају бит културе и у 
ону групу чињеница чије значење осјетно доприноси њеној комплексности, по-
себно постигнутим особинама њене појаве. Ради се о процесима који другачи-
јим дијалогом гарантују заједничко постојање и активну присутност, без обзи-
ра на то ради ли се о хармонији или о супротностима. У Словенији они су по-
сљедица разних природних датости које својим дјеловањем на сразмјерно ма-
лом простору стварају слику посебних димензија. Разликама у њиховом схва-
тању и примјени настали су цивилизацијски односи забиљежени као хисториј-
ске чињенице распоређене у одређен временски систем. 

Свакако је сам избор околности из прошлости обухваћен и у бити сваког 
појединца, што га чини различитим од осталих субјеката у заједници и уједно 
непосредним чиниоцем у друштвеном збивању. Зато је сасвим разумљива 
толерантност до другачијег и поштовање до различитог, јер води ка надград-
њи постојећих датости и омогућује слободу при валоризацији оних квалитета 
које схваћамо као властити животни стил. 

Данас “Општа декларација о културној разноликости”, коју је Унеско прих-
ватио 2. новембра 2001. на Генералној конференцији, као и “Конвенција о за-
штити и афирмацији разноликости културног израза” усвојена 2005. године, 
подстичу све убједљивије и са више аргумената на хармонију и симбиозу као 
начин који осмишљава живот као такав. Из неких хисторијских примјера мо-
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же се закључити да такви поступци у кризним ситуацијама представљају ко-
ристан подстицај креативности. 

 
СЛИКА 1.  

Подручје културног пејзажа без категорије разноврстности и заштите так-
вих особина, битно би губило на свом значењу. Другачије би била опредијеље-
на цјеловитост појма насљеђа, појма којега (слику еволуције) упорно допуњују 
и надграђују, поред националних прописа и међународних препорука и декла-
рација, и нова научна сазнања те свјежа стручна и практична искуства. На 
малом простору Словеније налазе се кључне врсте пејзажа које је створила 
природа, а човјек својим активностима прилагодио одређеним интересима и 
при томе није, сем изузетака, битније измијенио њене геоморфолошке и опште 
природне карактеристике; зато је постојећа симбиоза као квалитет доста ком-
плексна.  

На примјер, њена величина, геополитичко мјесто и тиме изражени интере-
си нуде у временском контексту занимљиве резултате. Свијест да се ради о по-
себном квалитету овог простора изражава се у разним иницијативама и обли-
цима стручног рада на заштити, односно струка које се баве проучавањем по-
јединих врста насљеђа (Слике 1 и 2). 

Такво је и актуално настојање да се створе услови за упис Claustre Alpium 
Iuliarum у Унесков регистар археолошко-хисторијских споменика. Tај касно-
антички одбрамбени систем, за разлику од лимеса намијењених заштити ције-
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лог империја, онемогућавао је непријатељима упад у сам италски простор али 
и надзирао улаз у осредњи највиталнији дио државе. Састављен је био од при-
родних препрека и грађених објеката, зависно од стратешког мјеста и про-
ходности којом су се служиле античке комуникације, али и оне старије, прије 
припајања овог простора склопу римске цивилизације. Од Трсата на почетку 
Кварнерског залива до долине ријеке Зиље у Аустријској Корушкој и већим 
дијелом у Словенији, Claustra је удружила врсту изузетних природних фено-
мена с човјековим замислима и интервенцијама у простор посебног значења и 
квалитета (Слика 3).1  

 
СЛИКА 2.  

Према подјели покрајинских типова, овај одбрамбени систем тече навише 
кроз доста комплексан крашки простор унутрашње Словеније и мањим 
дијелом кроз простор алпске, субалпске и приморске регије2. Поред различи-
тости њихових природних карактеристика, добила је Claustra и нешто зајед-
ничко, показала је, наиме, да може бити корисна задовољавајући посебне ин-

                                                 
1 Најзначајнија међу публикацијама је: Šašel, Jaro, Petru Peter, Claustra Alpium Iuliarum, Fontes 

Katalogi i nomografije 5 izdanja Narodnega muzeja v Ljubljani, Ljubljana, 1971. 
2  Детаљан опис и анализа поједних типова, укључујући и методолошке основе, публиковани су у 

пет свезака под: Marušić, Ivan (sa saradnicima), Metodološke osnove, Pokrajine alpske regije, 2 kraji-
ne predalpske regije, 4 kraške krajine notranje Slovenije, 5 krajina primorske regije, Regionalna razde-
litev krajinskih tipov Slovenije, Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Ured RS za 
prostorsko planiranje, Ljubljana, 1998.  



 10 

тересе. Зато су се постојеће знаменитости претвориле у очита обиљежја и до-
биле, поред својих чисто природних особина, и одређено функционално значе-
ње. У централном дијелу, у коме се налази највећа концентрација пронађених 
артефаката, такви примјери су: планина Снежник, у античким записима 
Mons Albius, постала је због свог географског положаја климатски показатељ, 
Церкнишко језеро је својим појавама изражавало ритам сезона и повремено 
било нека врста водне препреке, брдо Јаворники имало је залихе дрвне грађе, 
док је брдо Нанос представљало границу између унутрашњости континента и 
Медитерана (Слика 4); као Mons Ocra оно је и посебна маркациона тачка путе-
ва који су пролазили са обје стране његовог масива. Наведени примјери пока-
зују да је у дијеловима овога и осталих простора природа са својим појавама 
изразита али и доста разнолика у свом не само хоризонталном него и верти-
калном усмјерењу, али и указују на разлике у динамици самих процеса. 

 
СЛИКА 3.  

Концепт касноантичког заштитног система био је по тадашњим мјерили-
ма стандардан, типови и форме појединих уграђених елемената исти су као 
они у лимесима и сличним конструкцијама, као што су зидови ојачани кон-
трафорима, куле, торњеви и комплекснији објекти. Тако функционисање поје-
диних објеката није било само резултат ситуацијских рјешења, него је омо-
гућавало и доступност и њихово одржавање (Слика 5).3 

Одређени дијелови овог обимног споменика археолошки су истражени, 
конзервирани и презентирани. Најкомплексније међу њима је римско утврђе-
ње Ad Pirum, данас Хрушица, доказ војне заштите важног цестног прелаза. 
Занимљиви су због свог геометријског концепта и бургус Ланишче као и једно-
ставније замишљена утврђења у близини и изнад Наупортуса, Врхнике, пен-
                                                 
3  Занимљиви су и поједини студијски радови, нпр. дипломски рад Матеја Зупанчича, Лимес (Cla-

ustra Alpium Iuliarum), Poizkus oživitve manj znanega kulturnega potenciala, mentor prof. dr. P. 
Fister, somentor dr. J. Likar, kunsultant za področje arheologije: M. Frelih, Univerza v Ljubljani, Fa-
kulteta za arhitekturo, Ljubljana, 1997 
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тагонално пројектиране ријечне луке (пристаништа) на самом рубу одбрам-
беног система, са могућим надзором над сигурносном ситуацијом пута и пло-
вношћу ријеком у правцу оближњег града Aemone4 (Слика 6). 

  
СЛИКЕ 4. И 5. 

Битан узрок његовог настанка била је заштита насталих агломерација ва-
жних привредних и техничких објектата унутар граница Claustre пред пљач-
кашким походима али и агресијама већих размјера које су водиле поједине 
етније. Неке од њих, као нпр. Castra, Ајдовшчина, још увијек су активне, док 
су друге, као нпр. водни резервоар код св. Павла изнад Вртовина, само добра 
прошлости5 (Слика 7). Оне су уједно доказ једне интензивне присутности у 
простору чију одважност потврђују и нека хисторијска збивања, међу њима и 
битка ад Fluvium Frigidum у Випавској долини 394. године6; у њој је римски 
цар Теодозиј I Велики побиједио супарничког цара Еугенија, посљедњи пут за 
кратко вријеме сјединио државу, али и кршћанству омогућио да постане једи-
на вјера у империји. 

Проходност овог простора, која је кулминирала великим миграцијама у 
доба сеобе народа, поново је добила свој економско-транзитни и политичко-
стратешки карактер у средњем вијеку. Настали интереси, често рјешавани 

                                                 
4 Vuga Davorin, Konserviranje stolpa XXXIV na poznorimskom zapornem zidovju nad Vrhniko, Varstvo 

spomenikov XXIV, Revija za teorijo in prakso spomeniškega varstva, Ljubljana, 1982, pp. 47–49 
5 Osmuk, N., Konservacija rimskega vodnega stolpa, sv. Pavel pri Vrtovinu v Vipavski dodlini, Varstvo 

spomenikov XXIV, Revija za teorijo in prakso spomeniškega varstva, Ljubljana, 1982, pp. 31–41. 
6 Bratož, R., Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev, Zbirka Zgodovinskega ča-

sopisa, 12. Ljubljana, 1994. 
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оружаним сукобима, доказивали су се одбамбеним линијама чак до Другог 
свјетског рата. Створен је био цијели један појас у коме су настали међусобни 
преплети разних система и утврђења која су, некада у функцији, или само 
превентивно или престижно грађена и преправљана, доказала упорност одре-
ђених интереса7 (Слика 8). Око зацртане или споразумима договорене границе 
скупила се на њеној црти или у њеној непосредној близини у хиљадушестого-
дишњем периоду збирка одбрамбених објеката која, слично музици, варија-
цијама слиједи основну тему. Они нису били само посљедица развоја војне те-
хнике, него и услова у мирнодопским интервалима, временски гледано, најду-
жим дијеловима њихове хисторије. 

  
СЛИКE 6. и 7. 

Неки од објеката су, као што је Предјамски град, умјештен у стијену са три 
крашке јаме – најнижа је остала у свом природном облику, у средњој су от-
кивени докази присутности прахисторијског човека а у највишој је очита 
архитектура замка од његових средњовјековних почетака до ренесансних ри-
јешења – надграђивани складно са актуалним околностима и за остале функ-
ције живота. Такав примјер је и средњовјековни Herbersteinov замак изнад 
града Випаве, данас монументална рушевина која је својим положајем доми-
нирала и имала надзор над горњим дијелом Випавске долине8. Занимљиво је 

                                                 
7 Potočnik Jankovič, A., Rupnikova linija in Alpski zid, Utrjevanje rapalske meje med letoma 1932 in 

1941, Vrhnika 2004; Naglič, M., Dediščina rapalske meje, Rupnikova linija in Alpski zid, življenje ob 
rapalski meju v letih 1918-43 (47), Žiri, 2005. 

8  Sapač, I., Grajske stavbe v zahodni Sloveniji, knjiga 1, Zgornje Vipavska dolina, Gradovi in dvorci, Vi-
harnik Ljubljana, Ljubljana, 2008, pp. 92–109. 
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да се у коцепту каснијих одбрамбених објеката временом губи присутност 
других функција – све више су намијењени само војним задацима, а неки ме-
ђу њима чак нису били укључени у непосредне операције (Слика 9). 

  
СЛИКA 8. 

Међу главне узроке изузетног интереса за дијељење овог територија између 
појединих моћних држава, феуда и црквених госпостава, спада коришћење 
његове увијек активне проходности. Тако се у збирку ознака могу убрајати, 
поред обиљежја граница, миљници и они артефакти који су показивали пут-
ницима њихову удаљеност од већих центара, или су само усмјеравали промет. 
Данас постоје и такви који обиљежавају неке путеве из прошлости, тиме их 
афирмишу и нуде потребне информације и податке о њима9 (Слика 10). 

Судећи по новооткривеним, очуваним или активним саобраћајним сред-
ствима, доказана је комплексна хисторија овог феномена у простору. Као 
и на другим угледним путевима, и на овима су се развила посебна знања 
градње и одржавања цеста, мостова, жељезничких пруга и тунела. Уједно 
се сваки од крајева кроз које је саобраћај пролазио одликовао и посеб-
ним дјелатностима које су га претварале из обичне врсте присутних агло-
мерација у прави субјекат10 (Слика 11). Тиме је стварана надградња геог-
                                                 
9  У локалним заједницама настају друштва од јавног интереса која своје дјеловање посвећују так-

вим споменицима, npr. društvo Claustra Alpium Iuliarum из Великих Лашч. 
10 Zgodovina cest na Slovenskem, Republiška skupnost za ceste, Ljubljana, 1972; Plevnik, A., Razvoj 

slovenskega cestnega omrežja, Prometna geografija, Študijsko gradivo 2004; Mohorič, I., Zgodovina 
železnic na Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana, 1968; Bogič, M., Pregled razvoja železniškega 
omrežja v Sloveniji in okolici, Slovenske železnice – Železniški muzej, Ljubljana, 1998 
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рафских и општих политичко-економских интереса, надградња којом су 
заједнице и појединци овог простора доказали смисао властитих циљева, 
вриједности постигнутих резултата, данас оцијењене као препознатљиве 
особине, чак и квалитет.  

  
СЛИКE 9. и 10. 

Реферат је покушај да се анализом одабра-
них примјера разумије насљеђе као динамична 
појава која особинама, квалитетом и значењем 
супстанци утврђених добара унутар одређеног 
културно-природног простора ствара специ-
фичну разноликост; та је: доказ присутности и 
суживљења различитог; резултат процеса хар-
моније, супротности и агона; полазиште чак 
инспирација креативности која води у нову из-
ворност односно препознатљивост карактерис-
тичну за активну градњу културне бити; посље-
дица других природних, културних и цивили-
зацијских околности које дају смисао и условља-
вају настајање и постојање добара прошлости.    

Откривањем присутности појаве разноли-
кости смисао постојећег добија неку другу ди-
мензију, вријеме нову реалност а насљеђе се као 
категорија прошлости претвара у посебну још СЛИКА 11. 
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недовољно опредијељену вриједност. Препознавање те објективности која омо-
гућава и дозвољава инвентивније, слободније и мултидисциплинарно опредје-
љење уједно условљава комплекснију заштиту и очување насљеђа као таквог. 

Проходност подручја крашке крајине унутрашње Словеније, субалпске, алп-
ске и приморске регије, доказана бројним материјалним артефактима и оста-
лим чињеницама, дала је тим просторима због динамике кључних хисторијских 
и општељудских збивања и природних појава посебан значај, који су постојеће 
заједнице градиле од најста ријих прахисторијских времена даље. Настали арх-
ив споменика, знаменитости и добара доказује да у димензији времена смисао 
егзистенције чине културно-цивилизацијски важни догађаји, али и оне триви-
јалне околности које постигнуто хуманизирају у општеприхватљив квалитет. 

 
 

 

 
 

 




