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| Rajko Muršič

Termin kulturna dediščina so si izmislili politiki. Pred tem terminom so 
bile v rabi različne oznake za predmete in spomine, ki so jih predstavniki 
posameznih skupnosti prepoznavali kot spomenike in ključne nosilce 
spomina. Med takšnimi spomeniki so bili bodisi spomeniki, postavljeni 
»nesmrtnim« vladarjem, ali pa predmeti, ki so pridobili poseben status 
izjem, saj so bili postavljeni v svet »svetega«, ki je presegal individualno 
tosvetno izkustvo. 

Po analizah Walterja Benjamina je vsa prvotna umetnost koreninila v 
religioznem polju. Prvotne umetnine je bilo mogoče razumeti le v njihovi 
ritualni funkciji. Ti predmeti so bili izločeni iz kroga uporabnih predmetov, 
namenjenih vsakdanjemu preživetju, ampak so posedovali še nekaj, kar 
je Benjamin poimenoval duša, avra. Tudi umetniki dolgo časa niso bili nič 
drugega kot obrtniki, ki so izdelovali različne uporabne in »svete« predmete 
za najrazličnejše namene. Tako starogrški termin techne kot rimski izraz ars 
sta označevala ročne spretnosti in znanja v najširšem smislu: od tehnike 
do umetnosti. Še ko se je delo umetnikov iztrgalo obrtniškim cehom in 
postalo dejavnost, ki so jo sprva financirali različni meceni, kasneje pa 
celotne skupnosti s skrbjo za nekaj, kar danes pojmujemo kot kultura, so 
individualizirani umetniški predmeti v svoji enkratnosti in neponovljivosti 
ohranili del svoje ritualne funkcije, le da so postali predmet čaščenja sami 
zase, prostori Muz, v katerih jih častimo, pa cenjene institucije, ki hranijo 
najvišje dosežke človeških rok in imaginacije.

Ko pa je razvoj tehnologij upodabljanja, uprizarjanja in sprejemanja ter  
uporabe umetnin omogočil neskončno reprodukcijo takšnih 
reprezentacijskih predmetov, se je položaj umetnosti povsem spremenil: 
umetnost od uvedbe fotografije, filma, nosilcev zvoka in njihovega 
neomejenega razpečevanja v množičnih medijih ne korenini več v 
religioznem, temveč v političnem polju. In prav takrat, ko se je sodobna 
umetnost profanirala – še najbolj očitno v t. i. množični kulturi – se je pokazala 
potreba po politično utemeljeni sakralizaciji preživete umetnosti. 

Iznajdba kulturne dediščine ni bila le nujna posledica reakcije na brutalnosti 
totalne vojne, tj. vsesplošnega uničevanja civilnih objektov med drugo 
svetovno vojno, temveč tudi posledica procesov modernizacije, ki so s 
trajnim revolucioniranjem proizvodnih razmerij prinesli negotovost v vse 
ravni našega življenja: gradnja svetilnikov, ki jim gre zaupati plovbo po 
nemirnih vodah modernizma, je postala nuja.

Predmeti, ki jih danes razumemo kot kulturna dediščina, so v večkratno 
protislovnem položaju. Ne morejo prikriti ključnih protislovnosti njihove 
izločitve iz vsakdanjega življenja, ki spremlja podobne predmete ali dejanja. 
Med njimi so sveti predmeti, ljudje in dejanja ter predmeti, ljudje in dejanja, 
ki so predmet prepovedi oz., če uporabimo izvedenko iz polinezijskih 
jezikov, tabu.

Kulturna dediščina: nerazrešljive dvoumnosti 
svetega v profanem
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Giorgio Agamben je v analizi mračnih plati moderne, v kateri nam ob 
uveljavljanju demokratičnih političnih sil, ki občasno »zdrsijo« v avtokratske 
režime, ostane le še golo življenje, uporabil primer skrajno nepojmljivega 
pravnega akta starorimskega prava, po katerem je bilo mogoče »svetega 
človeka« (homo sacer), ki se je pregrešil zoper postavo in ga je skupnost 
prepoznala kot krivega, nekaznovano ubiti, obenem pa ga ne tudi žrtvovati 
bogovom.

Podobno nepojmljive značilnosti lahko privzemajo tudi sveti predmeti, med 
katerimi so na primer (povsem narobe razumljeni) fetiši, ki so v evropski 
rabi postali izjemno uporabna hrana za mišljenje, saj so pojasnjevali 
»primitivno« ravnanje njihovih uporabnikov, ki so se brez razmisleka 
podrejali njihovi moči. Analize svetega so razkrivale dvoumno naravo takih 
predmetov, ki so po eni strani omogočale stik s sakralnim, po drugi strani 
pa je njihova raba lahko vodila v pogubo. Prepovedi, ki so spremljale rabo 
svetih predmetov (in dejanj), so bile prav tako dvoumne, saj so ob varovanju 
nedotakljivih predmetov, ljudi in dejanj narekovale skrajno stroge načine 
njihove rabe. Med svetim in prekletim – glede proglasitve oz. izločitve 
tistega, kar pojmujemo kot sveto ali prekleto – ni (bilo) nobene razlike. 
Kakorkoli obrnemo igre prepovedi in sankcij njihovih kršitev, se soočamo 
z močjo, ki presega moč posameznikov in skupnosti: tako kot pri izjemi, 
ki se manifestira ob izvajanju moči suverena, ki ima samoumevno moč 
nad življenjem in smrtjo njegovih podrejenih, se vzpostavljajo posebne 
strukture moči tudi pri izjemah, ki jih narekujejo takšne izjeme, kot je 
kulturna dediščina.

Podobno kot v samem pojmu kultura, v kateri se skrivajo igre obdelovanja, 
gojenja, varovanja, čaščenja in naseljevanja, se tudi v kulturni dediščini 
skrivajo izhodiščne komponente pojma, ki nakazujejo njene večstranske 
učinke: oblikovanje, vzgajanje, varovanje, čaščenje in prebivanje. Kulturna 
dediščina je totalno družbeno dejstvo. Že v svoji izhodiščni obliki, ki izhaja 
iz konsenza o tem, da je objekt, dejanje ali ljudi potrebno zavarovati, 
nastopa kot nekakšen dar, ki ga moramo sprejeti, ne da bi nas kdo 
vprašal, če sploh vstopamo v igro obdarovanja. Že s tem, da sploh obstaja 
možnost razglasitve spomenika, ta možnost – oz. prvi akt, v katerem se ta 
možnost izpolni – v vseh ključnih komponentah zaznamuje naše celotno 
življenje. Kot izjema, s katero se vzpostavlja družbeni red, vključuje tako 
komponente suverena kot svetega. Vlada nam kot dvostranski gospodar, 
ki je na eni strani prijazen vladar, na drugi pa neizprosen tiran, prav tako pa 
nam daje občutek izpolnjenosti našega poslanstva, saj nas povezuje ne le 
s predniki, temveč tudi s transcendentnim, vendar nam obenem zavezuje 
roke s prekletstvom tistega, kar kot nočna mora preteklosti čemi za našim 
vratom in nas paralizira v vsakem naporu, da bi se izvili iz naddoločenega 
reda stvari.

Kot sem to že večkrat postoril, moram še enkrat ponoviti, da kulturna 
dediščina ni znanstveni koncept, temveč kategorija, ki so si jo izmislili 
politiki, da bi preprečevali uničevalske pohode tiranov in nespametno 
brisanje tistega zgodovinskega spomina, ki je po presoji poklicanih 
pomembno za celotno človeštvo. Vendar pa se, podobno kot to velja 
za univerzalne človekove pravice, ki se uveljavljajo znotraj nacionalnih 
zakonodaj, tudi politika varovanja kulturne dediščine uveljavlja v okviru 
nacionalnih držav. In podobno kot se pri njihovem uveljavljanju v okviru 
nacionalnih držav človekove pravice sprevračajo v instrumente moči, 
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zatiranja in izključevanja, se tudi varovanje kulturne dediščine sprevrača 
v orwellovsko ustoličevanje tiste zgodovine, v katero morajo, kot v sveto, 
verjeti vsi podaniki neke nacionalne skupnosti.

Podobno kot predmeti, ljudje in dejanja, ki jih proglasijo za sveta, ne sodijo 
več v »naš« svet, niso pa še del tistega sveta bogov, ki so jim namenjena, 
velja tudi za predmete in dejanja (ljudje pa v ta koncept sodijo le izjemoma, 
kot na primer obrtniki na Japonskem, ki jih razumejo kot »živo dediščino«), 
ki jih proglasimo za kulturno dediščino, da sodijo v neko novo nejasno 
območje, nekakšno »medsvetje« med preteklostjo in sedanjostjo, med 
nami in našimi predniki, med resničnim vsakdanjim življenjem in svetom 
podob… S kulturno dediščino ustvarjamo neko novo »medsvetje«, ki 
ne posreduje med svetim in posvetnim, pa vendar posreduje med sfero 
nečesa, kar verjamemo, da ima elemente svetega in nedotakljivega, in 
našim dejanskim življenjem, ki ga ne zaznamuje le možnost neskončne 
reprodukcije umetnin, temveč neomejene proizvodnje, razpečevanja 
in porabe vseh vrst predmetov in informacij v sodobni industrijski ali 
postindustrijski družbi. Posreduje, skratka, med družbenim redom, ki se 
mu podrejamo (kapitalizmom), in nacionalno-državno skupnostjo, katere 
državljani in pripadniki smo.

Kulturna dediščina je, enostavno povedano, enorazsežni proizvod 
enorazsežne družbe, ki eno iluzijo nadomešča z drugo. Suvereni vladarji, 
ki so nekoč odločali o življenju in smrti njihovih podanikov v palačah, ki so 
sprva nastajale kot svetišča, danes odločajo o življenju in smrti kolektivnega 
spomina v svetu, ki si ga v imenu skupne dediščine človeštva delimo na 
nacionalne fevde, v katerih častimo hrbtno stran tistega niča, ki ga vztrajno 
proizvaja trajno revolucionarna kapitalistična proizvodnja.

Strokovnjaki, ki preučujejo človeško ustvarjalnost, bodisi dela človeških rok 
bodisi okoliščine, ki omogočajo izdelavo najrazličnejših proizvodov človeških 
rok in človeškega duha, se gibljejo po zgoraj omenjenem »medsvetju«, ki ga 
zaznamuje razkorak med enorazsežno množično kapitalistično proizvodnjo 
z neizprosnim, a neprestanim spreminjanjem življenjskega sveta oz. sveta 
vsakdanjega življenja, in predstavnim svetom nespreminjajočih se ter 
v času zamrznjenih predmetov in dejanj nekakšnega trajnega temelja 
človeštva, ki je stkano iz zaplat navidez naravnih nacionalnih skupnosti z 
njihovo dediščino. Akti razglašanja posameznih enot kulturne dediščine 
niso zgolj plemenita dejanja varovanja vrednih ostalin preteklosti, temveč 
tvorijo prvi korak k objektivaciji dediščine in njihovemu vnazajšnjemu 
ponaravljenju: šele ko verjamemo v naravno samoumevnost dediščine, 
je izpolnjena njena vloga posredovanja med dvema režimoma moči, ki 
vzpostavljata sodobno oblast nad življenjem in smrtjo, režimoma kapitala 
in njegove nebrzdane (re)produkcije ter režimom nacionalno-državnih 
občestev, v okviru katerih se izvaja mobilizacija družbenih sil za vzdrževanje 
gospostva.

Etnologija igra tu posebno vlogo. Če je pojmovanje vrednosti kulturne 
dediščine v primeru ostalin umetnosti, vrhunske arhitekture in arheoloških 
artefaktov samoumevna, še zdaleč ni samoumevna skrb za tisto dediščino, 
ki jo kot pomembno prepoznavajo etnologinje in etnologi, to pa so 
predmeti, bivališča in dejanja, ki nimajo nobene posebne umetniške ali 
reprezentativne vrednosti in so jih tako v preteklosti kot danes velikokrat 
posedovali najmanj premožni pripadniki nacionalnega občestva. Ko, skratka, 
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etnologi zavarujejo in poskrbijo za ohranitev takšnega objekta, na eni strani 
drezajo v prepoznavanje preteklih razrednih razlik, na drugi strani pa vnazaj 
pripišejo nacionalni status objektom, ki tega statusa niso mogli imeti in ga 
nimajo niti danes. Še več: predmeti in dejanja postanejo dediščina šele 
takrat, ko jih ni več mogoče uporabljati v skladu z duhom časa. Obenem 
pa je sodobna kultura, karkoli si že pod tem pojmom predstavljamo, 
vedno živa, tako da so za prakse v zadnji spremembi zakona o varovanju 
kulturne dediščine iznašli ponesrečen termin, ki je očitno protisloven, »živa 
dediščina«. In prav v protislovnosti »žive dediščine«, ki na Slovenskem ne 
kot koncept ne kot del varstvene prakse še ni »zaživela«, se skriva samo 
jedro protislovnosti koncepta kulturne dediščine: hegemonizacija skupnih 
kulturnih prostorov je možna le z nasilnimi ukrepi, ki posegajo v pravice 
njihove individualne in skupne rabe. Pri tem je še najmanjši paradoks v tem, 
da je varovanje kulturne dediščine izjemno učinkovit način za spodbujanje 
tekoče kulturne ustvarjalnosti, saj šele izvzetje določenih predmetov in 
praks iz aktualnega življenja (v »medsvetje« zaščitenih ostalin preteklosti) 
omogoča osvoboditev bremena preteklosti na ramenih živih ljudi – če se 
ti sploh zavedajo, da je proglasitev predmetov za svete in prepovedane 
»umetna« odločitev, ne pa naravno dejstvo. Sicer pa tako ali tako vemo, da 
fetiši in podobni magijski predmeti delujejo le, če vanje verujemo.
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Dediščina in krajina.  
O kontinuiteti in spreminjanju. primer rodika 

| Katja Hrobat

FOKUS

Prispevek obravnava različne pristope k dediščini. Tako kolektivni spomin 
kot kolektivna pozaba sta integralni del dediščine, ki je odgovor na 
trenutne družbene potrebe in razmere. Nekateri avtorji zato opozarjajo, 
da je potrebno ob ustvarjanju dediščine usmeriti pozornost tudi na 
»apatrimonialne« odnose. Dediščina je osnovana na ideji identitete, 
ki se ustvarja na osnovi kontinuitete v času in prostoru, kar so osnove 
kolektivnega spomina. Najmočneje se ta usidra v materialne ali simbolne 
pojave kot so lieux de memoire (Nora), ki poznajo antitezo v lieux d'amnesie. 
Ustvarjanje dediščine je sicer instrument družbene moči v vsakršnem 
časovnem obdobju in ni zgolj recenten produkt. Obravnavanim idejam 
je avtorica sledila na primeru Rodika, kjer je na različnih kot micro–lieux 
de memoire razbrala ustvarjanje kolektivnega spomina in igre moči skozi 
krajino ter sledila patrimonialnim in apatrimonialnim odnosom skozi čas. 

Ključne besede: Dediščina, apatrominialnost, kolektivni spomin, pozaba, 
Rodik, tradicija.

Abstract

The article dicusses different approaches to heritage. The collective memory 
and collective oblivion are integral parts to heritage, which is a response 
to the temporary social needs and situations. Therefore some authors 
warn, that apart to the creatinon of heritage we should be attentive at the 
»apatromonial« relations. Heritage is based on the idea of identiy, which 
is formed on the temporal and space continuity, the basics of collective 
memory. This is strongly anchored in the material and symbols as lieux 
de memoire (Nora), with their antithesis in lieux d'amnesie. The formation 
of heritage is an instrument of social power in all epochs and is not just a 
recent product. The author followed different ideas in the case of Rodik, 
where she detected on different micro–lieux de memoire the formation 
of collective memory and games of power through the landscape and 
followed apatrimonial and patrimonial relations throuh time.

Key words: Heritage, apatrimoniality, collective memory, oblivion, Rodik, 
tradition.

Dediščina, ki jo J. Candau imenuje »ideološki aparat spomina«, je produkt 
delovanja spomina, ki tekom časa na osnovi različnih kriterijev sortira 
določene elemente, podedovane od preteklosti, in jih razvrsti v kategorijo 
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1 Za veliko literature na tematiko 
dediščine se zahvaljujem Ani Plestenjak.

2 »/.../ herritage is most often a set of 
conditions adopted by a cultural 
grouping to meet the basic requirements 
of that group.« (Edson 2004: 336–37)

3 Ang.: heritageisation.

dediščine (Candau 2005:119). Na primeru krajine okrog Rodika na jugo–
zahodnem vznožju Brkinov na Primorskem, bomo poskušali opazovati 
njen pomen za lokalno skupnost. Strukture v krajini, ki se zdijo simbolnega 
pomena za kolektivni spomin rodiške skupnosti, bomo opazovali tudi 
skozi daljši časovni razpon. 

Po mnenju D. Harveya obstaja toliko definicij dediščine, kolikor je njenih 
izvajalcev (Harvey 2001: 319)1. Sodobno razumevanje pojma dediščina 
je dobro ujel G. Edson, ki pravi da »/.../ dediščina je najpogosteje serija 
okoliščin, ki jih sprejme neko kulturno združevanje, da bi se zadovoljile 
osnovne zahteve te skupine.« (Edson 2004: 336–7; po Plestenjak 2004: 
3)2 Je nekaj delno materialnega, delno človeškega in delno duhovnega, 
na kar se ljudje opirajo pri soočanju z okoliščinami in izzivi. Je več kot le 
navade, običaji in tradicija, saj nujno vključuje določeno vero, prepričanje. V 
zgodovini ni bilo obdobja, ko dediščina ni bila predmet izmišljanja, obnove, 
adaptacije, da bi ustrezala socialnim, duhovnim, političnim ali finančnim 
zahtevam zadevajoče skupnosti. V procesu ustvarjanja dediščine3 je 
materialnim ostankom pripisan simbolni pomen (Harvey 2001; Edson 
2004: 336–9, 344; Plestenjak 2004: 3). A. Chastel izpostavlja, da »nobeden 
element dediščine nima pomena izven pripadnosti interesnih skupin« 
(Chastel 1986: 446), saj njeno ustvarjanje spremlja konstrukcijo identitete 
(Candau 2005:162). V pozitivnem pomenu služi dediščina potrebi po 
občutku identitete in pripadnosti določene skupine, v negativnem smislu 
pa prevladuje konotacija manipulacije in izrabe preteklosti v komercialne 
namene (Jezernik 2005:11–5).

Danes je značilna močna povezava med navdušenjem nad dediščino in 
iskanjem identitete (Candau 2005: 116). Razumljivo je zato, da postane 
dediščina pomembna po družbenih, političnih in ekonomskih spremembah 
v družbi (Harvey 2001). Pogosto je opaženo, da družbene spremembe 
povzročijo izgubo identitete v skupnosti (Walsh 1997; Plestenjak 2004), zato 
ljudje iščejo uteho v »boljši« preteklosti (Lowenthal 1995: 4–13; Plestenjak 
2004: 4). Včasih so sama dejanja ustvarjanja dediščine tvorci spominov in 
identitet. Tako kot identiteta, se tudi religiozni ali etnični spomin konstruira 
v nasprotovanju z drugimi spomini ali tako, da jih asimilira (Candau 2005: 
116).

O kolektivnem spominu, tradiciji, ohranjanju ter 
uničevanju dediščine

Obstajata dve preteklosti; časovna, ki gre mimo ljudi ter izgine, in metaforična, 
ki je hranjena v spominih in tradicijah družbe ter njenega okolja (Edson 
2004: 339). M. Halbwachs ločuje med »zgodovinskim spominom«, ki je 
privzet, naučen, napisan, dolg ter poenoten, in »kolektivnim spominom¬«, 
ki je ustvarjen, živet, oralen, normativen, kratek in pluralen (Halbwachs 
2001). Kolektivni spomin je rekonstrukcija preteklosti, ki prilagaja podobo 
starodavnih dejstev verovanjem in duhovnim potrebam sedanjosti, zato 
je poznavanje resnične preteklosti pravzaprav sekundarno, nepomembno 
(Halbwachs 1971: 7). Ko se socialni kadri kolektivnega spomina uničijo, 
premestijo ali preprosto preoblikujejo, se načini spominjanja skupnosti in 
njenih članov spremenijo, da se prilagodijo novo postavljenim družbenim 
kadrom (Candau 1996: 66–8; tudi Bastide 1970). Kajti primarna funkcija 
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4 Ang.: self–continuity.

spomina ni ohraniti preteklost, temveč jo prilagoditi, da bi obogatili in 
manipulirali našo sedanjost (Lowenthal 1995: 210). Po mnenju P. Nora spomin 
nosijo živeče skupine, je v stalnem razvoju, multipliciran, odprt dialektiki 
spominjanja in amnezije, ne zaveda se svojih zaporednih deformacij, je 
ranljiv za vse manipulacije, dovzeten za utajitve in revitalizacije. V nasprotju 
z univerzalno zgodovino, ki se naslanja na časovne kontinuume, evolucije 
in odnose med stvarmi, je spomin afektiven, ukoreninjen v konkretnem, 
v gesti, podobi, objektu, prilagaja se detajlom in se hrani iz meglenih 
spominov (Nora 1984: XV–XLII). Dediščina je za mnoge simulacrum 
družbenega spomina ali mita (Edson 2004: 339). »Znati, kaj smo bili, potrjuje 
to, da smo«. (Lowenthal 1995: 197) Neprekinjenost sebe4 je povsem 
odvisna od spomina. Skupine zato mobilizirajo kolektivne spomine, da bi 
vzdrževale trajne družbene identitete (Ibidem: 197–8).

Nikjer drugje spomin ni tako varljiv, nediscipliniran in muhast kot v domeni 
tradicije in običajev, kjer se vedno pravi, da nič ni, tako kot je bilo. V 
resnici trditev resnično velja, vendar naš pozabljiv spomin ne prizna, da 
to velja za vsa obdobja (Candau 2005: 145–6). Tradicija se danes manj 
nanaša na to, kako so se stvari delale, ampak se bolj obrača na stare 
poteze, ki oskrbujejo ljudi s skupno identiteto (Lowental 1985: 270). V 
strategijah identitete se mora tradicija postaviti v odnos s preteklostjo, 
ki je aktualizirana v sedanjosti, za kar je vedno potrebna domišljija. Še 
posebno je to opazno v migracijskih ritualih, ki združujejo sprejemanja in 
zavračanja novosti z ideologijo ohranjanja dediščine, kjer postane tradicija 
»tradicionalizirajoča«, kar postane osnovni referenčni okvir legitimacije. V 
odsotnosti te legitimacije ni tradicija drugega kot le prazna oblika vsebine, 
ki si jo deli skupina (Candau 2005: 146). Po mnenju P. Nora zaradi izgube 
občutka, neha biti pozabljiva do svoje zgodovine in sama postane spomin 
»zgodovinsko samozavedajoč se samega sebe« (po Candau 2005:146), 
predmet dediščine, predmet nostalgije, oddalji se od življenja skupine in 
postane prežitek, obsojen na počasno izginotje (Candau 2005: 146).

Ustvarjanje dediščine vključuje proces formalizacije in ritualizacije, ki jo 
označuje referenca na preteklost, pa čeprav le z imponiranjem ponavljanja 
(Hobsbawm, Ranger 1993: 4). V resnici, ko obravnavamo ljudsko tradicijo 
kot dediščino, ki jo moramo ohranjati in ceniti, v osnovi spreminjamo njen 
izvorni namen in z njim občutek, zaradi katerega so jo njeni uporabniki 
izumili. Posodo, izdelano na tradicionalen način, izvorno namenjeno 
vsakdanji uporabi, dvignemo na raven »umetniškega izdelka«, zreduciramo 
jo na posnemanje in jo umaknemo s področja »ljudskega«. Da ne bi vklenili 
tradicijo v stagnacijo pojma dediščine preteklosti, jo moramo nehati 
vrednotiti kot kulturno vrednoto in ji pustiti njen lasten razvoj, priznati 
kot vrednoto, ki jo konstantno oblikujemo in preoblikujemo, da potrdimo 
lastne identitete (Couisenier 1995: 122–5). Kot je znano, »zamrznjene 
skupnosti« ne obstajajo, tako tudi spominski kapital, ki je prenesen od 
predhodnih generacij, ni nikoli fosiliziran. Prenos tradicije pomeni hkrati 
tudi produkcijo in konstantno inovacijo s strani prejemnikov (Candau 
2005: 153).

Študij dediščine se izvaja na osnovi razumevanja pomena in narave tega, 
kar so ljudje govorili o svoji preteklosti; kaj so pozabili, kaj se spominjali, 
pomnili in ponarejali (Harvey 2001: 320). Dediščina je vedno podvržena 
sosledju spominjanja in pozabljanja, opustitve in oživljanja, mirovanja in 
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revitalizacije, v odvisnosti od gibanja spomina in identifikacijskih procesov 
(Candau 2005: 157–63). Pozaba je bistvena dimenzija delovanja spomina, 
ki se na ta način redno osvobaja od najbolj mučnih sledov svoje preteklosti. 
Tako je mogoče razumeti namerno uničenje starih predmetov, ki so ljudi 
spominjali na stare, mukotrpne poklice, ki niso omogočili drugega kot le 
golo preživetje. V duhu tovrstnih »apatrimonialnih« vedenj ljudi je mogoče 
razumeti uničenja starih orodij, v našem primeru namerno uničenje stare, 
rimske ceste pri Rodiku, starega, umetelno zgrajenega vodnjaka na Tatrah 
v Brkinih, uničenje in spremembo odlagališča za smeti večine ledenic na 
Primorskem itd. J. Candau tovrstne »apatrimonialne« drže, postavlja kot 
nasprotje ideji dediščine tretjega tisočletja, ki v bojazni pred izgubo vodi 
v ohranjanje vsega, stopnjujoč se do same prenasičenosti (Ibidem: 118–
23).

O materialni dediščini ali o spominu v materialnem

Ko skupina osnuje časovno – prostorski odnos, spomin, pridobi temu 
prirojeno idejo identitete, s čimer dobi dediščina veljavnost. Prave ali 
zamišljene dediščine so videne kot elementi kontinuitete. Primarna 
sestavina ideje dediščine je identiteta, ki je osnovana na osnovi psihološke 
kontinuitete v odnosu do časa in prostora. Ta koncept zahteva trajnost kraja 
v nekem podaljšanem časovnem trajanju. Pogosto se ta zahteva odraža z 
asociacijo koncepta trajne dediščine v obliki objekta ali sistema objektov, 
utelešenih v prostoru (Edson 2004: 338). 

Da spomin ne preživi oziroma se ne obuja, če se ne vpiše v materialnost, 
je pokazal že M. Halbwachs. Po njem je ohranitev kolektivnega spomina 
odvisna od njegovega usidranja v prostor. Religiozna skupina potrebuje 
za zagotovitev obstoja naslonitev na navidezno nespremenljivo realnost; 
religiozni simbolizem se mora pretvoriti v prostorsko dimenzijo. Kolektivna 
misel skupine vernikov ne more trajati drugače kot pod pogojem, da se 
lahko imobilizira v »stabilnost materialnih stvari«. Da se lahko neka resnica 
fiksira v spomin neke skupine, se mora predstaviti v konkretni obliki nekega 
dogodka, osebne figure ali kraja. Spomin skupnosti potrebuje orientacijske 
točke (Halbwachs 1971; Halbwachs 2001: 143–70; Bastide 1970: 81–6). M. 
Rowlands argumentira, da so materialni simboli, in ne jezik ali govor, tisti, ki 
delujejo kot sredstva dostopa do nezavestnega spominjanja. In to počnejo 
z omogočanjem direktnega soočanja z otipljivo preteklostjo (Rowlands 
1993: 142–4), materializirano v reliktih (Lowenthal 1995: 239–49).

Različne družbene oblasti so vedno izvajale monumentalno politiko, saj 
so se dobro zavedale njene moči v delovanju socialnih okvirov spomina 
(Candau 2005: 124–6). Kot pravi J. Young, z ustvarjanjem skupnih prostorov 
spomina »spomeniki propagirajo iluzijo skupnega spomina« (po Candau 
2005: 125). Kot vzdržljivi emblemi zgodovine in spomina otipljivi relikti 
simbolizirajo nacionalno identiteto (Lowenthal 1995: 249). Gre za delovanje 
spomina v okviru koncepta lieux de memoire, ki ga je vzpostavil P. Nora. 
Po Le Grand Robert de la langue francaise (1993) gre za »pomensko enoto, 
materialne ali ideološke vrste, kjer je človeška volja ali delovanje časa 
naredil simbolni element katerekoli skupnosti«. Izraz obsega tiste kraje, ki 
jih označuje določena pripadnost ali izvor in pripadajo spominu, katerega 
produkti so. Enkrat, ko je kraj ustvarjen, ga je težko ukiniti (Candau 2005: 
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153–62). Pri religiji je mogoče izbrisati spomin na opuščene kulte samo, 
če podremo oltarje starih bogov in porušimo njihove templje (Halbwachs 
2001: 172–3).

Tako kot je pozaba del vsakršnega delovanja spomina, imajo lieux de 
memoire tudi svojo antitezo v lieux d’amnesie. Gre za kraje, ki bi glede 
na preteklost lahko postali lieux de memoire, vendar se vanje spomin ni 
utelesil zaradi manifestacije družbene cenzure (Candau 2005: 162).

O kontinuiteti kolektivnih spominov ali dediščine

Nekateri kraji, kjer je spomin že prej deloval, so pogosto v prednosti pred 
drugimi za nalaganja sledečih plasti spomina, pogosto do prenasičenosti 
(Canadau 2005: 155–6). Kontinuiteta spominov postavlja referenčni okvir 
tezi D. Harveya, da so dediščino ljudje vedno ustvarjali v skladu z njihovimi 
sodobnimi zahtevami in izkušnjami. Bila je vedno z nami, saj ima vsaka 
družba odnos do svoje lastne preteklosti (Harvey 2001:320).

Po mnenju D. Harveya je napačno pogosto ločevanje med »pravo« 
zgodovino in parazitsko industrijo dediščine, saj obe vključujeta 
subjektivne interpretacije izbranega materiala in izhodišč. Namesto, da bi 
dediščino smatrali kot lažno, popačeno zgodovino, vsiljeno množicam, 
je mogoče v njej videti oblikovanje ene povezave v verigi ljudskega 
spomina. Današnji koncept dediščine je le najbolj recenten del v »verigi 
popularnega spomina«. Dediščino avtor razume kot proces, povezan s 
človeško dejavnostjo in delovanjem, ki deluje kot instrument družbene 
moči v vsakršnem časovnem obdobju. Koncepti dediščine so se vedno 
razvijali in spreminjali glede na sodobni družbeni kontekst spreminjanja 
odnosov moči in porajajočih se nacionalnih in drugih identitet. Procesov 
dediščine zato ne smemo razumeti kot zgolj recenten produkt brez izvora 
devetnajstega in dvajsetega stoletja ali post–modernih in ekonomskih 
teženj (Harvey 2001: 321–36).

Pokazano je, da so vidiki dediščine Rima v srednjem veku pomagali spremeniti 
mesto Rim iz razpadajočega mrtvila v glavno krščansko metropolo. Pogansko 
materialno dediščino so uporabili kot sredstvo prikaza avtoritete papeža 
tako, da so ji dali simbolno vsebino na osnovi ponovnih interpretacij preko 
stoletij. Idejo kontinuitete in nadzora dediščine je mogoče prepoznati v 
navodilu Sv. Gregorija Velikega, ki poziva krščanske misijonarje k brisanju 
poganskih svetišč in njihovi uporabi kot cerkve. V srednjem veku so 
legende o svetnikih služile legitimaciji krščanskega verovanja in njegove 
avtoritete tako, da so na določen način odražale interpretacijo dediščine, 
ki je poudarjala kontinuiteto z določeno preteklostjo v določeni krajini 
(Harvey 2001: 327–33). Resda je bila želja po ohranjanju samih preteklih 
ostankov pred pojavom humanizma zelo redka, z izjemo cerkvenih relikvij 
(Lowenthal 1995: 63–9; Jezernik 2005: 13), vendar se zdi, da je pomen 
manipulacije kolektivnega spomina osredotočen na prisvajanje mesta in 
ne samih materialnih ostankov.

M. Halbwachs ravno tako pokaže, da pri manipulaciji s sveto zgodovino 
kolektivni spomin deluje na memoranda. Polašča se velike tradicije in 
jo utemelji v lokalnem kontekstu. Da bi se krščanstvo kot nova religija 
konstituirala in pridobila na avtoriteti, se je krščanski kolektivni spomin 
prilepil na stare judovske tradicije. V času, ko se je krščanstvo moralo boriti 
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proti Judom in rimskih avtoritetam, je bila umestitev v starejši religiozni 
kontekst tisto, kar je krščanski religiji omogočalo obstoj. Sčasoma so 
potegnili starejše religiozne tradicije v lastne, krščanske spomine. Sv. 
Abraham, Sv. Jakob in Mojzes so, recimo, dobili krščansko svetost, od 
judovskega pa so ohranili le toliko, kolikor daje verjeti, da je krščanstvo 
pognalo korenine iz najstarejše hebrejske tradicije. V času Konstantina 
in Križarjev je krščanski spomin poskušal umestiti evangelijske dogodke, 
krščansko skupnost in krščanske spomine v prostor, Jeruzalem in »Sveto 
zemljo«, kljub temu da so bile vmes sledi krščanske skupnosti v Jeruzalemu 
večkrat povsem zbrisane, začenši z njegovim popolnim uničenjem leta 
166. Križarji se niso zadovoljili le z rekonstrukcijo ostalin, temveč so bolj ali 
manj arbitrarno postavljali tudi nove lokalizacije. S krščansko in judovsko 
diasporo in ekspanzijo religije izven meja rojstnega kraja se »Sveta zemlja« 
simbolno transportira na druga krščanska in judovska mesta, simbolno se 
reproducira v cerkvah, kjer Biblija postane metafora za teritorij. Krščanski 
kolektivni spomin je vsakemu obdobju adaptiral svoje spomine na detajle 
in kraje Kristusovega življenja, na katere so se prilepile sodobne potrebe 
krščanstva (Halbwachs 1971; Valensi 1986; Bastide 1970).

Prilagajanje kolektivnih spominov potrebam sodobnosti je R. Bastide dobro 
pokazal na primeru sprememb afriških božanstev v Braziliji, ki so določene 
stare agrikulturne lastnosti preusmerili v element sodobnega upora proti 
belski nadvladi. Kolektivni spomin, ki je odvisen od relacij moči med 
skupinami, oblikujejo sodobni družbeni pogoji v skladu s perspektivami, 
zarisanimi od preteklosti (Bastide 1970; Watchel 1986: 214–7).

Videli smo, da konceptu dediščine, ko ga razumemo kot proces pripenjanja 
različnih sodobnih vrednot na pretekle ostanke (Lowenthal 1995: 185–249; 
Edson 2004), lahko sledimo v vsakršnem zgodovinskem obdobju (Harvey 
2001), saj gre za konstanten proces delovanja kolektivnega spomina v boju 
za družbeno dominacijo.

Dediščina krajine in utelešeno izročilo kot vedno znova 
uporabljano sredstvo v rokah identitetnih procesov in 
ideologije moči . Primer Rodika

Vemo, da je krajina močan element pri oblikovanju identitet, če se le 
spomnimo nacionalne identitete. Ta bi izgubila veliko njenega divjega 
čara brez mistike posebne tradicije krajine: njene topografije in človeške 
obdelave, ki navdaja prebivalca z občutkom domačega kraja (Schama 
1995: 15, 48–74). Če se le spomnimo na slogan »Slovenija, moja dežela«, 
dobimo enake, nacionalno nabite asociacije. 

M. Halbwachs opaža, da je mogoče vsa ravnanja skupine prevesti v 
prostorske termine in obratno. Vsi deli prostora, ki jih je zasedala skupina, se 
ujemajo s prav toliko različnimi vidiki strukture in življenja njihove skupine, 
vsaj s tistimi, kar je bilo v njej najbolj stabilno. Vsak kolektivni spomin se 
dogaja v prostorskem okviru, zato se tudi tradicija prednikov skupine 
zarisuje v materialni ureditvi prostora, ki ga je zapustila. Če bi poskusili 
odstraniti ali spremeniti samo delček dane razporeditve, bi naleteli na 
odpor domačinov, ki bi se z izbrisom počutili oropani opore tradicije, ki jih 
priporoča (Halbwachs 2001:152; tudi Halbwachs 1971: 127). 



Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost  14 

5 Ang.: landscape of powers (Hirsch 2002).

Krajina daje ljudem občutek skupne zgodovine, ki je preko skupnih simbolov 
predmet spominjanja v sedanjosti (Kahn 1996: 178). Podoba prostora nam 
zaradi svoje navidezne stabilnosti omogoča spominjanje oziroma iluzijo, 
da se skozi čas nismo spremenili in da najdemo preteklost v sedanjosti 
(Halbwachs 2001: 157, 176). O podobnem govori termin topoi, ki vključuje 
pravila spominjanja glede na prostor (Fabian 1983: 109–13). Krajina tako 
oskrbuje mnoga ljudstva z občutkom skupne zgodovine, kolektivne 
identitete in moralnih dolžnosti (Morphy 1995; Kahn 1996).

Gibanje in utelešenje spomina je mogoče slediti tudi na ravni micro–lieux 
de memoire, ki jih M. de La Soudière imenuje »haut lieux ordinaires«. Ti 
imajo lahko ravno tako velik pomen za kolektivnost, kot jo imajo nacionalni 
simboli, le da na številčno manj obsežni skupini (po Candau 2005: 156–7). 

Pomen krajine v potrjevanju skupne zgodovine in posledično identitete 
vaške skupnosti je razviden v načinu lokalne interpretacije zgodovine 
mnogih vasi na Krasu, ki vanjo (arbitrarno) vključujejo arheološka najdišča 
v domačem okolju (Slapšak 1995: 17). Pred razširitvijo javnih občil, šol 
in pismenosti je bila pokrajina edina posrednica preteklosti. Na primeru 
Rodika je mogoče videti, da je razlaga izvora vaške skupnosti strukturirana 
po načelu prostorske naracije. Prvi prebivalci Rodika naj bi se preselili v 
najstarejši del vasi po imenu Podluza iz prazgodovinskega in antičnega 
naselja na Ajdovščini nad vasjo. Že samo ime vasi, prvič omenjeno leta 1300 
(Kos 1985: 135), bi lahko potrjevalo pripovedi o kontinuiteti s predrimsko 
skupnostjo Ajdovščine, ki so se po rimskem epigrafskem napisu (CIL 5: 698) 
sodeč, imenovali Rundictes (Slapšak 1985: 135). V Slopah obstaja podobna 
prostorska naracija preteklosti vasi, ki mu je dodana se komponenta o čeških 
prednikih. Po drugi strani nas tovrstne pripovedi vodijo v kontroverzne 
situacije. V kolektivnem spominu so namreč prebivalci naselja nad vasjo 
postavljeni v kategorijo Drugih, mitskih ajdov. V pripovedih o konfliktnih 
situacijah med obema skupnostima zaradi kraje poljskih pridelkov je 
jasno vzpostavljena razlika med Nami, Rodičani, in Drugimi, majhnimi, 
črnimi, temnejše polti, drugačnega jezika (glej Hrobat 2005). Navkljub 
kontroverznim naracijam bi bilo mogoče iz kolektivnega spomina iztisniti 
zgodovinsko verjetne podatke in jih kronološko razvrstiti v ustrezno 
zgodovinsko naracijo (glej Slapšak 1995: 75–7; Pleterski 2005: 144). V 
drobec kolektivnega spomina je prešla tudi »učena« interpretacija narodno 
buditeljskih duhovnikov ali lokalnih učiteljic poznega devetnajstega ter 
zgodnjega dvajsetega stoletja o »ostankih koliščarjev« na ledini Mlake, 
pod Rodikom (Slapšak 1995: 17; Slapšak in Hrobat 2005a: 516), kar pa se 
vseeno ni vključilo v kolektivni spomin o izvoru vaške skupnosti. 

Ne glede na vse kontradikcije naracija kolektivnega spomina sledi 
pomenljivim, simbolnim točkam v krajini. Interpretacija preteklosti 
poteka po logiki prostorske naracije, saj je dediščina tradicij prednikov, 
ki so utelešene v krajini tista, ki postavlja temelj kolektivnemu spominu 
in posledično tudi identiteti vaške skupnosti (Zonabend 1993: 16–8; 
Halbwachs 2001: 143–70).

Da gre pri dediščini in krajini za isto pojmovanje pokaže tudi dejstvo, da 
je tudi krajina uporabljana kot sredstvo dokazovanja politične moči. E. 
Hirsch (2002: 69–89) je pokazal na pojav »krajine moči«5 kot posledico boja 
različnih predstavnikov in interesov za prevlado lastnega videnja moči in 
sedanjosti. Oblikovanje krajine pomeni oblikovanje vizije moči nekoga, kar 
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pride najbolj do izraza v trenutkih tekmovanja med različnimi političnimi 
silami. Misijonarji so tako na osnovi oblikovanja apostolske krajine izražali 
avtoriteto in svojo prisotnost v krajini napram drugim domorodnim 
ljudstvom. Po mnenju G. Kubice je na Poljskem vlogo prisvojitve prostora 
s strani Cerkve igrala »mala religiozna arhitektura«, kot so križi in kapelice 
v krajini in domovih. Pod komunistično oblastjo so opazni boji z lokalnim 
prebivalstvom pri poskusih odstranitev križev iz krajine, ki skupaj s krajino 
simbolizirajo nacionalno identiteto. Na osnovi kontroliranja krajine je 
komunistični režim poskušal prikazati svojo dominantno vlogo, s tem da je 
vsepovsod postavljal slogane komunistične propagande. Te so po padcu 
komunističnega režima neopazno zamenjali križi in kapelice (Kubica 2002: 
91–100).

Preigravanje moči, vzpostavljanje imaginarne kontinuitete s preteklo 
dediščino in prevrednotenje dediščine je mogoče opazovati tudi v krajini 
Rodika. Jezero, lokev (nekoč izvir) na hribu Čuk nad Rodikom, je bila po vsej 
verjetnosti uporabljena kot sredstvo pridobivanja avtoritete Cerkve. Nahaja 
se v neposredni bližini staroselskega pokopališča prebivalcev Ajdovščine, 
prazgodovinskega in rimskega arheološkega najdišča. Do osemnajstega 
stoletja so bila romanja iz vasi Brezovica in Rodik po križevem potu do 
Jezera z namenom zarotitve lintverna, ki naj bi živel v njem (Sila 1882: 
42). Raziskave so pokazale, da je mogoče v obredih na Jezeru prepoznati 
pokristjanjen kult staroselcev, ki so zraven pokopani (glej Hrobat 2004). 
V kolektivni spomin usidran kult na Jezeru si je Cerkev prilastila in ga 
prilagodila lokalni variaciji krščanskega spomina. Z vključitvijo lokalnih 
tradicij v lastno obredje Cerkev ni le dokazala premoč nad poganstvom, 
temveč je na osnovi njega tekom časa pridobila na avtoriteti. Cerkve in križi 
so postavljene na vseh markantnih arheoloških naselbinah širom Slovenije 
iz istih vzrokov igre moči. Arheološka najdišča nastopajo v ljudskem izročilu 
kot vidna manifestacija »drugega sveta«, ki vsebujejo elemente moči in 
nevarnosti, od koder tudi želja krščanstva po njihovi prilastitvi (Champion, 
Cooney 1999: 198–200).

Igro kolektivne pozabe in sodobno prevrednotenje elementov dediščine 
je mogoče razbrati na primeru kamnitega monolita, po imenu Baba. Po 
lokalnih pripovedih je monolit utelešal staro babo s poudarjenimi ženskimi 
oblinami, ki ima moč nad vremenom. Na simbolnem pomenu je monolitna 
Baba pridobila šele po tem, ko so znanstvene raziskave pokazale na njen 
mitski pomen že iz časov pred krščanstvom (Slapšak in Hrobat 2005b). 
Lokalna zavest o izgubi dragocene dediščine je prišla prepozno, saj so 
velik kamnit blok uničili (tuji) delavci pri izgradnji lokalnega vodovoda že 
leta pred znanstveno objavo. Šele znanstveno prevrednotenje lokalne 
dediščine je postavilo novo veljavo že pozabljenim tradicijam in povzročilo 
občutke izgube šele toliko let po dejanski odstranitvi monolita.

Po drugi strani pa so bili drugi elementi že dolgo tega predmet ohranjanja 
dediščine. Že leta 1882 zgodovinar in lokalni župnik zapiše svarilo pred 
kačo na Ajdovščini in s tem tudi pred iskanjem zakladov (Sila 1882: 42). 
Verovanje v magično silo, ki bdi nad zakladi arheološkega najdišča, je bil po 
vsej verjetnosti razlog za to, da je najeti lokalni vodič koncem devetnajstega 
stoletja namerno zavedel italijanskega arheologa C. Marchesettija pri 
iskanju prazgodovinskih gradišč na drugo nahajališče arheoloških najdb, 
pa čeprav je moral dobro poznati naselje na Ajdovščini (Slapšak in Hrobat 
2005a: 512–23). Še danes je v številnih pripovedih ohranjen spomin na 
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spoštljiv odnos domačinov do ruševin na Ajdovščini in prepričanje v 
prekletstvo nad tistimi, ki bi tam iskali zaklade (glej Peršolja 2000: 53) V 
kolektivnem spominu Rodičanov je ostalo nezaupanje in razočaranje nad 
arheologi, ki so »njihove starine« odnesli in prodali v širni svet (Peršolja 
2000: 55).

Magične moči, ki delujejo kot sredstvo zaščite dediščine, je moč opaziti 
na prazgodovinskem najdišču Vilenvrh pri sosednjih Slopah, na katerega 
domačini niso nikoli stopili zaradi strahu pred prikaznijo (Hrobat 2003: 
167). Drugod so pogoste pripovedi o kači, ki je pregnala iskalce zakladov. 
Podobno so po Evropi so vraževerja o kaznih, ki doletijo iskalce zakladov 
v megalitih, preprečevale oskrumbe in uničenja, s čimer so prispevala k 
njihovi zaščiti (Holtorf 1998). 

Katera dediščina je vredna zaščite in pozornosti je odvisno od trenutnega 
gibanja kolektivnega spomina in z njim povezanih identifikacijskih 
procesov. Medtem ko je bila kamnita Baba prezrta v sodobnem času, so bile 
ruševine na Ajdovščini vključene v kolektivno zavest o lokalni dediščini, ki 
jo je potrebno varovati. Morda je na zavest o ohranjanju dediščine vplivalo 
zgodnje znanstveno odkritje epigrafskega napisa iz Materije z omembo 
Rundictesov6 (CIL 5: 698; glej Degrassi 1954: 88–92; Slapšak 1977 itd.), ki je 
že v devetnajstem stoletju vzbudilo interes domačih in tujih znanstvenikov 
za naselje nad istoimenskim Rodikom. Splet potrditve pomembnosti od 
zunaj in kolektivnega spomina o izvoru sta bila najbrž razloga rodiške 
zavesti o zaščiti »starodavnega naselja«. 

Danes je sicer potreba po varovanju kulturne dediščine vsak dan večja. 
Vzrok niso samo posegi v prostor in pozabe, ki so posledica pospešenih 
sprememb, temveč tudi dejstvo, da postaja dediščina vse pomembnejši 
zaščitni znak lokalnih in predstavnih (»zamišljenih«) skupnosti (Muršič, 
Hudales 2005: 8). Kolikšno vrednost ima dediščina v krajini za identiteto 
vaške skupnosti Rodika je moč videti pri pogostih obnovah »starodavnih 
objektov«, recimo vaške »komunske štjerne« ali kapelice sredi rodiškega 
polja. Podobno so v Slopah občasno organizirani pohodi današnjih in 
nekdanjih vaščanov po teritoriju in mejah vaške skupnosti. Med pohodom 
prihaja do nostalgičnih vzdušij ob pogledih na spremenjeno, zaraščeno 
krajino. Ob vaških praznikih, »opasilih«, se oživljajo stare, izumrle tradicije, 
kot recimo pri prikazu žetve nekoč7.

Dediščina v krajini kot kulturni proces

D. Harvey presega ustaljeno razumevanje dediščine kot samo fizični artefakt 
ali pričevanje preteklosti z zagovarjanjem pristopa, ki v pojmu dediščine 
razume kulturni proces oziroma »način gledanja in bivanja«8 (Harvey 2001: 
327, 336). Danes je namreč preseženo klasično razumevanje »prostora«, v 
katerega se vpisujejo posebnosti zgodovine in kulture z razumevanjem 
krajine kot kulturnega procesa (Ingold 1993; Hirsch 1995; Casey 1996). E. 
Hirsch (1995) argumentira, da je krajina kulturni proces, v katerem ljudje 
poskušajo realizirati v vidnem tisto, kar je lahko le potencialnost, večinoma 
v ozadju. Prvi popotniki, recimo, niso gledali na nova geografska odkritja kot 
na »zemljo, ki čaka, da se jo odkrije«, ampak so v njej prepoznavali deželo, 
ki spominja na lastne evropske izkušnje, kar se odraža v toponimih. 

6 Napis (CIL 5, 698) zaznamuje odlok 
sodnega spora med skupnostjo 
Rundictov in senatorjem Lecanijem 
Bassom v zvezi z neko cesto (Slapšak 
1977: 124).

7 Več o opredeljevanju regionalnih 
identitet in izumljanju tradicij glej 
primer Breginjskega kota ob dvajseti 
obletnici procesa: Kravanja 2005.

8 Ang.: A »way of seeing and being« 
(Harvey 2001: 327).
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Ravno tako kot pri razmislekih o krajini, je po mnenju D. Harveya tudi dediščina 
način, po katerem se identitete tvorijo in spodbijajo. Ni nikoli inertna, ljudje 
se vanjo zapletajo, si jo prisvajajo, jo predelujejo in jo spodbijajo. Gre za 
proces, ki se je spreminjal in oblikoval skozi zelo dolgo ter dosegel vrhunec 
v današnjem času (Harvey 2001: 336), kar nasprotuje najbolj razširjeni tezi o 
pojavu današnjega pojmovanja dediščine v razsvetljenstvu, ki se je v svoji 
ideji neprestanega napredka morala nasloniti na dediščino preteklosti 
(Candau 2005: 118–9). 

Pri opazovanju odnosa do dediščine v krajini okoli Rodika smo sledili 
padcem in vzponom dediščine. Kult na Jezeru je bil pripojen v tradicije 
nove religije kot instrument družbene moči, namerno ali nenamerno 
pozabljen v osemnajstem stoletju s prekinitvijo romanj, še vedno delujoč 
v kolektivnem spominu preko povedk, pozabljen v začetku dvajsetega 
stoletja, na koncu pa znova vzpostavljen kot dediščina zaradi zapisa 
pravljic in znanstvenega prevrednotenja. Iz kolektivne amnezije je ravno 
tako znanost iztrgala monolitno Babo, vendar že prepozno, po uničenju.

Ta konstanta sprememba je znak življenja tradicij (Candau 2005: 145), 
njihovega naravnega razvoja (Cousinier 1995: 122–5). Sodobne potrebe 
kolektivne skupnosti, od vaške naprej, oblikujejo »patrimonialne« in 
»apatrimonialne« odnose do dediščine. Z današnjega stališča dediščine, 
ki se neizogibno nagiba k saturaciji, se nam zdi malodane »bogokletno« 
uničevanje dediščine. Pa vendar se zdi spreminjanje, z uničevanjem, 
pozabljanjem, oživljanjem in inovacijami vred, edina naravna pot »življenja« 
dediščine. Tako kot je vedno bilo. 
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kako “misliti” kulturno dediščino skozi denar: 
ekonomski in kulturni vidiki

| Anja Serec Hodžar, Kristina Toplak

Povzetek: 

Avtorici v članku pišeta o vrednotenju kulturne dediščine s poudarkom na 
ekonomskem vrednotenju. Pristopi ekonomistov in strokovnjakov s področja 
kulture do vrednotenja kulturne dediščine se namreč zelo razlikujejo in 
zanimalo ju je, ali lahko ekonomske metode apliciramo na različne vrste 
dediščine. Na primeru predmetov, ki jih hranita Narodna galerija in Slovenski 
etnografski muzej, sta pokazali, da zadrega ekonomskega vrednotenja ni 
rešljiva s preprosto uporabo metod ekonomistov.   

Ključne besede: kulturna dediščina, vrednotenje, ekonomska vrednost, 
metode vrednotenja

Summary: 

Authors are discussing the process of evaluation of cultural heritage with a 
special focus on economic evaluation. Approaches to evaluation that were 
developed by economists and professionals working in the field of culture 
are very diverse. After briefly describing different approaches, authors are 
discussing the possibilities of application of economic approaches to the 
heritage evaluation process. Their assumptions are based on the cases of 
National gallery and Slovenian ethnographic museum.  

Key Words: cultural heritage, evaluation, economic value, evaluation 
methods 

Uvod

Zrušitev in obnova mostu v Mostarju, razstrelitev Budovega kipa v 
Afganistanu ali poškodbe egiptovskih piramid kot posledica masovnega 
turizma, so vzbudili zanimanje in zaskrbljenost globalnega obsega. 
Zaskrbljenost predvsem zato, ker dediščina velja za nekaj pozitivnega, daje 
nam dober občutek, povezuje nas s preteklostjo. Potrebno jo je zaščititi, 
čeprav velikega dela dediščine, za katero se zavzemamo, ne bomo nikoli 
videli. Zadovoljuje nas že njen obstoj. Tako je dediščina postala nova 
religija; Lowenthal govori kar o kultu dediščine (1998: 1).

Povprečen človek večinoma razmišlja o kulturni dediščini skozi družbeno 
in kulturno perspektivo, kot o brezčasnem in nedotakljivem »svetem«, 
ki je napolnjeno s simboli. Vendar pa je dediščina izumljena (kot so 
izumljene tradicije po Ericu Hobsbawmu), fabricirana, ni nekaj svetega, 
samonastalega in tudi ni homogena ter brezčasna, saj so predmeti, 
stavbe, prizorišča, najdišča in podobno razpoznani za kulturno dediščino. 
Razni strokovnjaki, etnične ali verske skupine, lokalne skupnosti ali drugi 
posamezniki in skupine jim pripisujejo vrednost, predvsem zgodovinsko, 
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estetsko, družbeno vrednost (Deanovič 2003: 6). Kulturna dediščina je 
označena tudi kot »heterogen skupek dobrin, ki je v toku časa in v procesu 
historizacije prepoznan kot prenašalec specifičnih kulturnih tradicij« 
(Throsby 2004: 1).

Dediščini se prav zaradi njenega (konstruiranega) statusa namenja velike 
količine denarja. Je »hitro razvijajoča se industrija« (Lowenthal 1998: xiii), ki 
je povezana z drugo, še hitreje rastočo gospodarsko panogo: turizmom. Če 
močno posplošimo, sta nostalgija na eni in turistična (iz)raba na drugi strani 
glavno gonilo ohranjanja kulturne dediščine. Z njeno zaščito, ohranjanjem 
in vzdrževanjem pa so povezani veliki stroški. Kulturnemu vrednotenju se 
je tako pridružilo v današnjem času zmeraj bolj pomembno ekonomsko 
vrednotenje dediščine, ki je nedvomno povezano tudi z vprašanjem 
ekonomskega vrednotenja kulture v splošnem, kot posledico sprememb 
ekonomskega razvoja in gospodarskih razmerij v svetu. V razmerju med 
kulturnim in ekonomskim vrednotenjem kulturne dediščine pa prihaja 
do paradoksa, kot bomo videli v nadaljevanju. Čeprav sta obe vrednotenji 
pomembni za obstoj kulturne dediščine (prvo zaradi simbolnih pomenov, 
drugo zaradi finančnih vlaganj) zaenkrat izključujeta drug drugega.  

Ekonomski vidiki dediščine, predvsem premične kulturne dediščine, so v 
Sloveniji postali aktualni v zadnjih nekaj letih.1 Vlada Republike Slovenije, 
natančneje ministrstvo za kulturo, je direktorjem nacionalnih muzejev in 
galerij2 v začetku leta 2004 odredilo popis in vrednotenje muzealij oziroma 
kulturne dediščine, pridobljene po letu 1991. Prvi problem se je pojavil 
že pri samem izhodišču vrednotenja, namreč pri metodah vrednotenja. 
Namen in cilj tega ukrepa sta bila nejasna, zato se je delo zaposlenih v 
javnih institucijah še bolj zapletlo.

V pričujočem besedilu se tako lotevava vprašanj, ki so povezana z 
vrednotenjem dediščine, s posebnim poudarkom na ekonomskem 
vrednotenju. Pristopi ekonomistov in pristopi kulturalistov (strokovnjakov 
s področja kulture) do vrednotenja kulturne dediščine se namreč zelo 
razlikujejo in zanimalo naju je, ali lahko ekonomske metode apliciramo 
na različne vrste dediščine. Pod drobnogled sva vzeli Narodno galerijo 
in Slovenski etnografski muzej ter kulturno dediščino, ki jo hranita.3 Ob 
tem je treba poudariti, da so umetnine v Narodni galeriji in inventarizirani 
predmeti v Slovenskem etnografskem muzeju spomeniki nacionalnega 
pomena po zakonu (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 17. člen).

V prispevku se ne lotevava trženja dediščine, danes aktualnega področja 
na Slovenskem, ampak odnosa med ekonomskim in kulturnim oziroma 
družbenim vrednotenje kulturne dediščine. Delitve na »posamezne 
dediščine« (etnološka, zgodovinska, arheološka itd.) so konstruirane in 
teoretično sporne, zato poimenovanje etnološka in umetnostna dediščina 
uporabljava kot tehnični termin. 

Raziskava je bila kvalitativno naravnana. Metode dela so obsegale analizo 
pisnih virov, predvsem zakonskih aktov, in analizo literature ter neformalne 
pogovore z zaposlenimi konservatorji in kustosi v Slovenskem etnografskem 
muzeju in Narodni galeriji.  

1 Članek je nekoliko predelana seminarska 
naloga, ki sta jo avtorici pripravili na 
podiplomskem študiju etnologije na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v 
študijskem letu 2003/2004.

2 Državni javni zavodi, ki hranijo kulturno 
dediščino so:

- Moderna galerija,
- Narodna galerija,
- Muzej novejše zgodovine,
- Narodni muzej Slovenije,
- Prirodoslovni muzej Slovenije,
- Slovenska kinoteka,
- Slovenski etnografski muzej,
- Slovenski gledališki muzej in
- Tehniški muzej Slovenije.
3 Na področju nepremične kulturne 

dediščine so zanjo pristojni Zavodi za 
varstvo kulturne dediščine.

  Obe instituciji skrbita za kulturno 
dediščino, ki je označena kot kolektivna 
oziroma javna dobrina (Klamer 2004). 
Izpolnjena sta dva kriterija: ta dediščina 
ni odtuljiva in je dostopna vsem, ki zanjo 
plačajo vstopnino.



Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost   23 

Pogledi na vrednotenje: kulturno in ekonomsko vrednotenje

Kulturna dediščina ima veliko vrednosti. Ekonomsko, socialno, simbolno, 
kulturno, nacionalno … Ekonomska vrednost predmeta je ponavadi 
razumljena kot njegova finančna vrednost, torej cena. Tudi kadar ne gre 
za konkretno cenitev, govorimo o  ekonomski vrednosti v povezavi s 
(finančno) smiselnostjo zbiranja, obnove, ohranjanja in varovanja dediščine 
– se splača ali ne. V tem članku razumemo določanje ekonomske vrednosti 
kot cenitev.

Vrednotiti pomeni določati, ugotavljati vrednost, pomen, kakovost česa; 
tudi priznavati komu, čemu vrednost, pomembnost. Vrednost je značilnost 
česa glede na količino denarja, ki se dobi zanj; glede na zadovoljevanje 
določenih potreb; glede na mero ustrezanja določenim merilom (kot na 
primer estetska vrednost izdelka) (SSKJ). V ekonomskem smislu je vrednost 
značilnost česa, glede na vloženo delo ali v razmerju do drugega blaga; 
lahko gre za uporabno vrednost. Kulturno dediščino bi lahko označili 
za vrednoto, saj ji priznavamo veliko načelno vrednost in ji zato dajemo 
prednost.

V povezavi z ekonomskimi vidiki dediščine se lahko vprašamo, kakšna ali 
bolje kolikšna je ekonomska vrednost predmetov in nepremičnin, ki 
veljajo za »neprecenljivo« bogastvo, kot so na primer vaška situla, Brižinski 
spomeniki ali Tutankamonova maska, Blejski grad, kölnska katedrala 
ali Dioklecijanova palača v Splitu? Ali jim lahko določimo ekonomsko 
vrednost, to je ceno? In zakaj bi jo sploh določili? 

Razlogov, zakaj dediščini določamo ekonomsko vrednost, je več. V kontekstu 
ekonomskega vrednotenja lahko izpostavimo naslednje tri:

1. zaradi zaščite (obnoviti ali porušiti),

2. zaradi zavarovanja (pred krajo, poškodbami, zaradi izvoza),

3. zaradi evidence državnega premoženja (gre za specifični primer 
evidentiranja s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije).

Laična in strokovna javnost na Slovenskem sta bili v preteklosti zelo naklonjeni 
kulturni dediščini. Vprašanje finančnih ovir pri ohranjanju kulturnih 
spomenikov oziroma kulturne dediščine v splošnem, sodeč po zapisih 
konservatorjev, ni bilo relevantno. Marijan Zadnikar (1977: 25), starosta 
slovenske konzervatorske stroke, je zapisal, da na valorizacijo spomenika 
(dediščine) ne morejo vplivati nobeni zunanji momenti. Kakršnikoli drugi 
pogledi na dediščino, t.j. ekonomski, turistični ali drugi, pridejo v poštev 
šele v drugem koraku ohranjanja dediščine, ko iščemo praktične možnosti 
ohranjanja. Torej je bila ekonomska upravičenost ohranjanja neke stavbe 
ali predmeta upoštevana šele v drugi fazi, ko se je za celoten postopek 
vrednotenja porabilo veliko denarja. (Posledično je bil postopek varovanja 
pogosto ustavljen, ker ne na lokalni in ne na državni ravni ni bilo dovolj 
denarja ali tudi interesa za ohranitev in obnovo.)

Janez Bogataj je kot enega od odnosov do dediščine obravnaval tudi 
tržni ali ekonomski odnos. Izpostavil je preprodajanje in izvoz na tuje kot 
sredstvo za naložbo kapitala v smislu ljubiteljskega početja (1992: 19), 
vendar ekonomskega vrednotenja dediščine ni obravnaval. Tudi zadnje 
delo s področja etnološkega konsevatorstva (kot ga je definiral avtor 
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sam) ne obravnava ekonomskega vidika pri vrednotenju ali valorizaciji 
in kategorizaciji kulturne dediščine (Hazler 1999: 132–40). Avtor zgolj 
omenja vrednost, kot enega od dejavnikov določanja varstvenih režimov 
za nepremične spomenike, vendar je ne opredeli (prav tam). Očiten 
kulturalistični pristop slovenskih konservatorjev (in etnologov) seveda 
izključuje ekonomske poglede na dediščino, vendar lahko že po kratkem 
pregledu literature s področja ekonomije ugotovimo, da tudi slovenski 
ekonomisti ne kažejo zanimanja za ekonomsko vrednotenje kulturne 
dediščine.

Po mnenju nizozemskega ekonomista Arja Klamerja, so ekonomisti razvili 
vrsto raziskovalnih strategij, da bi zmanjšali vpliv kulturalistov (2002). Njihov 
cilj je bil razvitje metod in pristopov, ki bi »objektivizirali« vrednost kulturne 
dediščine. Povečano zanimanje ekonomistov za muzeje - in kulturno 
dediščino v splošnem - je posledično povzročilo večjo tržno usmerjenost 
teh javnih institucij in poudarilo njihovo skrb za obiskovalce muzejev 
(Aschworth in Johnson 1996: 67). Vodilni svetovni ekonomisti so prostor 
za svoje razprave o kulturi, kulturni dediščini in vsem, kar je z njo povezano, 
našli  v reviji Journal of Cultural Economics, ki izhaja od leta 1977. Pri nas je 
raziskovanje na področju ekonomije kulture v embrionalnih fazi. Omembe 
vredno je le magistrsko delo arhitekta Borisa Deanoviča (2003).

Pustimo za sabo literaturo in se spustimo na »spolzka tla« ekonomskega 
vrednotenja. Ekonomska vrednost se najpogosteje nanaša na ceno stvari 
oziroma njeno vrednost pri izmenjavi. Za ekonomiste vrednotenje pomeni 
določanje cene, pri tem se osredotočajo na trenutek izmenjave stvari z 
drugo stvarjo oziroma z denarjem (Klamer 2002). Ekonomska vrednost 
znanja je na primer dohodek, ki ga posameznik zasluži z aplikacijo tega 
znanja v praksi. Ekonomski kapital je tako finančni kapital, ki poganja tok 
ekonomskih vrednosti. Ekonomska vrednost kulturne dobrine se določa s 
tem, koliko so ljudje zanjo pripravljeni plačati. Ekonomisti vidijo vrednost 
kulturne dobrine v njeni ceni.

Na drugi strani socialne vrednote delujejo znotraj koncepta medosebnih 
odnosov, skupin, skupnosti in družb. Najpogostejše so pripadnost 
skupini, identiteta, družbena različnost, svoboda, solidarnost, zaupanje, 
toleranca, odgovornost, ljubezen, prijateljstvo in tako naprej. V 
vsakdanjem komuniciranju se ljudje mnogo več ukvarjajo s socialnimi 
kot z ekonomskimi vrednotami. Sposobnost spoprijemanja s socialnimi 
vrednotami in socialnimi normami je socialni kapital posameznika. Grenko 
spoznanje je, da obstaja odnos odvisnosti med ekonomskim in socialnim 
kapitalom, pri čemer se socialni kapital pogosto obravnava kot podrejen 
ekonomskemu. Vendar ravno v primeru kulturnih dobrin temu ni tako. 
Kulturne dobrine ponujajo zadovoljstvo prav zaradi svojega socialnega 
pomena (za identiteto, dediščino, kulturo, ponos…), ne ekonomskega 
(Klamer 2002).

Kulturne vrednosti so ločene od ekonomskih in socialnih. Pri tem se kulturni 
kapital razume kot »moč navdahniti za vzvišeno« ali biti »navdahnjen« brez 
družbenega in ekonomskega vpliva. Je prirojena, pridobljena in razvita 
zmožnost izkusiti vzvišeno ali sveto lastnost stvari, videti njeno lepoto ali 
prepoznati njen prostor v kulturni zgodovini. Gre za zmožnost ukvarjati se 
s kulturnimi vrednostmi brez ozira na možne ekonomske povratke (Klamer 
2002). Ta opredelitev je širša kot pri Bourdieuju, ki meni, da inspiracija ni 
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emblem, in je izraz uporabil kot označbo za posameznikovo kompetenco 
v svetu visoke kulture (več o tem glej Bourdieu 1984). Na drugi strani 
ekonomisti kulture,4 kot na primer Throsby, pod kulturni kapital razumejo 
vse oprijemljive in neoprijemljive kulturne dobrine (2004). Vendar 
pomanjkljiv merski sistem na eni in na drugi strani preprečuje vzpostavitev 
vlog kulturnega in socialnega kapitala bolj določeno.

Poskusi finančnega vrednotenja kulturne dediščine v svetu nikakor niso nov 
pojav. Ekonomisti kulture so oblikovali več metod, ki naj bi služile določanju 
cen kulturnim dobrinam. Leta 1983 sta David Throsby in Glenn Withers 
izvedla prvo aplikacijo vrednotenja umetnin po metodi deležnega 
ali kontingentnega vrednotenja (contingent value method). Skušala 
sta dokazati, da predpostavka, da umetninam ni mogoče določati tržne 
cene, ne drži (Throsby  2003). Drugi dve metodi, ki sta bili razviti v krogu 
ekonomistov kulture, sta metoda hedonističnih cen in metoda potnih 
stroškov. Vse so namenjene analizi stroškovne učinkovitosti (cost-benefit 
analysis) dediščine: 

- z metodo hedonističnih cen se v večini primerov ugotavlja cena 
nepremičnin (bolje vzdrževane nepremičnine so v privlačnejših okoljih 
dražje) – vlaganje v kulturno dediščino zvišuje ceno nepremičnin in s tem 
prinaša več koristi kot stroškov in je zato ekonomsko upravičeno,

- z metodo potnih stroškov se posredno ugotavlja vrednost usluge, ki jo 
nudi posamezen objekt kulturne dediščine – bolj zanimivi objekti so tako 
bolj zanimivi za obiskovalce, ki so zato (verjetno) pripravljeni potovati 
nekoliko dlje in porabiti več denarja,

- metoda deležnega ali kontingentnega vrednotenja je anketna metoda, 
ki je namenjena zbiranju informacij direktno od ljudi o tem, koliko bi bili 
pripravljeni plačati za določeno javno korist, ki jo prinaša dediščina – vsota, 
ki jo je v povprečju pripravljen plačati posameznik, se pomnoži s številom 
prebivalcev.

Vse te metode se osredotočajo izključno na določanje cene kulturni 
dediščini, ne upoštevajo pa simbolne in kulturne vrednosti, ki jo ima 
dediščina. Usmerjene so v tehtanje, ali se ohranjanje in vzdrževanje 
določene dediščine splača ali ne. Pri metodi kontingentnega vrednotenja 
tudi obstaja nevarnost zavajajočih vprašanj in neiskrenosti respondentov (v 
resnici niso pripravljeni toliko plačati kot so navedli v anketi). Kulturalisti so 
zavračali in nekateri še zmeraj vztrajno zavračajo te ekonomske metode pri 
vrednotenju ohranjanja dediščine, saj jih vidijo kot omejitve. Ekonomistom 
očitajo, da so prodrli v svet kulturne dediščine z metodami vrednotenja, ki, 
nekritično in nereflektivno aplicirane v prakso, razvodenijo pomen ostalih 
vrednot dediščine (Klamer 2002). 

Srednjo pot je skušal najti Klamer (2002). Izhajal je iz kulturno-ekonomske 
perspektive, ki poudarja vlogo vrednosti kulturne dediščine in dopušča 
kombinacijo ekonomskih in drugih vrednosti. Meni, da so kulturne 
dobrine kot predmet določanja cen izjemne, njihove simbolne vrednosti 
pa se spreminjajo (če predmet na dražbi doseže visoko ceno ali je 
razstavljen v muzeju, ga ljudje začnejo vrednotiti višje, kar na drugi strani 
vodi v stereotipizacijo kulturne dediščine). Če te vrednosti realiziramo z 
marketinškimi prijemi (jim določimo ceno), se vrednosti spremenijo. Lahko 
se tudi zmanjšajo. Kulturno-ekonomska metoda upošteva diskurz, 
v katerega so vpletene vrednosti kulturnih dobrin. Simbolna vrednost 

4 V prispevku uporabljava izraze kot 
so ekonomija kulture in ekonomisti 
kulture, ne pa kulturna ekonomija 
(cultural economics), saj gre dejansko 
za določanje cene kulturi, ne 
opazovanje ekonomskih procesov v 
kulturi. V pridevniški obliki pa izhajava 
neposredno iz prevoda angleškega 
izraza (kulturno-ekonomska metoda). 
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kulturnih dobrin se skozi čas spreminja ne glede na to, ali jim določamo 
ceno ali ne, ker se okusi in preference ljudi skozi čas spreminjajo. Klamer 
ta proces imenuje valorizacija, v nasprotju s pojmovanjem ekonomistov, 
ki jim ta termin pomeni določanje cene (2002: brez strani). Kulturni kapital 
je zanj zmožnost ukvarjati se s kulturnimi vrednostmi neke dobrine brez 
ozira na možne ekonomske dobičke. Ker se kulturna in socialna vrednost 
dobrin vseskozi spreminja, se spreminja tudi njihova »realizacija na trgu«, 
torej cenovna vrednost (Klamer 2002: brez strani). 

Ne glede na to, s katero metodo določimo ceno kulturno dediščini, v vsakem 
primeru se ta cena skozi čas spreminja. Kar nas pripelje do zaključka, da 
je določanje cen predmetom v nacionalnih institucijah nikoli končana 
zgodba, saj bi bilo cene potrebno vedno znova ažurirati.

»Etnološki« predmeti kulturne dediščine so še posebej težavni za cenitve. Gre 
za predmete, ki pričajo o vsakdanjem načinu življenja različnih ljudi, ki so 
živeli na Slovenskem oziroma še živijo tukaj. Ni nujno, da gre za predmete, 
ki imajo umetniško vrednost. Med kulturno dediščino so bili uvrščeni kot 
pričevalci tukajšnje kulture. To je lahko tudi lesena žlica, lončena skleda, 
voščena sveča ali pionirska knjižica iz časa nekdanje skupne države 
Jugoslavije. Ti predmeti niso iz plemenitih kovin, niso nujno okrašeni. 
Največja vrednost, ki jo predstavljajo najširšemu krogu ljudi, je nostalgija za 
»starimi časi«. Nosijo bogato simbolno vrednost, ne pa nujno tudi estetske, 
ki bi jo lahko cenili kot umetniško. Medtem pa se pri predmetih s področja 
umetnosti cenitev lahko nasloni na estetsko vrednost kulturne dobrine. 
Cenitev umetniških predmetov ima daljšo tradicijo, že vzpostavljeno 
mrežo cenilcev in razvit trg, vendar pri cenitvi kulturne dediščine s tega 
področja v nacionalnih galerijah vseeno prihaja do zadreg. To gre pripisati 
prav simbolni vrednosti, ki jo ima kot nacionalna kulturna dediščina, ki 
lahko celo zasenči njeno estetsko vrednost. 

Lesena žlica – 40 EUR?

Zakon o varovanju kulturne dediščine opredeljuje etnološko kulturno 
dediščino tako: “…Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, 
predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja 
in dela Slovencev, pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti ter 
drugih ljudstev na območju Slovenije…” (ZVKD, 6. člen)

Pri etnološki kulturni dediščini gre dejansko za dokumente vsakdanjega 
življenja v različnih obdobjih. Ustanova, ki zbira in hrani etnološke 
predmete s celotnega slovenskega ozemlja in zamejstva ter tudi zbirke 
neevropskih kultur, je Slovenski etnografski muzej v Ljubljani. Predmeti 
so razvrščeni v deset kustodiatov: ruralno gospodarstvo, obrt in trgovina, 
tekstil in oblačilna kultura, stavbarstvo in notranja oprema, družbena 
kultura, duhovna kultura, ljudska umetnost in likovni viri, zamejci izseljenci 
in druge etnije v Sloveniji, Afrika in Amerika, ter Azija, Avstralija in Oceanija5. 
V začetku zbiranja (Slovenski etnografski muzej je bil sicer ustanovljen leta 
1923, vendar so predmete etnološkega značaja zbirali že v okviru Deželnega 
muzeja za Kranjsko, ustanovljenega leta 1821) je šlo bolj za zbiranje 
prežitkov predindustrijske dobe. Predmeti so se zbirali z namenom prikaza 
načina življenja posameznih družbenih skupin, ki so bile v tistem času bolj 
razpoznavne na podlagi predmetov, ki so jih obkrožali. Po drugi svetovni 

5 Predmeti, ki so zbrani v zadnjih dveh 
omenjenih kustodiatih, bi lahko bili 
predmet posebne razprave, saj njihovo 
vrednotenje odpira vrsto vprašanj, ki so 
povezana z njihovim izvorom, prvotnim 
lastništvom, etnično simboliko, 
dediščinsko pravico in podobno. 
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vojni so terenske ekipe sistematično zbirale in dokumentirale gradivo s 
slovenskega podeželja. S splošnim razvojem na Slovenskem pa se razširi 
tudi vsebina zanimanja muzealcev. Množična produkcija industrijske dobe 
je omogočila cenejše produkte, ki postanejo dostopnejši širšemu krogu 
ljudi, s tem pa izgubijo svojo statusno vlogo (Keršič idr. 2001: 88). Toliko bolj 
moramo biti previdni pri zbiranju teh predmetov. Zato je treba kot osnovo 
zbiranju postaviti trdne metodološke temelje. Kustodinje Slovenskega 
etnografskega muzeja predlagajo naslednje kriterije za zbiranje predmetov 
industrijske dobe (druga polovica 20. in 21. stoletje):

1. množičnost oziroma splošnost: v smislu splošne razširjenosti neke kulturne 
sestavine, kar je odraz splošnih razmer in navad neke družbe;

2. tipičnost oziroma specifičnost: v smislu specifičnega prilagajanja določene 
poklicne, starostne, interesne … družbene skupine splošnosti (gl. točko 1);

3. posebnost, izjemnost, inovativnost: v smislu prilagajanja individualnih 
potreb, okusa, zmožnosti, okoliščin … splošnosti in specifičnosti (gl. točko 
1 in 2). (Keršič idr. 2001: 98)

Gre torej za splošno razširjene predmete, ki nimajo posebne estetske 
in materialne vrednosti, bodo pa postali predmeti kulturne dediščine, 
ker bodo kot dokumenti tega časa preneseni v muzej in inventarizirani. 
Pogostost teh predmetov pa je po drugi strani lastnost, ki dopušča 
ekonomski moment. Če je na izbiro več predmetov z zelo podobno ali 
celo enako socialno in kulturno vrednostjo, lahko kustos izbere tistega, ki 
je cenejši.

Z etnološkimi predmeti se (ločeno od zbiranja za nacionalne zavode) trguje 
predvsem na bolšjem trgu. Nanj močno vpliva moda krašenja bivalnega 
prostora. V obdobjih, ko je »etno in«, se cena predmetom zviša, kasneje pa 
lahko spet pade. V zadnjih letih je zanimanje močno v porastu. Seveda pa 
ta trg ne zagotavlja avtentičnosti predmetov.

Kot opozarjajo različni avtorji, je metoda hedonističnih cen bolj primerna za 
nepremičnine (Deanovič 2003; Klamer 2002; Throsby 2003, 2004). Vprašanje 
je, koliko se lahko dejansko zanašamo na to metodo. Vsaka obnovljena 
nepremičnina ima višjo vrednost kot neobnovljena. To je pravilo trga 
nepremičnin. Ne moremo pa reči, da je nek nepremični kulturni spomenik 
finančno več vreden, gledano nanj kot na kulturno dediščino, ker stoji v 
območju, ki ga nepremičninski trg visoko ceni. Pri etnoloških spomenikih 
je to še bolj očitno, saj gre najpogosteje za nepremičnine, ki pričajo o 
življenju podeželskega prebivalstva, v največji meri pa so se ohranili prav v 
bolj odmaknjenih krajih.

Metoda potnih stroškov je prav tako bolj namenjena nepremičninam, 
vendar je zelo varljiva. Obnovljen spomenik bo v času po otvoritvi res 
pritegnil več obiskovalcev (to je, ljudje bodo za ogled pripravljeni dati več 
denarja), vendar ta učinek brez dodatnih vzpodbud ne bo dolgo trajal.

Na metodo hedonističnih cen zelo vpliva splošno ekonomsko stanje 
določene države. V državah z dobro situiranim večinskim prebivalstvom je 
za kulturno dediščino pripravljeno donirati denar več ljudi kot v državah, 
kjer se večina prebivalstva bori za preživetje. Vprašanje je tudi, koliko je 
naključna množica, ki služi kot izbran vzorec, sposobna videti pomen 
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etnoloških predmetov za slovensko kulturo in identiteto. Bolj verjetno je, 
da to vrednost prepoznajo pri predmetih z očitno umetniško in estetsko 
vrednostjo.

V praksi je še najbolj uporabna Klamerjeva kulturno-ekonomska metoda, 
ki dopušča možnost, da spremembe simbolnih vrednosti predmetov 
vplivajo na ceno. Komplet belih keramičnih krožnikov, ki so bili nekoč 
splošno razširjeni in »nič posebnega«, so postali redkejši in so del zgodbe 
o naših prednikih, zato jih začnemo ceniti kot dokument nekega časa. S 
tem dobijo določeno vrednost. V času mode »etno« predmetov se jim 
vrednost dvigne, ko moda mine, pa spet pade. S tem niha tudi finančna 
vrednost. Seveda gre za cene na trgu, v tem primeru na bolšjem trgu.

V Slovenskem etnografskem muzeju so za kriterije cenitve vzeli naslednje 
kategorije:

- starost,

- znana krajevna provenienca,

- znana socialna provenienca,

- znana funkcija,

- znano avtorstvo,

- dragocenost materiala,

- izjemnost izvedbe (tehnična, konstrukcijska, oblikovna, umetniška),

- neponovljivost,

- pomen nacionalnega zaklada.

Posamezne kategorije naj bi točkovali, točkam pa določili vrednost v denarju 
in potem točke sešteli ter tako dobili končno ceno. Vendar je nastala težava 
pri, na primer, kuhalnici, za katero so znani vsi podatki, zato pridobi veliko 
točk in posledično visoko ceno, ki pa realno ni primerna.

Težava, ki se pojavlja pri cenitvah nacionalne kulturne dediščine je, da ta 
dediščina ne bo nikoli prišla na trg, ker je neodtujljiva. Zato nima smisla, 
da bi predmetom določali cene. Nekaj, kar ne bo sredstvo izmenjave, ne 
potrebuje finančne (ekonomske) vrednosti. 

Koliko stane roharjev “Sejalec”?  

Predmeti ali skupine predmetov umetniškega in umetnostnozgodovinskega 
pomena, če uporabimo nekoliko rigidno definicijo umetnostne dediščine 
kot jo opredeljuje 2. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), 
so shranjeni v nacionalnih galerijah, delno v muzejih, nahajajo se na 
prostem, veliko pa jih je v privatni lasti.6 Največji skrbnici umetniških del na 
Slovenskem sta Narodna galerija in Moderna galerija kot instituciji muzeja 
za umetniška dela. V ospredju našega zanimanja je predvsem Narodna 
galerija in problematika vrednotenja starejših predmetov umetnostne 
dediščine.

Narodna galerija  v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1918 in je osrednja 
nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji. Hrani največjo zbirko 
likovnih del na Slovenskem od visokega srednjega veka do 20. stoletja. 6 V tem primeru ne moremo govoriti o 

kulturni dediščini kot javni dobrini.
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Tako na primer v stalni zbirki galerije najdemo dela različnih avtorjev in 
starosti, od skulpture »Križanega« iz dvajsetih let 13. stoletja, Langusovih 
in Tominčevih portretov, Pernhartovihe in Karingerjevih  krajin, vse do del 
Ivane Kobilce, Petkovška in Šubicev, ter seveda slovenskih impresionistov 
in kiparstva prve polovice 20. stoletja. Narodna galerija hrani tudi bogato 
zbirko del evropskih slikarjev. Vsekakor gre za vrhunska dela, ki so 
prvenstveno ovrednotena po kriterijih umetnostno zgodovinske stroke. 
Kakšna pa je njihova ekonomska vrednost in kako jo določiti?

Narodna galerija hrani tako imenovano »klasično« kulturno dediščino. Gre 
za predmete, ki jih zaradi starosti in kvalitete nedvomno lahko prištevamo v 
nacionalno kulturno zapuščino. Galerija jih je pridobila z odkupom, dobila 
jih je v dar ali hrambo. 

Pri likovnih delih gre za transformacijo estetske vrednosti v ekonomsko 
vrednost. Le-ta se določa na podlagi cenitve umetnostnih predmetov, ki 
jo je sicer možno opraviti glede na tržne cene. Ekonomsko vrednost torej 
določa trg. Vendar trg ne more biti relevantna referenca za vsa umetniška 
dela. Del, ki jih ne moremo primerjati s podobnimi predmeti istega ali drugih 
avtorjev, za katere ni ponudbe na trgu ali zanje nihče ne povprašuje, ali del, 
ki zaradi pomembnosti niso predmet trgovanja kot je kulturna dediščina 
v muzejih, ne moremo vrednotiti po tržnih pravilih. Pri tem ima majhnost 
slovenskega trga umetnin odločilno vlogo. Ekonomsko vrednost bi lahko 
določili le na podlagi licitacije, vendar bi morali dela potem prodati, kar pa 
pri tovrstni dediščini ne pride v poštev. 

Metode vrednotenja, ki so jih razvili ekonomisti, bi do neke mere lahko bile 
uporabne pri vrednotenju umetniške dediščine. Ekonomisti so v Združenih 
državah Amerike izvedli več raziskav, kjer so metodo kontingentnega 
vrednotenja aplicirali na umetnost. Thompson, Berger, Blomquist in 
Allen (2002) so na primer merili, koliko  prebivalci ZDA cenijo umetniško 
dejavnost skozi kupljene vstopnice, čas in denarne donacije. Vendar se 
je metoda izkazala veliko bolj uporabna pri analizi vrednosti kulturnih 
dobrin, predvsem umetnosti kot kompleksne celote, ne pa posameznih 
umetniških predmetov ali predstav. Tudi če bi z metodo kontingentnega 
vrednotenja hoteli ovrednotiti, na primer, Groharjevo sliko Sejalca, kot 
delo, ki ga pozna večina slovenskih prebivalcev, ne bi dobili niti približne 
vrednosti tega nacionalno pomembnega dela umetniške dediščine. 
Vrednost bi bila v najboljšem primeru krepko presežena, v najslabšem 
pa zelo podcenjena, odvisno od populacije respondentov, njihovega 
gmotnega stanja, kulturnega kapitala, resnosti namenov, in podobno. 
Vsekakor imamo opraviti s preveč subjektivnimi in nepreverljivimi faktorji.

Sistem vrednotenja predmetov kulturne dediščine, ki so ga (ad-hoc) razvili 
v Slovenskem etnografskem muzeju (o njem glej več zgoraj) so preizkusili 
tudi v Narodni galeriji. Smiselno so ga prilagodili za umetnostno gradivo 
in ugotovili, da sistem daje pri slikah uporabne rezultate, vendar pa je pri 
plastiki zaradi manjše ponudbe in specifike predmetov treba podatke 
sproti preverjati. Omenjeni postopek ovrednotenja se je po besedah 
kustosov izkazal za zamudnega, njegov rezultat pa je podoben cenitvi 
predmetov, ki jo je sicer mogoče opraviti glede na tržne cene. Narodna 
galerija za cenitev predmetov (v primeru zavarovanja predmeta, ko gre le-
ta na posodo v tujino, ob nakupu ali ponovna cenitev po restavriranju) sicer 
najame sodno zaprisežene cenilce umetnin, ki po svoji subjektivni presoji 
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in na podlagi izkušenj podajo okvirno vrednost predmetov. V primeru 
vrednotenja, ki jim ga je naložila slovenska vlada, pa tako vrednotenje ne 
more biti relevantno in je tudi zelo zamudno.  

Če zaključimo z besedami enega od sogovornikov, da je to »početje 
(določanje cene umetniškim delom, op. av.) podobno, kot če bi želel 
oceniti bolečino«. 

Nekaj sklepnih poudarkov

Vdor ekonomije kulture v (rajski) vrt kulturne dediščine, ki so ga doslej 
obdelovali umetnostni zgodovinarji, konservatorji, arheologi in drugi 
strokovnjaki, je spremenil pogled na samo »povrtnino«. Z izdelanimi kriteriji 
in metodami vrednotenja je ekonomija postavila pod vprašaj upravičenost 
ohranjanja posameznih elementov dediščine in tudi integriteto strok, ki jih 
zastopajo zgoraj omenjeni profesionalci. Vendar, če na metode ekonomije 
kulture pogledamo s praktičnega zornega kota, so prav tako hipotetične 
in nenatančne. Vsekakor pa jih ne moremo aplicirati na vrednotenje 
posameznih predmetov, ne v primeru etnološke in ne umetnostne 
dediščine. 

Kulturalisti se bodo morali sprijazniti s tem, da morajo pri vrednotenju 
kulturne dediščine upoštevati tudi ekonomski moment in to ne le v primeru, 
ko predmet kupujejo. Ob zbiranju predmetov in zaščiti nepremičnin je 
treba upoštevati, da bo kulturno dediščino treba tudi ohranjati in zanjo 
skrbeti, kar je povezano s stroški vzdrževanja. Seveda je prvenstvena naloga 
strokovnjakov s področja kulturne dediščine, da delujejo strokovno in se 
zavzemajo za ohranitev nacionalno in globalno pomembne dediščine. Ob 
strokovnih analizah in raziskavah dediščine se krog resnično pomembne 
dediščine že močno zoži in ekonomsko vrednotenje, seveda v sekundarni 
fazi, lahko celo pokaže, da zaščita dediščine prinaša tudi dobiček. 
Marsikatero območje v svetu in tudi v Sloveniji je prav v trženju kulturne 
dediščine našlo nišo za reševanje ekonomskih težav. Tako se prepogosto 
dogaja, da želja po dobičku preglasi stroko.

Primerjava metod ekonomskega vrednotenja, uveljavljenih v ekonomiji 
kulture, pokaže podobne razlike kot razumevanje kulturnih in ekonomskih 
vrednot. Ekonomisti določajo kulturni dediščini ceno skozi razmišljanje 
»ali se finančno splača«, koliko je kdo pripravljen dati denarja in podobno, 
muzealci in galeristi pa določajo finančno vrednost kulturnim vrednotam 
oziroma ceníjo kulturni kapital predmeta. Vmesno pot je predstavil Klamer, 
ki je skušal ceno kulturni dediščini sprotno prilagajati njeni kulturni 
vrednosti. 

Ugotavljamo, da slovenski skrbniki kulturne dediščine nimajo izdelanih 
metod za ekonomsko vrednotenje dediščine, ker je obveljal kulturalistični 
odnos do dediščine. Še več: s sistemom simbolnega (kulturnega) 
vrednotenja se posamezni kustos in posledično institucija, za katero dela, 
zavarujeta pred vprašanjem kompetence, pooblastil in konflikta interesov. 
Tudi zakon imperativno narekuje: »Dediščino je treba ohranjati in varovati 
v vseh okoliščinah« in »Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in 
vsakogar«. (ZVKD, 4. člen) 
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Zaradi heterogenosti kulturne dediščine, ki ni samo posledica ločevanja 
dediščine glede na stroko, ki jo »obdeluje« (etnološka, zgodovinska, 
arheološka, itd. dediščina), bomo težko našli učinkovito skupno metodo 
za njeno ekonomsko vrednotenje. Ker muzejski predmeti niso predmet 
prodaje, je določanje njihove cene nesmiselno in absurdno. Tudi če bi 
državna oblast računala z njihovo ekonomsko vrednostjo, jih po zakonu 
ne more prodati. Slovenska kulturna dediščina je »last« kolektiva, to je 
Slovencev. Nekateri muzealci zato zagovarjajo mnenje, da bi moral biti 
ogled predmetov kulturne dediščine brezplačen. S tega vidika je določanje 
cene dediščini na način, da se ugotavlja, koliko so ljudje pripravljeni plačati 
za »kulturne koristi«, ki jo imajo od nje, brezpredmeten. Dediščino se torej da 
»misliti« tudi skozi denar, vendar naj to ne bo prevladujoče »razmišljanje«.
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Podjetniški etnomit: Dediščina kot dejavnik 
identifikacije in promocije podjetij

| Dan Podjed in Jasmina Guštin

Uvod

V nekdanji pisarni Miloša Kovačiča, dolgoletnega direktorja novomeškega 
farmacevtskega podjetja Krka, visi Tintorettova slika, ki jo je podjetje kupilo 
za pet milijonov dolarjev in je po Kovačičevem prepričanju najdražje 
platno v Sloveniji (Šmuc 2004: 39). Slika se v direktorjevi pisarni ni znašla po 
naključju in ni namenjena le popestritvi delovnega okolja, temveč ima bolj 
pragmatičen namen. Dopolnjuje mozaik o uspešnosti poslovanja, ustvarja 
dober vtis o podjetju in prispeva k menedžerjevemu ugledu.1 Tintorettovo 
platno je tako postalo sestavni del mita o uspehu podjetja, ki ne temelji le 
na poslovnih dosežkih, temveč tudi na navidez obstranskih elementih, kot 
je slika nad zofo. 

Trditev, da »umetnost nima nikakršne funkcije« (Ries in Ries 2003: 30), v 
tem kontekstu gotovo ne drži. Eden od njenih namenov je prispevati k 
ugledu podjetja. Kljub temu pa se z nadaljevanjem navedene trditve 
lahko strinjamo. Al in Laura Ries namreč pravita, da ima umetnost ravno 
zaradi pomanjkanja funkcionalnosti (oziroma zaradi nefunkcionalnosti) 
brezmejno vrednost. Bolj točno, po njunem je umetnost »vredna toliko, 
kolikor je nekdo pripravljen plačati zanjo« (2003: 30). Ob tej ugotovitvi velja 
razmisliti, če lahko s podobne perspektive obravnavamo tudi dediščino? 
Pričujoči članek bo skušal odgovoriti na to vprašanje in pojasniti, zakaj se 
podjetja vse bolj zanimajo za kulturno in naravno dediščino ter vse več 
investirajo njeno v zaščito, obnovo in revitalizacijo.

V članku bova obravnavala dve podjetji, ki v Sloveniji z naložbami v dediščino 
izstopata. Prvo je skupina Riko, drugo pa telekomunikacijski operater 
Mobitel; prvo podjetje je obnovilo in poskuša oživiti Škrabčevo domačijo 
v Hrovači pri Ribnici, slednje pa posredno obnavlja in varuje naravno 
in kulturno dediščino, ki je sicer v lasti države in slovenskih državljanov 
(Mobitel PR 2005), z investicijami hčerinskega podjetja Soline Pridelava 
soli, ki upravlja krajinski park Sečoveljske soline (KPSS). Vprašala se bova, 
se za Mobitelovim nakupom podjetja Soline Pridelava soli, ki je pridobilo 
koncesijo za sečoveljske soline, skriva kaj več kot »skrb za njihovo obnovo, 
ohranjanje in prihodnost«, kot so zapisali v izjavi za javnost (Mobitel PR 
2005)? Zanimalo naju bo tudi, ali imajo investicije podjetja Riko v Škrabčevo 
domačijo globlji pomen, kot je le ohranjanje družinskega spomina? 
Ugotavljala bova, da sta odgovora na ti vprašanji lahko pritrdilna. Poleg tega 
bova pisala tudi o tem, da imajo pobude za ohranjanje dediščine, ki pridejo 
s strani podjetij, lahko tudi negativen vpliv, saj s pragmatičnimi investicijami 
v romantične predstave o preteklosti kreirajo mit o uspešnem podjetju, ki 
si lahko privošči družbeno odgovorna dejanja, in tudi etnomit o ljudski 
kulturi in tradiciji (primerjaj Rihtman Auguštin 2001), ki pa v tem primeru 
ni zgodovinski, sociološki, etnološki ali antropološki, temveč ekonomski 
konstrukt. Glavna lastnost (natančneje pomanjkljivost) etnomita pa je ta, 

1 Nekdanji direktor Krke Miloš Kovačič se 
je v raziskavi ugleda 100 najvidnejših 
slovenskih direktorjev, ki jo je leta 2004 
izvedla skupina Kline & Partner, uvrstil na 
peto mesto. Pred njim so se zvrstili Zoran 
Janković (Mercator), Metod Dragonja 
(Lek), Draško Veselinovič (Ljubljanska 
borza) in Igor Bavčar (Istrabenz) (Kline in 
Rozman 2004: 19-24).
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2 Kwint se pri tej razlagi opre na Proustovo 
Iskanje izgubljenega časa. Pisatelj 
namreč opisuje, kako se nenadoma 
sprožijo speči oziroma neprostovoljni 
spomini, in pravi, da je preteklost »skrita 
/…/ tam, kamor njegova oblast (oblast 
spomina, op. a.) ne seže, v kakšnem 
stvarnem predmetu (v občutku, ki bi ga 
zbudil ta predmet), v katerem je niti ne 
slutimo. Le od naključja je odvisno, ali 
bomo predmet srečali, preden umremo, 
ali ga ne bomo srečali nikoli« (Proust 
1963: 48).

3 Da pojma imidž in ugled nista 
sinonima, temveč se pomensko 
razlikujeta, je razvidno iz slovenske 
slovarske definicije. Po SSKJ je imidž 
»videz, zunanja podoba, ustvarjena 
zlasti z načinom oblačenja, vedenja«, 
ugled pa »zelo dobro mnenje, ki ga 
ima več ljudi o kom zaradi njegovih 
lastnosti, dejanj«.

da se za njim pogosto skriva »prazen prostor in velik nič,« kot trdi hrvaška 
etnologinja in antropologinja Ines Prica (po Rihtman Auguštin 2001: 289).

Podjetje kot zamišljena skupnost

Eric Hobsbawm pojasnjuje, da so nacionalne identitete konstrukt, in pravi, da 
nacionalnih pojavov ne moremo obravnavati brez razmisleka o »izumljeni 
tradiciji« (1988: 14). To misel nadalje razvija Marius Kwint, ki pojasni, da 
imajo v zahodni tradiciji objekti iz preteklosti tri temeljne funkcije. Prvič, 
ustvarjajo podobo o preteklosti. Drugič, zbujajo spomine, ki bi drugače 
ostali pozabljeni.2 In tretjič, ti objekti so nekakšno skladišče informacij 
(Kwint 1999: 2). K prepletu nacionalnosti in dediščine oziroma tradicije se 
zateče tudi Orvar Löfgren, ki pojasni, da »nacionalni inventar«, kot imenuje 
nekatere elemente dediščine, pomaga ustvarjati nacionalno identiteto 
(1989: 9). Löfgren razlaga še, da sta konstrukcija in reprodukcija identitete 
dinamična procesa, ki sta v neposredni povezavi oziroma v opoziciji do 
ostalih skupin ljudi in njihovih interesov. Pravi, da je zaradi takšne dinamike 
in dialektike zelo pomemben »menedžment identitete«, in dodaja, da so 
v zadnjem času etnične študije pokazale, kako se etnične meje sčasoma 
spreminjajo, kako se ustvarjajo in posredujejo etnični označevalci in simboli 
ter kako se različni kriteriji identitete izbirajo v različnih situacijah. (Pri čemer, 
seveda, obstaja tveganje, da se preveč poudari strateške vidike etničnega 
menedžmenta in zanemari fluidnost, raztegljivost in manipulatorske vidike 
etnične identitete) (Löfgren 1989: 9).

In zakaj pri obravnavi dediščine kot dejavnika identifikacije in promocije 
podjetij omenjava nacionalno identiteto? Odgovor je preprost. Tudi 
korporacijska identiteta je – podobno kot nacionalna identiteta – le 
različica kolektivne identitete. Nacionalna identiteta je tako »zamišljena 
resničnost« države oziroma nacije, korporativna identiteta pa je »zamišljena 
resničnost« podjetja (primerjaj Anderson 2003). Prav zato se s tovrstno 
identiteto poleg antropologov in sociologov ukvarjajo tudi ekonomisti. 
Podjetja namreč niso »tehnokratsko oprijemljive in vodljive namembne 
skupnosti«, temveč so socialni sistemi z lastno identiteto (Kleinfeld 2000: 
77), korporativna identiteta pa je »realnost in edinstvenost organizacije« 
(Gray in Balmer 1998: 696). Temeljne komponente te identitete so: strategija 
podjetja, korporativna filozofija, korporativna kultura in organizacijski 
dizajn; vsi našteti elementi identitete pa so podlaga za gradnjo imidža 
in ugleda podjetja. Gray in Balmer razliko med imidžem in ugledom3 
pojasnita takole:

Korporativni imidž /…/ je takojšnja miselna podoba, ki jo ima javnost o 
organizaciji. Korporativni ugled pa po drugi strani označuje vrednostne 
sodbe o lastnostih podjetja. Ta ugled se ponavadi oblikuje dalj časa in 
je posledica nenehnega truda, h kateremu veliko prispeva učinkovito 
komuniciranje, medtem ko se imidž skozi dobro zasnovane programe 
komuniciranja ustvari precej hitreje (Gray in Balmer 1998: 697).

Identiteta postane torej prek sredstev komuniciranja z javnostjo temelj za 
kreiranje korporativnega imidža in ugleda. Ta dva fluidna pojma pa lahko 
pomenita povsem otipljivo konkurenčno prednost, saj lahko zmanjšata 
stroške komuniciranja in zvečata prodajo, neprimerno »upravljanje 
identitete« pa lahko po drugi strani zmanjša ugled podjetja in posledično 
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odtuji kupce oziroma uporabnike storitev (Schmitt idr. 1995: 82–83).

Izbira elementov korporativne identitete je v uspešnih podjetjih torej 
premišljena in ni naključna. Če vodilni v podjetju sklenejo, da se bo njihova 
identiteta navezovala na dediščino in da se bodo javnosti predstavili 
kot družbeno odgovorno podjetje, ki zanjo skrbi, mora ta odločitev v 
sodobnem poslovnem svetu dejansko imeti smisel in namen.

Iskanje izgubljenega smisla poslovanja

V sodobnem poslovnem svetu je skoraj samoumevno, da se pri poslovanju 
ne gleda le na dobiček. Zahteven trg namreč vedno bolj poudarja »globljo« 
usmeritev poslovanja: govori se o etičnosti, družbenih in človeških 
vrednotah ter odgovornosti do skupnosti, v kateri podjetje deluje (pri tem 
imamo v mislih tako ožje okolje in zaposlene kot tudi širšo javnost). Tudi 
analitiki vse več govorijo o ključnem trenutku razvoja, ko mora vodstvo 
začeti resno obravnavati nekatere širše vidike poslovanja. Še več, morebiten 
neuspeh v fazi »poglobitve smisla poslovanja« in »iskanja identitete« lahko 
celo zaustavi nadaljnjo rast. V tej fazi so najbolj pomembna naslednja 
vprašanja: s čim se podjetje ukvarja, kako je podjetje vodeno, kako je 
organizirano in kakšen je odnos podjetja do soudeležencev? (Baker 1977: 
313).

Odgovori na zastavljena vprašanja izražajo osrednjo filozofijo poslovanja, 
pri čemer prva tri sprašujejo po identiteti podjetja, slednje pa obravnava 
njegovo družbeno odgovornost; poleg tega pa dodatno utemeljujejo 
nadaljnjo usmeritev poslovanja. Družbena odgovornost in identiteta sta 
torej dva pomembna in močno povezana koncepta. Trdimo lahko celo, da 
je družbena odgovornost danes ena od temeljnih usmeritev pri konstrukciji 
korporacijske identitete.
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Zamisel, da morajo biti zasebna podjetja tudi družbeno odgovorna, ni 
nova. Sandra Holmes pravi, da ta usmeritev v zahodnem svetu traja že vsaj 
dva tisoč let (1977: 82), v strokovni literaturi pa se družbena odgovornost 
podjetij začne pogosteje omenjati v začetku petdesetih let prejšnjega 
stoletja (Podnar in Golob 2002: 963). Kljub temu pa ta sintagma marsikdaj 
in marsikje velja za sporno; večinoma se raziskovalci strinjajo z obstojem 
nekakšne družbene odgovornosti podjetij, težava pa se pojavi, ko je 
treba ta nejasen pojem bolj natančno opredeliti. V našem primeru, ko 
analiziramo zasebne investicije v dediščino, bi lahko družbeno odgovornost 
podjetij označili kot ukvarjanje s področji, ki se neposredno ne dotikajo 
oziroma presegajo ozko ekonomsko, tehnično in pravno usmerjenost 
podjetja. Keith Davis, eden največjih poznavalcev tega področja, trdi, 
da gre pri družbeno odgovornem ravnanju za obvezo podjetja, da pri 
poslovnih odločitvah upošteva tudi vpliv na zunanji družbeni sistem ter 
s tem poleg tradicionalnih ekonomskih ciljev prispeva tudi k družbenem 
napredku (1977: 35). Davis svojo tezo zaključuje s trditvijo, da se družbena 
odgovornost začne tam, kjer se konča zakon. 

Družbeno odgovorno podjetje torej deluje nad zahtevami zakona 
(klasična ekonomska težnja maksimiranja dobička, na primer, ni družbeno 
odgovorno dejanje, saj pomeni le minimalno zahtevo zakona po družbeni 
odgovornosti).

V tem kontekstu lahko govorimo o številnih dejavnikih, ki obravnavajo 
smiselnost družbeno odgovornega ravnanja v profitnem sektorju. Javnost 
danes ni le naklonjena družbeno odgovornemu ravnanju, temveč ga vse bolj 
tudi zahteva. Družbena odgovornost namreč deluje kot nekakšna privlačna 
sila na segment potrošnikov, ki so bolj občutljivi na družbena vprašanja. 
Posledično je pri dolgoročnih interesih poslovanja dobičkonosnost in 
stabilnost podjetja povečana, če to vnaprej zaznava interese javnosti in 
ravna v skladu z njihovimi spremembami ter pričakovanji in potrebami 
ljudi. Podobno velja tudi pri utrditvi javne podobe, povečanju ugleda in 
pridobivanju naklonjenosti: podjetje je prisiljeno vlagati v družbene cilje, 
ki imajo kar se da velik pomen za javnost. Davis v tem kontekstu omenja 
t. i. železni zakon odgovornosti, ki pravi, da bodo tisti, ki svoje moči ne 
uporabljajo na način, ki je v očeh javnosti odgovoren, na dolgi rok to moč 
izgubili (1977: 37). Družbeno odgovorno ravnanje podjetju predstavlja 
tako tudi eno od možnosti za ohranjanje družbene moči.

Če se zazremo še v podjetje, ugotovimo, da lahko družbeno odgovorno 
ravnanje vpliva tudi na boljše odnose med zaposlenimi in razširi pogled 
na poslovanje. Pomeni pa lahko tudi »poslovno samoobrambo«, še 
posebej če podjetje izkoristi svojo družbeno angažiranost kot krinko pred 
določenimi napakami iz preteklosti ali sedanjosti in skuša s tem obrniti 
oči javnosti na odgovorna in humanitarna dejanja. Izboljšanje poslovnega 
okolja s pomočjo lokalnih skupnosti pa lahko pomeni tudi boljše kupce in 
boljšo infrastrukturo v prihodnosti, kar seveda spet prispeva k dolgoročni 
uspešnosti  podjetja (Holmes 1977: 85).

Eden najbolj uglednih ekonomistov 20. stoletja Paul A. Samuelson pravi, da 
ni le dobro, če se velika podjetja družbeno angažirajo, temveč je to nujno 
oziroma po njegovih besedah »prekleto dobro« (po Holmes 1977: 85). 
Björn Sigson, predsednik Svetovnega poslovnega sveta za trajnostni razvoj 
(World Business Council of Sustainable Development, WBCSD), ki združuje 
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170 mednarodnih podjetij iz 35 držav, pa pravi: »Nekoč je bilo pomembno 
le upravljanje strateških poslovnih vprašanj, danes pa postaja vse bolj 
pomembno upravljanje družbenih vprašanj. Podjetja, ki v tem ne bodo 
dobra, bodo čez čas izgubila položaj v poslovnem svetu« (po Drevenšek 
2004: 27). Družbena odgovornost torej ni več le sestavni del poslovne 
etike, temveč je postala obvezna sestavina za ohranjanje konkurenčnosti.

Iz odzivov velikih svetovnih korporacij, kot so na primer McDonald’s, Nike 
in Ikea, na pritiske javnosti je razvidno, da se o družbeni odgovornosti v 
podjetjih razmišlja nekako takole:

 družbena odgovornost je smiselna le, če se jo da pretvoriti v lastni interes 
oziroma v poslovno priložnost. Po besedah Urše Golob je družbeno 
odgovorno ravnanje podjetij le eno od orodij, ki se uporabljajo v marketingu 
z namenom ustvarjanja čim večjega dobička. To novo preobleko stare 
marketinške strategije avtorica poimenuje družbeni marketing (Golob 
2004: 883). Ta je nekakšen lepotni popravek, ki pomeni prestop od 
»psihološkega egoizma in racionalne preračunljivosti lastnega interesa k 
etičnemu egoizmu« (2004: 881).

Veliko dejavnikov govori tudi proti družbeno odgovornemu ravnanju 
podjetij. Če na družbeno odgovornost gledamo kot na tržno znamko, ki za 
podjetje pomeni določeno premoženje (Podnar in Golob 2002: 965), težko 
pokažemo otipljive rezultate te investicije, kot so na primer pridobivanje 
novih kupcev, povečana dobičkonosnost ali privabljanje investitorjev 
(Holmes 1977: 85). Družbeno odgovorno poslovanje je lahko, kot bomo 
videli, lahko kontroverzno, drago (višji stroški lahko namreč pomenijo 
nižje plače in dividende ter višje cene) in tudi tvegano, saj lahko ogroža 
učinkovitost in s tem tudi konkurenčnost podjetja. Zaradi tega si vlaganje 
v družbo lahko pravzaprav privoščijo le večja in bolj dobičkonosna 
podjetja.

S tem, da kapital prevzema vlogo in družbeno moč javnega sektorja, 
torej ni vedno vse lepo in prav. Težava je namreč ta, da imajo podjetja v 
zasebnem sektorju, ki razmišljajo predvsem z ekonomskega in tehničnega 
vidika, marsikdaj premalo dojemljivosti, znanja in izkušenj za socialno 
delovanje. Ekonomist Milton Friedman uporablja v članku z zgovornim 
naslovom ‘Družbena odgovornost podjetij je povečanje lastnega kapitala’, 
ki so ga leta 1970 objavili v časniku New York Times, klasično ekonomsko 
doktrino proste trgovine, ko našteva argumente proti ideologiji družbene 
odgovornosti. Friedman namreč pojasnjuje, da družbeno odgovorno 
ravnanje podjetij pravzaprav ruši temelje svobodne družbe, saj je po 
njegovem mnenju edina družbena odgovornost podjetij kopičenje čim 
večje količine denarja za lastnike delnic (po Podnar in Golob 2002: 962).

Moralna potešitev ob družbeno odgovornem ravnanju podjetij torej 
ni dovolj za upravičevanje naložb profitnega sektorja, ki je odgovoren 
predvsem do lastnikov in do zaposlenih. Grobo rečeno gre pri družbeno 
odgovornem ravnanju podjetja še vedno za investitorja, ki racionalno tehta 
in prerazporeja kapital. Možno izjemo lahko predstavlja le podjetje, katerega 
lastnik je hkrati glavni vodja, pri čemer pa je še vedno transparentno, da 
podjetje pričakuje od vključevanja v družbo določeno izplačilo, pa naj 
bodo to kakršne koli koristi (Parket in Eilbirt 1977: 76).

Kljub vsem odkritim ali prikritim interesom mora podjetje pri družbeni 
angažiranosti sprejeti neizpodbitno dejstvo, da rezultatov svojega 
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delovanja ne bo moglo zlahka oceniti na podlagi ekonomskih kazalcev. 
Obstajajo sicer določeni osamljeni poskusi ovrednotenja koristi, kot je na 
primer analiza stroškov in koristi4 (Novick 1977), vendar v praksi podjetja 
še vedno nimajo na voljo primernih analitičnih orodij za ocenjevanje 
uspešnosti tovrstnega delovanja. Družbeno odgovorno ravnanje podjetja 
je pač nikoli končani proces, ki zahteva ogromno časa, da se pokažejo 
rezultati.

Ko govorimo o družbeni odgovornosti, torej prej kot slej naletimo na 
vprašanje, ali podjetja dejansko želijo prispevati k blaginji okolja, v 
katerem delujejo, ali pa gre zgolj za »kozmetiko«, ki naj bi izboljšala javno 
podobo podjetja. »Odgovora na to vprašanje ni, še več – popolnoma je 
nepotrebno. Spominja namreč na večno iskanje smisla ali resnice,« pravi 
Mojca Drevenšek in dodaja pa, da »četudi predstavniki civilne družbe, 
predvsem nevladnih organizacij, pogosto ostro kritizirajo projekte 
družbene odgovornosti podjetij in njihova poročila, polna samohvale, je 
neizpodbitno, da se podjetja začenjajo zavedati svoje odgovornosti do 
okolice« (2004: 27).

Javna podoba zasebnega sektorja

Če bi se lotili anketiranja ljudi z vprašanjem, kakšne asociacije se jim porodijo 
ob imenih podjetij Mobitel ali Riko, bi z analizo rezultatov lahko razkrili 
podobo teh podjetij v očeh širše javnosti. Vsako podjetje, če to želi ali 
ne, ima namreč v javnosti neko podobo – javno identiteto. Ta se formira 
skozi dolgoročen proces delovanja podjetja, ki temelji na poslovni politiki, 
strateških usmeritvah poslovanja in delovanju na trgu (pri tem imamo v 
mislih splet promocije, cenovne politike, izdelkov in distribucije). Javna 
podoba podjetja se lahko gradi samoniklo, brez posebne namere s strani 
vodstva podjetja, lahko pa je to zavestno usmerjen proces, pri čemer 
govorimo o načrtni gradnji identitete. Vsekakor nobena od omenjenih 
dveh poti ne zagotavlja popolne skladnosti želene identitete s tisto, ki 
naposled obvelja v javnosti; nedvomno pa ima definirana, izpiljena in 
uradno promovirana identiteta veliko prednost. Podjetju namreč omogoča 
boljše komuniciranje z javnostmi (predvsem s ciljnimi kupci), zaposlenim 
pa omogoča boljši vpogled v delovanje podjetja.

V okviru analize se bova osredotočila na možnosti izgradnje identitete na 
podlagi družbeno odgovornega ravnanja, kot je investiranje v dediščino. V 
nadaljevanju bova tako pregledala tri osnovne kazalce identitete podjetja, 
ki se osredotoča na družbeno odgovorno ravnanje: poslanstvo, družbeno 
delovanje in strategijo promocije.

Kaj želita podjetji doseči?

Prvi korak pri gradnji korporacijske identitete je odgovor na vprašanje, kaj želi 
podjetje pravzaprav doseči, saj lahko šele potem izlušči svoje poslanstvo. 
Če se vodstvo odloči za družbeno odgovorno ravnanje, mora to torej jasno 
poudariti že v poslanstvu (Jaklič 1996: 73). Ker pa ima pri tem pomembno 
vlogo glavni menedžer oziroma uprava, opazimo pri podjetjih Mobitel in 
Riko nekaj temeljnih razlik.

4 Analiza cost-benefit oziroma analiza 
stroškov in koristi je ekonomska metoda 
tehtanja pozitivnih in negativnih 
posledic določenega poslovnega 
ukrepa na rezultate poslovanja.
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Podjetje Soline Pridelava soli je bilo namreč ustanovljeno s strani materinske 
družbe Mobitel. Tako lahko rečemo, da je za družbeno odgovorna dejanja 
zadolžena družba Mobitel. Poslanstvo Mobitela pa se glasi:

 Družba Mobitel je nacionalni operater mobilnih telekomunikacij, ki izgrajuje 
in upravlja infrastrukturo v Sloveniji. Domačim in tujim uporabnikom 
zagotavljamo najsodobnejše storitve, vse potrebne informacije za njihovo 
učinkovito uporabo, zanesljive in kakovostne mobilnike. V vse svoje 
dejavnosti vpletamo tudi družbeno odgovornost in tesno sodelujemo z 
najširšim okoljem, vsem zaposlenim pa ponujamo spodbudno delovno 
okolje. Zadovoljni uporabniki, zaposleni in lastniki družbe Mobitel so 
temelj našega delovanja (Mobitel 2005a).

Domnevamo torej, da je bilo podjetje Soline Pridelava soli ustanovljeno s 
strani družbe Mobitel, da bi izpolnjevalo poslanstvo družbene odgovornosti 
z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine v Sečoveljskih solinah.

Na spletni strani podjetja Soline Pridelava soli žal nimajo izrecno navedenega 
poslanstva, ga pa lahko razberemo iz predstavitve podjetja:

 Upoštevajoč sonaravnost procesov zagotavljamo trajnostni razvoj tega 
področja, z izvajanjem ukrepov varovanja naravnih vrednot kulturne 
dediščine pa širimo zavest o pomenu ohranjanja Krajinskega parka 
Sečoveljske soline (Soline 2005).

Drugačna situacija je v podjetju Riko, kjer je menedžer hkrati tudi lastnik. 
Domnevamo, da je v tem primeru odločitev o družbeno odgovornem 
ravnanju bolj transparentna. Žal gre v tem primeru za skupino podjetij, ki 
nima izrecno objavljenega poslanstva, veliko pa o njem pove že to, da je 
na mednarodni spletni strani skupine Riko poseben razdelek z naslovom 
Riko in society namenjen opisu družbenega delovanja podjetja.

Družbena odgovornost je tisto, kar reče direktor

Področij družbeno odgovornega delovanja je ogromno, zato ne moremo 
govoriti o naključjih, ko se podjetje odloča med različnimi usmeritvami na 
tem področju. Ekonomija namreč zahteva temeljit premislek o nekaterih 
kriterijih odločanja, kot so resnost družbene potrebe, povezava med 
družbeno potrebo ter znanjem, potrebami in sposobnostmi podjetja ter 
zanimanje vodij podjetja in seveda še vrednost družbene akcije v očeh 
javnosti (Holmes 1977: 87).

Pri podjetju Soline Pridelava soli lahko ponovno ugotoviva, da ima velik 
pomen lastništvo, ki posredno (ali pa celo neposredno) narekuje delovanje 
podjetja. Znova se soočamo z dejstvom, da že podjetje samo predstavlja 
investicijo v družbeno korist in da je njegov osnovni namen ohranjanje 
kulturne dediščine. Zato se moramo spet ozreti na materinsko podjetje 
Mobitel in razmisliti o njegovih usmeritvah.

Za družbo Mobitel je značilen širok spekter družbenega delovanja, kar je 
vsekakor povezano z dejstvom, da je podjetje usmerjeno v proizvodnjo  
in trženje potrošniških storitev, pri čemer ima javna podoba podjetja velik 
strateški pomen, kar oznanjajo tudi na spletnih straneh, ko pravijo, da je 
družbeno odgovorno ravnanje sestavni del njihovega poslovanja, in ko 
pojasnjujejo, da je Mobitel »vitalno povezan z družbo, v kateri deluje« 
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(Mobitel 2005b). Ohranjanje dediščine in upravljanje krajinskega parka je 
tako za Mobitel le ena od usmeritev družbenega delovanja, ki pa je zelo 
odmevna v javnosti. 5

Tudi skupina Riko ima širok razpon družbenega delovanja, pri čemer 
naložba v Škrabčevo domačijo predstavlja le delček celote.6 Je pa v tem 
primeru zaradi pomena vodilnega managerja opazna pomembna funkcija 
domačije v prepletanju z ostalimi družbenimi aktivnostmi podjetja. Prav 
tako lahko opazimo, da podjetje ni izrazito usmerjeno na končnega 
uporabnika dobrin, kar omogoča večjo kreativnost pri odločanju o 
družbeno odgovornem ravnanju.

V obeh obravnavanih primerih pa lahko opazimo pomembno vlogo lastnosti 
in interesov vodilnih ljudi v podjetju. Ko glavni izvrševalec (materinsko 
podjetje ali glavni menedžer) verjame oziroma sklene, da so določene 
družbeno odgovorne aktivnosti pomembne, je zelo verjetno, da se bodo 
tovrstne aktivnosti tudi uresničevale.

Tretji omenjeni kazalec identitete podjetja je promocija. Kako podjetje 
konstruirano identiteto predstavi javnosti? Ker gre za obsežno vprašanje, 
mu namenjava posebno poglavje.

Oglaševanje družbene odgovornosti

Ker naju zanima dediščina kot dejavnik promocije podjetja, bova klasičen 
pogled na trženje, ko podjetje trži določen izdelek, obrnila na glavo in 
privzela, da je izdelek namenjen promociji podjetja. V našem primeru 
»izdelka«, ki sta povezana z dediščino (Krajinski park Sečoveljske soline in 
Škrabčeva domačija) predstavljata sredstvo za promocijo podjetij, ki stojijo 
za njima (Mobitel kot lastnik podjetja Soline Pridelava soli, ki upravlja KPSS, 
in skupina Riko kot investitor obnove Škrabčeve domačije). Z nekoliko 
provokativnim prizvokom lahko ugotoviva, da se v sodobni slovenski 
družbi pojavlja trend promoviranja podjetij skozi družbeno odgovorne 
aktivnosti. Natančneje: slovenska podjetja vse bolj pogosto tržijo družbeno 
odgovornost. V našem primeru podjetji seveda tržita investicije v kulturno 
in naravno dediščino.

Vsaka promocija zahteva določeno stopnjo formalizirane komunikacije 
z javnostmi in tako je tudi v pri promociji prek dediščine. Pri tem je 
načeloma pomembno, da podjetje sledi nekaterim smernicam, kot so 
čim bolj široka razpoznavnost pri ciljni skupini, edinstvenost in skladnost 
s filozofijo podjetja. V nadaljevanju bova na podlagi naštetih dejavnikov 
skušala pokazati, da se obravnavani podjetji promovirata prav z naložbami 
v dediščino.

Ve se, kdo stoji zadaj

Po čem je podjetje Soline Pridelava soli pravzaprav razpoznavno v javnosti? 
Zunanja podoba podjetja Soline Pridelava soli močno spominja na 
Mobitelovo. Njihova spletna stran, na primer, je izdelana na podlagi 
Mobitelove celostne podobe, pa tudi njihovi izdelki nosijo logotip v 
barvah in tipografiji podjetja Mobitel. Povezanost podjetij je še bolj očitna 
tudi zato, ker je ob začetku upravljanja solin Mobitel izvedel svojevrstno 

5 Na Mobitelu so več o akcijah s področja 
družbene odgovornosti napisali 
na spletnih straneh, kjer navajajo, 
da podpirajo skrb za sobivanje, 
izobraževanje, humanitarne teme, 
kulturo ter šport in rekreacijo. Njihove 
donacije in sponzorstva tako pokrivajo 
širok spekter dejavnosti: od filatelije in 
fotografskih natečajev do alpinističnih 
podvigov Tomaža Humarja (Mobitel 
2005b).

6 Rikov diapazon družbene odgovornosti 
obsega, kot navajajo na spletu, poleg 
investicij v Škrabčevo domačijo še 
sponzoriranje kulturnih in športnih 
prireditev ter zbirko umetniških del. 
Pri zbiranju umetnin si lahko spet 
zastavimo vprašanje, kje so meje 
družbene odgovornosti in kje se konča 
altruizem. V Riku namreč pravijo, da 
»z nakupom umetniških del podjetje 
podpira umetniško svobodo«, a hkrati 
dodajajo, da »zbiranje umetniških del 
zahteva znanje, (estetsko) vizijo, občutek 
za umetnost in kanček poguma. 
Kakovostno zbirko lahko torej ustvari 
podjetje, ki ima vse te vrline in je poleg 
tega prepričano še, da je moderna 
umetnost pomemben element kulture 
in sestavni del modernega sveta. Riku je 
to uspelo« (Riko 2005).
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propagandno akcijo in poslal svojim naročnikom na dom brezplačne 
vstopnice za Krajinski park Sečoveljske soline. S tovrstnimi akcijami so, 
kot pravijo na Mobitelu, »dosegli, da javnost z naklonjenostjo spremlja 
prisotnost in napore Mobitela za ohranjanje naše naravne in kulturne 
dediščine« (Mobitel PR 2005). Borivoj Kos, pomočnik direktorja Solin 
Pridelava soli, nama je v intervjuju pojasnil, da Mobitelovega logotipa na 
izdelkih sicer ne uporabljajo, a kupci kljub temu vedo, katero podjetje 
»stoji zadaj«. »Mobitel tako posredno dobiva veljavo prek naših akcij in 
prek naše prepoznavnosti na trgu, saj vsi vedo, da je prav Mobitel, ko je 
prišel v piransko občino, vzpostavil sistem za upravljanje parka in da lahko 
produkte iz tega parka zdaj dobijo vsi prebivalci na trgu« (intervju 23. maja 
2005).

Sicer pa je podjetje Soline Pridelava soli prepoznavno ne le po svojih 
izdelkih, ampak tudi po specializiranih prodajalnah z izdelki iz solin ter po 
povezovanju z lokalnim dogajanjem in aktivnem sodelovanju pri lokalnih 
prireditvah. Tako je podjetje v svojem kratkem obstoju poskrbelo za 
lastno razpoznavnost z nekaterimi odmevnimi dogodki (tudi družbeno 
odgovornimi, seveda) v okviru KPSS. Leta 2004 so sodelovali pri izdaji knjige 
Iztoka Geistra o Sečoveljskih solinah (predstavitev naravne dediščine solin, 
opis nekdanjega življenja solinarjev ter njihovih navad, fotografije s solin 
in izdaja še neobjavljenih pesmi Toneta Pavčka s solinarsko tematiko). Isto 
leto so soorganizirali Solinarski festival, da bi obudili spomin na nekdanje 
življenje v solinah. Julija 2004 so vzpostavili redno poletno ladijsko linijo 
ladje Solinarke med Bernardinom in Sečoveljskimi solinami, ki je namenjena 
turističnim ogledom parka, in v istem mesecu v okviru programa Promocija 
znanosti prikazali še obročkanje ptic pevk v solinah, da bi pokazali, kako 
se spremlja njihove selitvene poti. Februarja 2005 so postavili na ogled 
razstavo izbranih del petih slovenskih ustvarjalcev z naslovom Genius Loci, 
ki naj bi pomenila izsek dogajanja s poletne delavnice v solinah.

Presežni pomen delovanja podjetja Soline Pridelava soli v materinskem 
Mobitelu utemeljujejo s ponudbo edinstvenih izdelkov, ki pomenijo 
»prepoznavno in izredno kvaliteto ne samo v Sloveniji, temveč tudi zunaj 
meja, saj predstavljajo svetovno redko in nadvse cenjeno vrednoto« 
(Mobitel PR 2005). Ker izdelki temeljijo na načelu ohranjanja kulturne 
tradicije in naravnega okolja, naj bi to zagotavljalo tudi skladnost s filozofijo 
družbene odgovornosti.

Politiki in poslovneži v skednju

Razpoznavnost podjetja Riko je najbolje razvidna iz številnih člankov in 
reportaž o domačiji v medijih (tako tiskanih kot elektronskih). Povezanost 
domačije s podjetjem pa je poudarjena tudi na spletni strani Škrabčeve 
domačije, kjer je zelo opazen logotip skupine. Družbene dejavnosti 
podjetja so podrobno predstavljene na mednarodni spletni strani skupine 
Riko, kjer najdemo razdelek, ki je naslovljen Riko in Society; na tej strani so 
podrobno opisani tudi večji prispevki podjetja k družbenem razvoju.

Podjetje skrbi, da se večina od številnih organiziranih družbenih aktivnosti 
odvija na domačiji, ki postaja tako tudi kulturno središče lokalnega okolja, 
kar na spletni strani domačije tudi izrecno poudarjajo, ko pravijo: 
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 Škrabčeva domačija ima vedno nove načine, da skozi običajna druženja ali 
skozi popolnoma nove pristope postavi v os zanimanja najboljše, najbolj 
priljubljene, včasih drzno provokativne mislece, ustvarjalce, duhovite 
izvajalce. Takšno je njeno kulturno poslanstvo in ni jih malo, ki temu željno 
sledijo (Škrabčeva domačija 2005).

Osrednji prostor domačije predstavlja novosezidani »skedenj«, ki pa ni 
gospodarsko poslopje v klasičnem pomenu besede, kjer so mlatili žito in 
shranjevali seno, temveč ima v notranjosti sodobno konferenčno dvorano, 
kjer se odvijajo prireditve, sestanki, poslovna srečanja ... Po besedah s 
spletne strani ta objekt »kot simbioza ribniške dediščine in sodobne 
slovenske likovne ustvarjalnosti nosi kulturno, komunikacijsko, medijsko 
in poslovno poslanstvo« (Škrabčeva domačija 2005).7

V okviru domačije se odvijajo številni družabni dogodki, kot so na primer 
Sobotarije, mesečne delavnice za otroke (npr. spoznavanje Kitajske, 
spoznavanje Irske, filmske delavnice). Srečanja na Škrabčevi domačiji 
so namenjena spodbujanju družbenih, poslovnih, gospodarskih in 
izobraževalnih srečanj, prirejajo pa še pesniške večere, podeljujejo nagrade 
(na primer Murkove nagrade in priznanja), razstavljajo likovna dela, 
gostijo tematske večere (na primer predstavitev patra Stanislava Škrabca, 
filozofske razprave o sodobni etiki in potopisna predavanja). V Škrabčevi 
domačiji so se zvrstili tudi obiski raznih uglednih gostov (od politikov do 
gospodarstvenikov), priredili so tiskovne konference in predstavili nekatera 
književna dela (na primer knjige in tematski koledar podjetja Riko).

Na edinstvenost podjetja skušajo pokazati tudi s tem, da je Riko glavni 
pobudnik ustanove patra Stanislava Škrabca, ki so jo ustanovili za 
promocijo, razvoj in ohranjanje slovenskega jezika. Poskus uskladitve s 
filozofijo družbene odgovornosti pa izraža citat s spletne strani domačije:

 Požlahtniti novo s preskušenim, znanemu in priznanemu pa dodati novo 
svežino in nadgraditi novo življenje – tako, kakor se sama domačija s 
prenovo ne odreka pretekli podobi, ampak ponuja njeno umerjeno 
modrost: to je sporočilo in namen živega vrenja med častitljivimi zidovi 
(Škrabčeva domačija 2005).

Sklep

Podjetja se, kot smo lahko spoznali tudi iz dveh primerov v pričujočem 
članku, vse bolj zavedajo, da investicije v dediščino pomenijo dobro 
tržno priložnost predvsem z vidika promocije, saj je vlaganje v naravno 
ali kulturno dediščino družbeno odgovorno dejanje, ki prek medijev 
odmeva tudi v javnosti. Investicije v dediščino pa imajo še eno prednost 
(za podjetje, seveda) pred ostalimi družbeno odgovornimi dejanji. To 
prednost smo doslej morda nakazali, nismo pa je eksplicitno omenili. Gre 
namreč za to, da je dediščina idealen medij za prenos zgodb iz preteklosti, 
pa naj bodo prave ali izmišljene (primerjaj Hobsbawm 1988; Kwint 1999). 
Prav »pripovedovanje zgodb« je po besedah marketinških in ekonomskih 
analitikov eden najboljših načinov za vzpostavljanje pristnih odnosov z 
javnostjo.

Ne pravljic, ampak resničnih zgodb, v katerih nastopajo konkretni ljudje; 
zgodb ključnih oseb, zgodb o nastanku podjetja, inspirativnih zgodb, 

7 Sintagma »gospodarsko poslopje« je 
na Škrabčevi domačiji torej dobila nov, 
poslovni pomen.
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zgodb o premagovanju težav, zgodb o zmagi dobrega nad zlim. /…/ V tem 
smislu so zgodbe idealno inspiracijsko orožje vodij. Potrebo po zgodbah, 
po personificiranju poslovnega sveta, pa lahko podjetja/organizacije 
izkoristijo pri tkanju odnosov z vsemi deležniki, pa tudi trženju (Novak 
2004: 40).

Zgodbe povezane z dediščino seveda ne temeljijo vedno na dejstvih, 
temveč se lahko okrog njih spletejo tudi miti, ki poudarjajo trdnost temeljev 
investitorjevega uspeha. Podjetje, ki vlaga v dediščino, tako verjetno ne bo 
izpostavljalo negativnih zgodb iz preteklosti, ki jih je »kupilo v paketu z 
dediščino«, ampak bo poudarilo pozitivne zgodbe o junakih, ki se lahko 
pretvorijo malodane v mitske osebe, njihove lastnosti pa v očeh javnosti 
prevzamejo (ali pa naj bi jih prevzeli) tudi vodje podjetij.8 Podobno kot 
elementi dediščine kreirajo nacionalno podobo, pa te zgodbe ustvarjajo 
podobo podjetja, s katero se identificirajo tako uporabniki storitev oziroma 
kupci kot tudi zaposleni v podjetjih. Na ta način se ljudje torej nevede 
ravnajo po navodilih managerjev, kar Ernest Gellner opiše kot »prostovoljno 
vdanost« skupinskim pravilom (po Palmer 1999: 314).

Zgodbe o preteklosti in tradiciji, ki soustvarjajo mite o podjetjih in 
managerjih, pa se lahko spremenijo tudi v etnomit. Politični antropolog 
Georges Balandier pojasnjuje, da sta

mit in ritual sestavini jezika, katerega namen je predstavitev argumentov, 
s katerimi se opravičujejo pravne, statutarne in oblastniške zahteve. Mit 
namreč vsebuje nekaj ideološkega; po besedah B. Malinowskega pomeni 
družbena povelja, ki zagotavljajo obstoječo obliko družbe s posebnim 
sistemom razdelitve oblasti, pooblastil in lastnine (po Rihtman Auguštin 
2001: 11).

Ko zasebna podjetja prevzamejo nadzor nad varovanjem dediščine, si s 
tem na nek način zagotovijo tudi pravico do kreacije mitov, kar se lahko 
nazadnje sprevrže v »mitologiziranje ljudske kulture«. Zato je pri zasebnih 
investicijah v dediščino, ki so na prvi pogled lahko povsem dobronamerne 
in družbeno odgovorne, potrebna previdnost. Težava namreč nastane, ko 
se osnovna filozofija podjetja ne ujema z ustvarjenim mitom o družbeni 
odgovornosti in ta postane zgolj medij za ustvarjanje imidža in utrjevanje 
ugleda. Tako upravljanje z dediščino deluje brez globljega razmisleka in 
odgovornosti, poleg tega pa postane samo sebi namen.9

Pri izbiri, prenovi in revitalizaciji objektov, ki bodo označevali podjetje, je 
torej treba še bolj kot ponavadi upoštevati znanstveno mnenje, saj se lahko 
drugače iz dediščine in tradicije ob velikih investicijah zasebnega kapitala 
dejansko ustvarja »veliko hrupa za prazen nič«. Za konec se zato še enkrat 
spomnimo uvoda, ki ga je dobro imeti v mislih, ko razmišljamo o zasebnih 
investicijah v dediščino: dediščina je – podobno kot Tintorettova slika nad 
zofo v pisarni – vredna toliko, kolikor je zanjo nekdo pripravljen plačati.

8 Mit o prenosu poslovnih vrlin iz roda v 
rod je poudarjen tudi na spletni strani 
Škrabčeve domačije, kjer piše o karieri 
Stanislava Škrabca, pranečaka patra 
Stanislava. Janez Škrabec pa je po tej 
zgodbi podedoval poslovno žilico »in 
zdaj kot velik podjetnik mednarodnih 
razsežnosti nadaljuje trgovsko in 
poslovno dejavnost Škrabčevega rodu« 
(Škrabčeva domačija 2005).

9 Celo ekonomisti in izvedenci za 
marketing  ugotavljajo, da je tak način 
upravljanja nekakšen »etnocentrizem 
v smislu učinkovitosti dejanj« (Golob 
2004: 885).
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Vojna fotografija kot dediščina 

| Nina Ivanov, Lucija Medved

Povzetek: 

Od kar je bil izumljen fotoaparat, fotografija spremlja smrt. Več kot 
stoletna tradicija beleženja podob s fotoaparatom je pustila in še pušča 
neizbrisane sledi v spominu slehernega človeka in njegovem dojemanju 
zgodovine. Ravno zaradi dejstva, da aktualnost prikazovanja vojnih grozot 
s fotoaparatom ne pojenja, še več, da fotografija kljub novim medijem (TV, 
internet ...) še vedno najbolj šokira, sva se odločili vzeti pod drobnogled 
ravno vojno fotografiranje. To sva naredili na podlagi preučitve dveh 
najbolj znanih fotografij iz časa vietnamske vojne, ugotovitve pa sva 
s pomočjo strokovne razlage o spominu in zgodovinski rekonstrukciji 
aplicirali na sedanjost ter kritično ovrednotili vlogo fotografije v sodobni 
»družbi spektakla«.

Ključne besede: vojna fotografija, vietnamska vojna, individualni in 
kolektivni spomin, družbeni spomin, historična rekonstrukcija

Summary: 

Since the camera was invented, photography follows death. More than 100 
years old tradition of capturing photos with camera has left marks in the 
memory of every man and his apprehension of history. Because of the fact 
that actuality of showcasing war attrocities through camera lens is not 
dying – on the contrary – photography is still the most shocking media 
nevertheless the fact that other strong mediums exist (TV, internet...), we 
have decided to thoroughly investigate war photography. We did that 
following the examination of two most famous war photographies from 
Vietnam war. We have analyzed the findings with the help of study books 
on memory, historical reconstructiomn and applied them to present times 
to critically observe the role of photography in the contemporary »society 
of spectacle.«

Key Words: War photography, Vietnam war, Individual and collective 
memory, Social memory, Historical reconstruction

Uvod

Od kar je bil izumljen fotoaparat, fotografija spremlja smrt. Več kot 
stoletna tradicija beleženja podob s fotoaparatom je pustila in še pušča 
neizbrisane sledi v spominu slehernega človeka in njegovem dojemanju 
zgodovine. Ravno zaradi dejstva, da aktualnost prikazovanja vojnih grozot 
s fotoaparatom ne pojenja, še več, da fotografija kljub novim medijem (TV, 
internet ...) še vedno najbolj šokira, sva se odločili vzeti pod drobnogled 
ravno vojno fotografiranje. 
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Živimo namreč v svetu nenehnih podob (televizija, video, filmi), a ko pride do 
pomnjenja, ima fotografija globljo vrednost, saj predstavlja le eno podobo, 
ujeti trenutek za vekomaj. V dobi prenasičenosti z informacijami fotografije 
omogočajo hitro in kompaktno memoriziranje. Delujejo kot glavni akter 
človeškega spomina in se zasidrajo v družbeni kolektivni spomin veliko 
bolj, kot vsaka druga vizualna podoba. Ravno zaradi velike vloge, ki jo 
fotografije igrajo pri reprezentaciji družbenih dogodkov tako v preteklosti 
kot v sedanjosti, bi morali njihov vpliv večkrat kritično analizirati, da bi lahko 
pojasnili ozadja tako tragičnih kot veselih dogodkov, ki nam jih dnevno 
prinašajo. Zato sva se odločili, da se v nadaljevanju besedila ustaviva pri 
zgodovini fotografije in njenemu namenu, prvih fotografskih zapisih 
vojnega trpljenja, manipulaciji fotografij v politične in druge namene in 
kakšno vlogo igrajo pri našem pomnenju velikih družbenih dogodkov, 
katerih priča so bile. Kot zgovoren prikaz moči fotografske kamere sva 
izbrali dve fotografiji iz vietnamske vojne, ki sta se trdno zasidrali v spominu 
ljudi. Prva je podoba gole deklice z razkrečenimi rokami in krikom groze 
na obrazu, druga pa je usmrtitev vietkongovskega ujetnika s strani šefa 
južnovietnamske policije. Za izsek iz vietnamske vojne sva se odločili tudi 
zato, ker je to bila prva vojna, kjer fotografije niso bile inscenirane, ampak 
so bile narejene sredi bojev. 

In nenazadnje skušava vkomponirati podobe tudi v stanje današnje 
družbe, v kateri vojne fotografije pritegnejo, agitirajo, se vključujejo v širšo 
dimenzijo »družbe spektakla«, katerega del smo, in hranijo kapitalistično 
kolesje, ki diktira njihovo vsebinsko in količinsko uporabo. 

Kratka zgodovina manipulativne vloge fotografije

Fotografija ima kratko, a zanimivo zgodovino. Od skromnih začetkov (leta 
1839 izumi Fox Talbot fotoaparat), ko je bila fotografija le »igračka za 
izbrance«1, sama sebi namen in zgolj umetniška dejavnost, do stopnje, ko 
je postala daleč najbolj uporabljen način ukvarjanja z videzi, se je njen način 
uporabe vedno spreminjal. Kmalu so jo začeli uporabljati npr. za policijske 
dosjeje, vojne reportaže, zbiranje podatkov za vojsko, pornografijo, 
enciklopedično dokumentacijo, družinske albume, razglednice, 
antropološka poročila, sentimentalno moraliziranje, vohljaško zalezovanje 
in podobno. Fotografije so počasi začele nadomeščati slike kot spomin 
na izginulo preteklost in umrle bližnje, s tehnološkim napredkom pa so 
fotoaparati postali prenosni in fotografiranje je dobilo večjo avtoriteto kot 
le verbalno pripovedovanje o smrti. Fotografija je začela veljati kot dokaz, 
da se je določena stvar res zgodila, čeprav ji je bilo že kaj kmalu usojeno, da 
bo postala koristen manipulativen pripomoček pri ustvarjanju »družbene 
realnosti«.

»Posnetek je lahko popačena podoba dogodka; toda vedno je navzoča 
predpostavka, da obstaja - ali da je obstajalo - nekaj podobnega tistemu, 
kar je na fotografiji« (Sontag 2001: 9). 

Manipulativnost fotografij se je nadaljevala s prvimi fotografskimi zapisi vojn. 
Krimska vojna in ameriška državljanska vojna sta bili prvi pomembni vojni, 
dokumentirani s fotografijami.  Te so bile posnete šele po končanih bojih 
in vse so bile inscenirane tako, da so premikali mrtve na bolj »fotogenična« 
mesta. Fotografa je poleg vojaške cenzure (mrtvih, ranjenih in bolnih niso 
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smeli fotografirati) omejeval fotoaparat sam, ki je bil težak, počasen, vojaki 
pa so morali nepremično stati kar nekaj trenutkov, preden je bila fotografija 
posneta…

Felice Beato je bil prvi fotograf, ki je leta 1855 med krimsko vojno naredil 
posnetek dvorišča s kostmi upornikov, Alexander Gardner in Timothy 
O`Sullivan pa sta med ameriško državljansko vojno že dosegla določeno 
stopnjo svobode in sta javnosti pokazala tudi neprijetne grozote vojne. 

Med špansko državljansko vojno (1936-1939) so profesionalni fotografi 
prvič od blizu delali posnetke bojišč, mest… »v živo«, njihovi izdelki pa so 
bili vidni v vseh revijah in časopisih. 

Fotografija je šele v 20. stoletju in še zlasti med obema svetovnima vojnama 
postala prevladujoči in najbolj »naravni« način ukvarjanja z videzi. To je 
bil čas velikih mojstrov fotografskega medija, kakršna sta bila Paul Strand 
in Walker Evans. Predvsem Paul Strand je takrat začel s prikazovanjem 
izredno realističnih fotografij revščine, bolezni in starosti, zato so imeli 
fotografijo za vredno presoje, za nekaj, kar omogoča neposreden dostop 
do stvarnosti. V kapitalističnih deželah je bil to najbolj svoboden trenutek 
fotografije: osvobodila se je omejitev umetnosti in postala »ljudski« medij, 
ki ga je mogoče demokratično uporabljati. Toda ta trenutek je bil kratek 
in zavajajoč. »Sama ˝resničnost˝ novega medija je spodbujala, da so jo 
začeli namenoma uporabljali za propagando« (Berger 1999: 33).  Prav 
nacisti so fotografijo med prvimi sistematično uporabljali za učinkovito 
propagandno orodje.

Susan Sontag opisuje, da si fotografa zamišljamo kot »vohuna v hiši ljubezni 
in smrti«, ki v objektiv ujame nepripravljene posameznike. Njegova t.i. »oči-
vidnost« ga ločuje od  slikarja ali pisca proz, ki dogajanja zgolj interpretirata. 
Toda, »čeprav v nekem smislu fotografska kamera zares ujame in ne zgolj 
interpretira stvarnost, je fotografija vendarle prav toliko interpretacija sveta, 
kolikor je to slika ali risba« (2001: 10). Fotografova subjektivna percepcija je 
stalnica vseh fotografij.

Odkritje, da je veliko število ikonskih časopisnih fotografij, vključno z 
nekaterimi iz druge svetovne vojne, insceniranih, nas globoko razočara. 
Če bi kot avtentične obravnavali zgolj fotografije, ki so plod naključja, bi 
sem šteli bore malo t.i. zmagovalnih fotografij.

Vietnamska vojna je v tem smislu pomenila preobrat in je ravno zaradi 
avtentičnosti in krute realnosti fotografij vzpodbudila širšo javnost k 
aktivnemu protivojnemu udejstvovanju. Šele pri posnetkih iz vietnamske 
vojne smo lahko prepričani, da najbolj poznani niso zrežirani, to se pravi, 
da trupel niso prenašali sem ter tja. Ti so nastajali med napadi samimi in 
zato izključujejo poziranje.

»Ujeti smrt, medtem ko se dogaja, lahko zabeležita le kamera in fotoaparat. 
Posneta fotografija trenutka smrti (ali tik preden) je najbolj cenjena in 
reproducirana izmed vseh vojnih fotografij« (Sontag 2003: 53).

Vietnamska vojna je bila tudi prva vojna, ki smo jo lahko dan za dnem 
spremljali na malih ekranih. »Od takrat naprej so vojne običajna sestavina 
domače TV-zabave« (Sontag 2003: 18).

1 S prvimi fotografskimi kamerami - 
izdelali so jih v Franciji in Angliji v 
začetku štiridesetih let 19. stoletja 
- so se pečali samo njihovi izumitelji 
in navdušenci. Ker tedaj še ni bilo 
poklicnih fotografov, tudi amaterskih 
niso mogli poznati, fotografiranje pa ni 
imelo jasne družbene rabe; bilo je samo 
sebi namen, torej umetniška dejavnost, 
čeprav z manj umetniškimi pretenzijami 
( Sontag 2001: 12).
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Vloga fotografije v ikonografiji trpljenja

Ikonografija trpljenja ima dolg pedigre. Trpljenje, ki je vredno reprezentacije, 
je vedno tisto, ki je povzročeno z besom; božjim ali človeškim. To je lahko 
trpljenje zaradi naravnih vzrokov, kot so bolezen, rojstvo otroka in sem 
spada navsezadnje tudi Kristusovo trpljenje. Takšne podobe so v zgodovini 
umetnosti tako rekoč stalnice.

»Kaže, da je apetit po podobah, ki prikazujejo telesa v bolečini, nagnjenje,  ki 
je podobno želji po gledanju podob golih teles« (Sontag 2003: 36).

Ogabno nas vabi, da smo ali gledalci ali boječneži, ki ne prenesemo pogleda 
nanj. »Mučenje, kanonska tema v umetnosti, je v slikarstvu pogosto 
prikazano kot spektakel, nekaj, kar ostali ljudje gledajo ali ignorirajo« 
(Sontag 2003: 38). 

Večina upodobitev mučenja, pohabljenih teles vzbudi zanimanje. Vse 
podobe, ki razstavljajo oskrunitev privlačnega telesa, so do neke stopnje 
pornografske in podobe odvratnega lahko tudi privabljajo. »Vsi vemo, da 
tisto, kar zaustavlja promet, ki se pelje mimo grozljive prometne nesreče, 
ni zgolj zvedavost, ampak za mnoge tudi želja po tem, da bi videli kaj 
strašnega, odurnega« (Sontag 2003: 85).

Pogled na trpljenje, na bolečino drugih, je zakoreninjen v religioznem 
mišljenju, ki povezuje bolečino z žrtvovanjem, žrtvovanje pa s 
poveličevanjem. To je pogled, ki ne bi mogel biti bolj nasproten moderni 
občutljivosti, ki smatra trpljenje za napako, nesrečo ali celo zločin. Trpljenje 
je nekaj, kar je treba popraviti, nekaj, kar je treba zavračati. Nekaj, kar nas 
dela nemočne (Sontag 2003: 88).

Vojna in fotografija se danes zdita nerazdružljivi, letalske nesreče in podobne 
grozote pa vedno pritegnejo ljudi s fotoaparati in kamerami. Družba, ki 
normativno predpisuje željo po stanju, v katerem ne bi nikdar doživeli 
pomanjkanja, neuspeha, bede, bolečine; družba, ki jo je groza bolezni 
in v kateri niti sama smrt ne velja za nekaj naravnega in neizogibnega, 
temveč za kruto, nezasluženo katastrofo, ustvarja silno radovednost o 
tovrstnih dogodkih. To radovednost delno poteši fotografiranje. Občutek 
izvzetosti iz velike nesreče spodbuja zanimanje za ogled bolečih fotografij. 
Delno je to zato, ker smo mi »tukaj«, ne pa »tam«, delno pa zaradi občutka 
neizogibnosti, ki se ga vsi dogodki navzamejo, ko so preobraženi v podobe. 
V resničnem svetu se stvari dogajajo in nihče ne ve, kaj se bo zgodilo. V 
svetu podobe pa se je zgodilo in se bo za vedno dogajalo na enak način 
(Sontag 2001: 156).

Danes so vojne fotografije tako rekoč časopisne stalnice. V njih najdemo 
posnetke, ki bi jih zaradi prevelike šokantnosti nekdaj odklonili. John Berger 
razlaga to spremembo na dva načina; in sicer, da so »časopisi ugotovili, 
da je večina njihovega bralstva zdaj že seznanjena z vojnimi grozotami in 
zahteva, da ji pokažemo resnico«, kot drugi razlog pa navaja trditev, da ti 
časopisi »verjamejo, da so se njihovi bralci že navadili nasilnih podob, in 
zdaj pač tekmujejo med seboj z zmerom bolj nasilnimi senzacionalizmi« 
(1999:14). Hkrati pa tudi sam že poda kritiko na lastne domneve, češ da je 
prvi argument preveč idealističen in drugi preveč prozorno ciničen.

Fotografije vojn in trpljenja nas ustavijo in nas zgrabijo. Ko jih gledamo, nas 
pogoltne trenutek trpljenja nekoga drugega in preplavita nas bodisi obup 
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bodisi ogorčenost. Obup prevzame nase nekaj nesmiselnega trpljenja 
nekoga drugega, nastala ogorčenost pa od nas zahteva akcijo. 

Avtoriteta fotografije nad človekovo imaginacijo

Prav na tem mestu je odigralo fotografiranje vietnamske vojne veliko vlogo. 
Med svojim trajanjem je imela kar nekaj zvestih kronistov upodabljanja 
trpljenja na fotografsko kamero in eden izmed njih je bil Don McCullin. 
Njegove fotografije so npr. ujele v objektiv nenadne trenutke trpljenja - 
grozo, rano, smrt, krik, bolečine – trenutke, ki so v resničnosti popolnoma 
iztrgani iz normalnega časa. Zaradi vednosti, da so taki trenutki možni, 
in zaradi pričakovanja takih trenutkov, je »čas« na bojni črti drugačen od 
vseh drugih izkušenj časa. Vpričo živega dogajanja nismo tako ranljivi kot 
vpričo mučnih dogodkov v obliki fotografskih podob. Ko iz fotografiranega 
trenutka preidemo nazaj v naša življenja, se tega ne zavemo; domnevamo, 
da je diskontinuiteta naša odgovornost. 

»Resnica je, da vsak odziv na ta fotografirani trenutek nujno občutimo kot 
neustrezen. Tisti, ki so fotografirani, tisti, ki držijo roko umirajočega ali 
zaustavljajo kri, ki teče iz rane, ne vidijo trenutka kot mi in njihovi odzivi so 
popolnoma drugačne vrste« (Berger 1999: 18). 

Namen takih fotografij je zbuditi zaskrbljeno zanimanje. Najbolj skrajni 
primeri, kamor se uvršča večina McCullinovega dela, prikazujejo trenutke 
trpljenja, da bi izsilili največjo zaskrbljenost. Taki trenutki, če so fotografirani 
ali ne, so odtrgani od vseh drugih dogodkov in obstajajo sami po sebi. 
»Toda bralec, ki ga je fotografija ujela, utegne občutiti to iztrganost kot 
osebno moralno neustreznost. In brž ko se to zgodi, se izgubi celo njegov 
čut za šokantno: njegova lastna moralna neustreznost ga lahko zdaj 
prav tako šokira kakor zločini, storjeni v vojni« (Berger 1999: 19). Občutka 
neustreznosti se posameznik otrese, kot da mu je preveč domač, ali pa si 
naloži nekakšno »pokoro«, tako da recimo prispeva denar organizaciji, kot 
je npr. UNICEF.

Ponavadi je tako, da ob jutranjem časopisu, vajeni grozot, spijemo kavo 
in gremo po vsakodnevnih opravkih. Nekdo od nas se čuti dolžnega 
pogledati fotografije, ki beležijo grozote in zločine, čeprav bi se moral 
čutiti dolžnega razmisliti o tem, kaj pomeni, da jih gleda, in o zmožnosti 
asimiliranja videnega. Vse reakcije na fotografije niso vedno pod nadzorom 
zavesti in razuma. One poenostavljajo, agitirajo in obenem kreirajo iluzijo 
konsenza. Virginija Wolf2 verjame, da šok pri gledanju tovrstnih fotografij, 
združuje ljudi (mi vidimo z vami ista mrtva telesa, iste uničene hiše,…), 
odzivi pa so lahko različni: zahteva po miru, zahteva po maščevanju, ali 
zgolj zavedanje, da se grozote dogajajo. 

Nekateri so dolgo verjeli, da bodo ljudje dojeli norost vojne, če jim grozote 
prikažejo dovolj živo. Ernst Friderich je želel, da bi več kot 180 njegovih 
fotografij iz nemških vojn in zdravniških arhivov, ki jih je združil v knjigi 
Vojna proti vojni!, delovalo kot učinkovita šok terapija. Do leta 1930 je 
bila prevedena v številne jezike in v Nemčiji doživela že deset ponatisov, 
vzpodbudila je nastanek številnih protivojnih filmov. A zaman, zgodila se 
je druga svetovna vojna.

Vojne so dandanes podobe in zvoki v naših dnevnih sobah. Informacije o 

2 Virginia Wolf  (1882-1941), angleška 
pisateljica, feministično, pacifistično, 
socialistično in protiimperialistično 
angažirana, spada med največja imena 
modernega romana in obenem med 
najvplivnejše feministične avtorice.
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dogajanju v svetu, ki jim pravimo »novice« nam podajajo konflikt in nasilje. 
»Če krvavi, potem vodi!« (If it bleeds, it leads!) se glasi moto tabloidov 
(v Sontag, 2003:16). Ljudje se odzivamo s sočutjem, z ogorčenostjo ali z 
odobravanjem, odvisno od naše vpletenosti v dogodek. Vendar je eno 
trpeti, nekaj drugega pa je živeti s fotografiranimi podobami trpljenja in 
to ni nujno v pomoč pri krepitvi vesti in zmožnosti sočustvovanja. Lahko 
ju namreč tudi sprevrže. Ko človek enkrat vidi takšne fotografije, stopi na 
pot, na kateri jih videva čedalje več. »Za zlo velja ista zakonitost kakor za 
pornografijo. Šokantnost fotografij zbledi, potem ko jih znova in znova 
vidimo, tako kot presenečenje in zbeganost, ki ju človek začuti, ko prvič 
vidi pornografski film, zbledita potem, ko jih vidi še nekaj« (Sontag 2001: 
24). Fotografije torej šokirajo, če pokažejo kaj novega, še nevidenega.

»Večina ljudi ima fotografske podobe - dokumentarne, fotožurnalistične 
ali televizijske - za realnost.« (Lazroe, 1997: 11) Nekaj postane realno za 
nas, ki smo drugje, šele ko vidimo fotografije oziroma posnetke danega 
dogodka. Walter Lippmann je že leta 1922 zapisal: »Fotografije imajo 
danes takšno avtoriteto nad imaginacijo, kot jo je imela tiskana beseda 
včeraj in izgovorjena pred tem. Izgledajo popolnoma realne.« Dogodek, 
poznan preko fotografij, postane bolj resničen, kot brez njih, a ko ga vidimo 
večkrat, postane manj resničen.

Deklica bežeča v grozovitem kriku

Midve, ki sva bili rojeni sredi sedemdesetih let, nisva mogli spremljati 
vietnamske vojne v njenem času. Za naju je bila vietnamska vojna vedno 
vpeta v sfero popularne kulture, saj sva jo v glavnem doživljali skozi filme 
(Rambo, Platoon, Rojen 4. julija, Lovec na jelene, Forrest Gump, Lasje), 
glasbo (The Doors, Joan Baez, Bob Dylan, Jimi Hendrix), jo povezovali s 
časom hipijevstva in protivojnih demonstracij in nekje vmes se je znašla 
tudi fotografija gole deklice, bežeče v »grozovitem kriku«. 
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In ker so fotografije same po sebi že iztrgane iz realnega časa in imajo 
svojo zgodbo, ki je iztrgana iz konkretne situacije, ki se je v trenutku 
fotografiranja dogajala, je takšna tudi najina interpretacija. Celotna analiza 
omenjene fotografije je skupek najinega videnja, najine interpretacije, ki 
je že del socialnega spomina (o tem nekaj več v nadaljevanju besedila), 
zgodovinskih dejstev in spominov obeh glavnih akterjev, deklice Kim Phuc 
in fotografa Nicka Uta. Vendar je vseeno vredno omembe, da se fotografija, 

ki jo vsi pomnimo, rahlo razlikuje od prave, posnete fotografije. Kim Phuc 
je deklica levo od osrednjih dveh figur (bratranca in sestrične) in nekako 
ne pride prav do izraza, zato je fotografija izrezana. Kdo jo je izrezal, ne 
vemo. Vemo le, da so bili uredniki časopisov skeptični glede objave golote. 
Pristali so na objavo, če le ne bo posnetek deklice preveč od blizu. Ustavili 
so se nekje vmes. 

Pa začnimo najprej z najino interpretacijo.

Prva stvar, ki nama je prišla na misel, ko sva videli fotografijo, je, zakaj je ta 
deklica gola? Vsi drugi otroci, ki tudi bežijo na fotografiji, so oblečeni, zakaj 
je ona edina, ki je gola? In potem še cela vrsta vprašanj: Kaj se je dogajalo 
s to deklico, preden je bil odvržen napalm?

Zakaj je ona edina opečena, čeprav prihaja iz iste smeri, kot ostali? Ali je bila 
deklica morda posiljena ali pa se je ravno slekla, da se bo šla umit? Jo je 
morda napalm rešil posilstva?

Ugotovili sva, da je tisto, kar nas na dotični fotografiji najbolj šokira, golota 
telesa, njegova raztelesenost in ponižanje. Spominja nas na kupe golih, 
shiranih trupel iz nemških koncentracijskih taborišč ob koncu druge 
svetovne vojne in na vojna posilstva. 

Iz fotografije vidimo tudi, da otroci bežijo, za njimi pa mirno hodijo vojaki. 
Spet se lahko vprašamo, pred čim oziroma pred kom bežijo in čigavi so 
vojaki? Gre morda za ameriške, severnovietnamske ali južnovietnamske? 

Edini podatek, ki nam ga fotografija nudi, je, da je bilo v vojno očitno 
vpleteno tudi civilno prebivalstvo, torej otroci.
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Ozadje nastanka fotografije in usoda glavnih akterjev

Iz te perspektive podoba dandanes ne šokira več, saj je vpletenost nedolžnega 
prebivalstva postala nekaj povsem normalnega in vsakdanjega. Moč 
fotografije je danes zgolj v goloti.

Ker nisva bili seznanjeni z nobenimi konkretnimi informacijami, sva pričeli 
raziskovati ozadje s Pulitzerjevo nagrado ovekovečene fotografije3.

Enaindvajsetletni fotograf Huynh Cong »Nick« Ut je posnel fotografijo 
v južnem Vietnamu, v bližini vasi Trang Bang, 8. junija leta 1972, ko naj 
bi vojaki odvrgli smrtonosni napalm. Gola deklica na fotografiji je takrat 
9-letna Phan Thi Kim Phuc (njeno ime pomeni »zlata sreča«), na njeni levi 
se nahaja njen takrat 12-letni brat Phan Thanh Tam, ki je ranjen v oko, malo 
zadaj pa njen 5-letni brat Phan Thanh Phuoc. Na desni strani fotografije se 
nahajata še njen mali bratranec Ho Van Bo in sestrična Ho Thi Ting.

Napalm naj bi odvrgli letali južnovietnamske vojske (Skyreiders), namenjen 
pa naj bi bil severnovietnamskim in vietkongovskim vojakom, ki so se 
menda  nahajali na omenjenem območju.4 Sledile so spekulacije oziroma 
raje domneve, da teh takrat tam ni bilo več.

Nick Ut se spominja male Kim Phuc, ki je v teku kričala »Nong qua, nong 
qua« (preveč vroče, preveč vroče) ter s sebe strgala goreča oblačila.

Poglejmo si, kakšna je bila usoda glavnih dveh akterjev naše fotografije. 
Kim Phuc je namreč ta napad preživela. Nekoč pripadnica religije Cao Dai 
(religija, ki združuje elemente krščanstva, budizma in taoizma), je danes 
katoličanka in živi v Kanadi. Poročena je z Bui Hoy Toanom, ki ga  je kot 
severnovietnamskega študenta spoznala na Kubi ter z njim odpotovala na 
poročno potovanje v Moskvo. Leta 1997 je bila imenovana za ambasadorko 
dobre volje UNESC-a. 

Nick Ut je bil 22. aprila 1975 v zadnjih krčih vietnamske vojne evakuiran in 
se preselil v ZDA. V Vietnam se je prvič vrnil šele leta 1989, kjer je delal na 
zgodbi iskanja Američanov, pogrešanih v vojni.

Po koncu vojne leta 1975 je v Vietnamu nastal vojni mit, da je bil omenjeni 
napad ukazan, koordiniran ali celo izveden s strani ameriških poveljnikov 
in pilotov (glej Horst Fass in Marianne Fulton).

Leta 1996 je bivši kapetan vojske Združenih držav John Plummer trdil 
in nekako priznal, da je bil udeležen v napadu. Kasneje je svojo izjavo 
spremenil in rekel, da je napad le naročil. Njegovo trditev so preiskali in 
diskreditirali leto kasneje, češ da v tistem obdobju (junija 1972) Američani 
niso imeli ne avtoritete nad južnovietnamskimi letalskimi silami, niti niso z 
njimi komunicirali.

Kim Phuc je s pomočjo omenjene fotografije na zahodu postala protivojni 
simbol. Njena podoba je postala simbol vojne, ki presega debate o pravici 
oziroma ne-pravici vmešavanja ZDA v vietnamsko vojno.

Hkrati jo je kot protiameriški simbol uporabil tudi ponovno združeni 
Vietnam, v obdobju, ko se je potikala po komunističnih deželah (Kuba, 
Sovjetska zveza).

Še bolj kot njena pa je zanimiva usoda Nicka Uta.

Avtor fotografije, ki je dvignila toliko prahu, botrovala številnim protivojnim 

3 Fotografija je prejela poleg Pulitzerjeve 
še številne druge nagrade, npr. od 
združenj World Press Photo, Sigma Delta 
Chi,  George Polk Memorial nagrado, 
nagrado Overseas Press Club, nagrado 
Associated Press Managing Editors 
(APME).

4 Vietnam je bil vse do leta 1954 
francoska kolonija. Kljub temu, da so 
iz dolgotrajnega osvobodilnega boja 
izšli kot zmagovalci, so s podpisom 
ženevskega sporazuma privolili v zanje 
slabšo rešitev. Vietnam je bil ločen na 
dva dela z demarkacijsko črto, ki je tekla 
vzdolž 17. vzporednika. Na jugu države 
je že leta 1955 prevladal strog diktatorski 
režim, ki je simpatiziral z ZDA, na severu 
so oblast prevzeli komunisti, ki so 
prijateljevali z ZSSR in LR Kitajsko. Redne 
enote severnovietnamske armade so 
se po ženevsekm sporazumu sicer 
umaknile severno od demarkacijske 
črte, vendar je na jugu ostalo še veliko 
krajevnih gverilskih enot. Decembra 
1960 so ustanovili Narodnoosvobodilno 
fronto, znano pod imenom Viet 
Kong, ki je združevala različne sloje in 
politična prepričanja, toda komunisti 
so imeli v njej odločilno vlogo. Ob 
ustanovitvi Viet Konga so v Severnem 
Vietnamu jasno in glasno povedali, da 
bodo pomagali pri osvoboditvi juga. 
V začetku šestdesetih let je saigonski 
(južnovietnamski) režim nadzoroval le 
še večja mesta, notranjost dežele pa je 
upravljala Narodnoosvobodilna fronta. 
Divjala je tako imenovana »posebna 
vojna«, ki so jo dejansko načrtovali in 
vodili Američani, v operacijah pa so 
sodelovale južnovietnamske vojaške in 
policijske enote. Ker splošne vstaje ni 
bilo moč zatreti, so se začeli Američani 
vse bolj neposredno vpletati v vojno 
z lastnimi vojaškimi silami in je vojna  
postajala vse bolj »njihova«. Februarja 
1965 so pričeli Američani sistematično 
bombardirati DR Vietnam (severni 
Vietnam) ter vojno razširili tudi na sever, 
od česar so si obetali več uspehov na 
jugu (Stanič 1981: 334- 339).
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5 Associated Press (1848) s sedežem v 
New Yorku je najstarejša in največja 
organizacija na svetu, ki služi kot 
vir novic, fotografij, avdio in video 
posnetkov. Njeno poslanstvo je 
globalna mreža novic, ki so največje 
kakovosti, zanesljivosti in objektivnosti. 
Ponašajo se s 3700 zaposlenimi v več 
kot 240 pisarnah po svetu. Prejeli so 47 
Pulitzerjevih nagrad.

6 Na jugu države je predsednik vlade 
Ngo Dinh Diem že kmalu po sklenitvi 
ženevskih sporazumov oktobra 1955 
odstranil bivšega cesarja Bao Daja 
in razglasil republiko, sebe pa za 
predsednika. Uvedel je strog diktatorski 
režim, ki niti formalno ni kazal spoštovati 
ženevske sporazume in razpisati splošne 
volitve. Diemov režim se je skliceval na 
to, da ni sodeloval pri oblikovanju in 
podpisovanju ženevskih sporazumov 
in da ga torej ne obvezujejo (Stanič 
1981: 334). Pri tem pa je našel zaveznika 
v ZDA, ki so prav tako menile, da niso 
dolžne držati se ženevskih sporazumov, 
ki jih niso podpisale - formalno zato, 
ker jih je podpisala tudi LR Kitajska, ki 
je ZDA niso priznavale, dejansko pa 
ne zato, ker so si hotele ohraniti proste 
roke. Vietnam je bil namreč tedaj v 
ameriških očeh pomemben temeljni 
kamen v politiki in strategiji obkrožanja 
komunistične Kitajske in preprečevanja 
širjenja komunizma v Aziji. Zaradi tega 
so ZDA prevzele nekdanjo francosko 
vlogo v južnem Vietnamu, dajale so 
diktatorskemu Diemovemu režimu veliko 
pomoč (predvsem vojaško) in mu takoj 
začele pošiljati tudi vojaške svetovalce. 
Ngo Dinh Diemova politika, ki je bila ne 
samo izrazito antikomunistična, ampak 
je surovo zatirala vsakršno opozicijo, 
obenem pa se povezovala z najbolj 
reakcionarnimi sloji in med drugim 
vrnila zemljo veleposestnikom, je hitro 
povzročila odpor in nezadovoljstvo, ki 
sta ustvarjala plodna tla za gverilsko in 
revolucionarno delovanje.

demonstracijam, Južnovietnamec, fotograf v Saigonski podružnici 
Associated Pressa,5 živeč pod Ngo Dinh Diemovo vlado6, je svetu pokazal 
krutost vojne, kričeče, opečene, mrtve otroke, ki jih je bombardirala lastna 
vojska. Avtor fotografije, ki so jo kot antipropagando uporabljali tako 
pacifisti kot komunisti, je bil evakuiran tik preden so komunistične čete 
prikorakale v Saigon. Danes je državljan Združenih držav Amerike. 

Podatki, pridobljeni z internetnim raziskovanjem, nama nikakor niso 
razjasnili ozadja omenjene fotografije in njenih učinkov na splošno javnost. 
Kvečjemu nasprotno. Kontradiktornosti so se nizale in množile. Zakaj je bil 
Nick Ut evakuiran iz dežele, kateri je njegovo delo predstavljalo izvrstno 
propagando, v deželo, ki je to isto delo blatilo v očeh javnosti. Državljanstvo 
je stvar notranje politike in ne neodvisnih medijev. Ob tolikšni zmešnjavi 
glede uporabe in manipulacije same fotografije in velikorat nerazumljivi 
in nelogični usodi njenih akterjev, se lahko vprašamo, kaj je torej tisto, kar 
pomnimo s fotografijo?

Kdo nam pove, kaj naj pomnimo?

Vietnamska vojna za naju pomeni dogajanje iz preteklosti, s katerim 
nisva imeli neposrednega opravka, ki pa je vseeno sestavni del najinega 
socialnega spomina, saj še vedno živijo nosilci teh zgodb, katerih priča so 
bili. Vsebino, ki ju pomniva, pa je izbrala družba in v tem kontekstu najina 
izkušnja videnja vietnamske vojne podpira tezo Susan Sontag, ki pravi, »da 
so fotografije, ki jih prepoznamo, del tega, za kar se družba odloči, da je 
pomembno in temu pravi spomin« (Sontag, 2003: 76). Družba in uradna 
zgodovina torej določata, česa naj se spominjamo in česa ne. 

Ali to pomeni, da je toliko let po usodnem dogodku tudi spomin Kim 
Phuc in Nicka Uta že pristranski, že podvržen mnogim interpretacijam 
zgodovinskih knjig in časopisnih člankov? 

Kaj torej pomni Kim Phuc in kaj pomni Nick Ut? Oziroma, ali sploh lahko 
pomnita tako ona, kot on?

Kim Phuc: Spominjam se, imela sem devet let in bila sem komaj otrok. Tisto 
noč smo slišali, da prihajajo vietkongovci in da hočejo zavzeti vas. Kasneje, 
tekom dneva, so prišli vojaki in so se bojevali. Zelo smo bili prestrašeni. 
Spominjam se, da se je moja družina odločila zateči  v tempelj, v pagodo, 
ker smo mislili, da je to sveti kraj. Lahko bi se zatekli tja in bi bili na varnem. 
Eksplozije nisem slišala, pač pa sem videla ogenj okrog sebe in nenadoma 
mi je ogenj požgal oblačila. Videla sem ogenj po celem telesu, še posebej 
pa na roki. Spominjam se, da sem tisti trenutek pomislila, da bom grda 
in nenormalna, kot ostali otroci… Tako me je bilo strah, ker nisem videla 
nikogar okrog sebe. Le ogenj in dim. Jokala sem in tekla stran od ognja 
in čudež je bil, da moje noge niso bile opečene. Še naprej sem tekla in 
tekla in tekla…. Moji starši niso uspeli priti prek ognja in so se zato obrnili 
nazaj ter se zatekli v tempelj. Moja teta in dva bratranca so umrli. En je imel 
tri leta, drugi le devet mesecev… Po tem sem se onesvestila« (glej David 
McGowan).

Spomin Kim Phuc je neverjetno natančen. Nenazadnje je bila takrat stara 
devet let, doživela je hud šok in prizadejane so ji bile ogromne poškodbe 
ter bolečine. A vendarle se spominja, kaj so se zjutraj pogovarjali, kdo 
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prihaja in kdaj so se boji pričenjali. Eksplozije napalma naj ne bi slišala…
videla je le ogenj. Zanimivo je to, da se spominja, da je v spontanem begu 
razmišljala o tem, kako bodo opekline vplivale na njen videz, kar je za 
devetletnega otroka, ki vseh vzrokov in posledic še ne razume prav dobro, 
precej neverjetno.

Nick Ut se dogodka spominja v intervjuju leta 1999 takole: “Ko smo se 
(reporterji) približali vasi, smo videli teči prve ljudi. Pomislil sem “Moj bog”, 
ko sem nenadoma zagledal žensko, ki je imela levo nogo hudo opečeno 
zaradi napalma. Nato je prišla druga ženska, ki je nosila dojenčka, ki je umrl, 
zatem še ena, ki je nosila majhnega otroka, katerega koža je odpadala s 
telesa. Ko sem jih fotografiral, sem zaslišal kričati otroka in videl mlado 
deklico, ki je s sebe strgala vse goreče obleke. Kričala je bratu na njeni 
levi. Tik preden je bil napalm odvržen, so vojaki (južnovietnamske vojske) 
kričali otrokom, naj tečejo, a ni bilo dovolj časa« (glej Horst Fass in Marianne 
Fulton).

Kim Phuc in Nick Ut torej vsak pomnita po svoje. Spomin Nicka Uta je 
natančno sosledje njegovih lastnih fotografij, ki si jih je zatem še »tisočkrat« 
ogledal in se spominja stvari, o katerih so pisali vsi časopisi. Spominja se, 
da so vojaki opozarjali otroke, česar Kim Phuc ne navaja. Razlika med 
njunim pomnjenjem je še v eni bistveni točki. Kim Phuc pravi, da je »ogenj 
požgal oblačila iz nje«, medtem ko se Nick Ut spominja, da je »deklica s 
sebe strgala goreča oblačila«.

Stroka o naravi spomina

To so torej spomini ožgane deklice in avtorja znamenite fotografije. Kaj pa 
pravi stroka o naravi spomina?

Maurice Halbwachs je bil prvi, ki je jasno zapisal, da stopajo naši spomini 
na plan v dveh oblikah: v individualni in kolektivni oziroma skupinski. Vsak 
posameznik je po njegovem nosilec dveh vrst spominov. Vendar pa imajo 
osebni, individualni spomini v svojem temelju že socialne nastavke, kljub 
temu da ostajajo to spomini posameznika, ki jih ta sprejema in dojema iz 
lastnega zornega kota vse do takrat, dokler jih ne predstavi in začne deliti 
z drugimi člani svoje skupine ali skupnosti. V tistem trenutku postanejo 
ti spomini tudi kolektivni spomini in so nekakšni kamenčki v mozaiku 
kolektivnega imaginarija in vedenja o skupini ali skupnosti (2001: 26).

In zato je spomin tako Kim Phuc kot Nicka Uta izjemno vpliven in pomemben 
za naše dojemanje takratne situacije.

Vsak individualni spomin je potencialni skupinski spomin in s tem neke vrste 
»razgledna točka«, ki se spreminja glede na položaj, katerega zavzemamo. 
Posameznik lahko zato razmišlja in se pogovarja o dogodkih, ki so se 
zgodili davno pred njegovim rojstvom, ki so se zgodili nekomu drugemu 
in nimajo z njim kot posameznikom na videz nobene zveze. Omogočajo 
mu tisto dojemanje preteklosti, ki ga v zgodovini in zgodovinopisju ni 
zaznati, vendar ga vsak od nas nujno potrebuje, da umesti sebe v skupnost 
in družbo (Halbwachs 2001: 28).

Najino videnje vietnamske vojne je zato del kolektivnega spomina 
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določenega obdobja v naši družbi, ki so ga v veliki meri oblikovali specifični 
izseki iz različnih medijev, zgodovinskih knjig, pripovedovanj in seveda 
fotografij. Tudi najina interpretacija dveh fotografij iz vietnamske vojne 
je plod socialnega spomina in nekakšen kolaž črpanja iz različnih virov 
informacij ter občutkov. »To, kar spremeni osebni, individualni spomin v 
socialnega, je ustno izročilo oziroma sprotno ustno prenašanje spominov 
znotraj določene socialne enote, kjer morajo ti spomini imeti zanje neki 
smisel in jim zato pripisujejo poseben pomen« (Halbwach 2001: 28).

Tako sta spomin nekoga, kot tudi fotografija, ki je s spominom te osebe 
povezana, za naše dojemanje preteklosti zelo problematična. Preteklost 
se v socialnem spominu (v nasprotju z zgodovino) nenehno spreminja in 
rekonstruira glede na dano sedanjost. Proces te rekonstrukcije pa je, vsaj 
kar se tiče skupnosti, kolektivne in s tem tudi socialne narave  (Halbwachs 
2001: 29).

Dokler je neka oseba kot nosilec dogodkov živa v socialnem spominu, ni 
potrebe, da bi to zapisali. Zato postane v zgodovini nekdo zanimiv, ko je 
že zdavnaj predmet preteklosti. Halbwachs celo pravi, da se zgodovina 
začne na tisti točki, kjer se neha tradicija - se pravi, v trenutku, ko se socialni 
spomin razpusti. Iz tega zornega kota nastopa tradicija kot povezovalen 
element socialnega spomina, kot identifikacijska točka skupnosti in s tem 
»organizirani medij kolektivnega spomina«. 

Družbeni spomin in historična rekonstrukcija

Razlikovati moramo družbeni spomin od bolj specifične prakse - historične 
rekonstrukcije. Vedenje o vseh človeških aktivnostih v preteklosti je možno 
le skozi vedenje o njihovih sledeh (kosti, besede, kipi, in tudi fotografije…). 
Delo zgodovinarjev oziroma interpretacija teh sledi je, da na lasten 
način ustvarjajo historično resnico (Connerton 1989: 13). Po Connertonu 
družbeni spomin nima vpliva na historično rekonstrukcijo. Zgodovinarji 
izjave očividcev neradi upoštevajo pri rekonstrukciji. Te izjave enačijo 
z ostalimi dokazi in jih ne raziskujejo dalje, če se ne ujemajo z njihovimi 
predvidevanji.

In ne glede na neupoštevanje družbenega spomina ta rekonstrukcija nato 
vpliva na spomin družbene skupine, oziroma ga oblikuje.7

Zgodovina ima privilegiran status - kreira distanco do preteklosti tako, da 
ljudi osvobaja od tradicije, ki bi drugače lahko vodila njihove domneve 
in vedenje. Historično poučen spomin je obraten nereflektiranemu 
tradicionalnemu spominu (Connerton 1989: 16). 

Zgodovino bremeni še en »greh«, in to je vodilna skupina. Njeno politično 
vedenje in odločitve slonijo na raziskovanju preteklosti, še posebej nedavne 
- in to s pomočjo lastne politike, lastnega raziskovalnega urada in lastnih 
administrativnih služb. Te raziskave bodo izpeljane z učinkovitostjo, ki je 
kasneje tu in tam razkrita, ko pridejo na dan dokumenti po vojni, revoluciji 
ali javnem škandalu. Ena od omejitev dokumentnih dokazov je, da malo 
ljudi zapiše tisto, kar imajo za trdno.

Dobesedno spominjanje je zelo redko in nepomembno. Spominjanje ni 
stvar reprodukcije, pač pa konstrukcije (Connerton 1989: 27). 

7 Posebni ekstremni primeri take 
interakcije se zgodijo, ko je sistematično 
uporabljen državni aparat, ki svoje 
državljane oropa njihovega spomina. 
Vsi totalitarizmi delujejo na ta način 
- mentalno suženjstvo subjektov 
totalitarnega režima se prične, ko 
jim je odvzet spomin. Ko hoče velika 
moč prikrajšati in odvzeti majhni 
deželi njeno nacionalno zavedanje, 
uporablja metodo organiziranega 
pozabljanja. Zgodovinarje odpustijo, 
pisatelje izobčijo in preganjajo, ljudje 
so odstranjeni s svojih delovnih mest 
in nato pozabljeni oziroma nevidni 
(Connerton 1989: 14).

 Kar je še posebej grozljivega v totalitarnih 
režimih, ni le ogrožanje človeškega 
dostojanstva, pač pa strah, da ne bo 
ostal nihče, ki bi bil priča preteklosti. 
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Vsako spominjanje, ne glede na to, kako osebno je, tudi če gre za dogodke, 
ki smo jih izkusili sami, ali za misli in čustva, ki ostanejo neizraženi, obstaja 
v odnosu celotnega zbora predstav, ki jih imajo drugi: z osebami, kraji, 
datumi, besedami, oblikami jezika, kar pomeni celo materialno in moralno 
življenje družb, katerih del smo ali smo nekoč bili.

Usmrtitev vietkongovca

Druga fotografija, ki sva jo vzeli pod drobnogled, prikazuje trenutek pred 
usmrtitvijo vietkongovca s strani šefa južnovietnamske policije. 

Fotografija prikazuje dve moški osebi. Moški na levi nosi uniformo. Glede na 
to, da imamo podatek, da je fotografija posneta v Vietnamu, v času vojne, 
lahko sklepamo, da je pripadnik ene od treh vojskujočih se strani (lahko je 
pripadnik južnovietnamske, severnovietnamske ali celo ameriške vojske). 
Moški na desni nam vzbuja sočutje. Odet je v civilna oblačila, nosi karirasto 
srajco, njegove roke, ki so sklenjene za hrbtom, so pokazatelj podrejenega, 
brezizhodnega položaja. Človek se vsekakor ne brani. Njegov mladi obraz 
odseva grozo in obup, medtem ko izraza moškega na levi zaradi profilnega 
posnetka ne moremo natančno oceniti. Dobro so vidne napete kite na 
njegovi desni roki, ki dajejo občutek odločnosti in samozavesti. Vprašanja, 
ki se nam ob fotografiji porajajo, so sledeča: ali je moški na desni morda 
dezerter, ali pripadnik nasprotne vojske, ki so ga nepripravljenega zajeli, je 
morda civilist, ki sodeluje z nasprotnikom, mogoče je celo nedolžna civilna 
žrtev, ki se je po nesreči znašla, kjer se ne bi smela….

Dejstvo, da moški na levi pozira pred fotoaparatom, nam pove, da se počuti 
zelo varno v tej vlogi in da se mu zdi lastno početje opravičljivo, smiselno 
ali  celo vredno ovekovečenja.

Ko primemo to fotografijo v roke, onstran kraja in časa, nam vzbuja »črno-
bela« čustva. Levi je zlo, desni je dobro. Njena enostavnost tolmačenja je 
verjetno tudi glavni razlog, da je postala tako popularna. 
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Ozadje dogodkov ob nastanku fotografije

Če se vrnemo v čas in prostor nastanka tega posnetka, se znajdemo ponovno 
v svetu kontradiktornosti in nejasnih relacij.

Dne 1. februarja 1968 je južnovietnamski šef policije Nguyen Ngoc Loan 
umoril vietkongovskega ujetnika. Podoba je prešla meje indokitajske vojne 
in je danes »pokazatelj brutalnosti našega zadnjega stoletja«. Trenutek je v 
objektiv ujel fotograf Eddie Adams, ki je tako kot Nick Ut delal za Associated 
Press in je za omenjeno fotografijo leta 1969  prejel Pulitzerjevo nagrado8. 

Kakšna je torej zgodba fotografa in kakšna je bila usoda takratnega šefa 
južnovietnamske policije? Kdo je bil moški v karirasti srajci? Kako se različni 
akterji spominjajo dogodka in okoliščin, ki so nastale okrog posnete 
fotografije?

Eddie Adams je prispel v Vietnam leta 1965, ko so tja prispeli tudi prvi 
ameriški marinci, in je bil znan kot nekdanji fotograf marincev v korejski 
vojni. Bil je osebni prijatelj generala Lewisa Walta, poveljnika marincev v 
Danangu, v Vietnam se je vrnil nekaj tednov pred Tet ofenzivo 9.

Njegova želja je bila ujeti popolno, pomensko fotografijo, ki izraža frustracije, 
pogum, trpljenje v vojni vse v eni podobi. Tri leta se je trudil v številnih 
vojaških operacijah in postajal vedno bolj razočaran, ker v objektiv ni 
zabeležil, kar si je zadal. Newyorški »generalni štab« je bil z njegovim 
delom zadovoljen, sam pa nikakor ne, vse do omenjenega 1. februarja 
1968. Takrat je dejal nekomu iz pisarne AP: »Dobil sem tisto, za kar sem 
prišel v Vietnam« (Horst Fass 2004).

Prvih 24 ur Tet ofenzive je bilo popolnoma zmedenih. Vietkongovci so vdrli 
v mesto in se borili na tleh ameriške ambasade, le par ulic stran od pisarne 
AP. Večino fotografij tega dne so posneli vietnamski fotografi, ki so se po 
mestu vozili z motorji (med njimi je bil tudi takrat 18-letni Huynh Cong 
UT- Nick Ut). 

Drugi dan so prišle novice, da se bojujejo v bližini budistične pagode 
(poznane po menihih, ki nasprotujejo vladi), na področju, kjer Saigon 
postane Cholon, kitajski del prestolnice. Adams se je povezal z enim najbolj 
izkušenih kamermanov ameriške televizijske postaje NBC (pisarni NBC-ja in 
AP-ja sta bili sosedi; pri novinarskem delu sta si pogosto pomagali). Eddie 
in Vo Su (kamerman NBC-ja) sta se počasi peljala proti področju bojevanja 
ter nato raje nadaljevala peš, ko sta videla, da so ulice opuščene in dim 
otežuje vidljivost.

Pagodo, ki so jo zasedli vietkongovci, so takrat zopet zajeli vietnamski 
marinci. Ko sta slišala streljanje, sta krenila proti dogajanju.

V kasnejšem intervjuju je Hal Buell, takratni Adamsov šef v New Yorku, 
rekonstruiral zgodbo, ki je sledila. Zapisal je: »Adams je opazoval, ko sta dva 
vietnamska vojaka privlekla zapornika skozi vrata hiše na koncu ulice. Nato 
sta porivala in vlekla osebo, ki je bila videti kot vietkongovec v karirasti 
srajci, z rokami zvezanimi za hrbtom. Moža sta pospremila do točke, kjer 
sta stala Adams in Vo Su. 

“Eddie Adams je dejal: »Sledil sem vsem trem, ko so se nama približevali in 
vsake toliko tudi slikal. Ko so bili blizu, mogoče pet čevljev stran, sta se vojaka 
ustavila in umaknila. Skozi objektiv sem videl moža, ki hodi proti meni iz 

8 Adams je edini trikratni dobitnik obeh 
- Sigma Delta Chi nagrade in George 
Polk Memorial nagrade. Leta 1975 je 
bil imenovan za revijskega fotografa 
leta pri National Press Photographer 
Association's (NPPA)  s strani Univerze v 
Missouriju. Naslednje leto ga je National 
Press Photographer's Association 
(NPPA)/University of Missouri počastila 
z Joseph Sprague nagrado, ki pomeni 
najvišjo čast, ki mu jo lahko za doprinos 
k fotografskemu novinarstvu izkažejo 
njegovi kolegi.

9 Prva velika ofenziva Viet Konga se 
je imenovala Tet; tako se imenuje 
vietnamsko Lunino novo leto. Takrat, 30. 
in 31. januarja 1968, so osvobodilne sile 
na več kot 1000 kilometrov dolgi fronti 
hkrati napadle in delno zavzele 140 
manjših in večjih mest, med njimi 37 od 
skupno 40 pokrajinskih centrov in okrog 
100 okrajnih središč v Južnem Vietnamu 
(Stanič, 1981: 340)..
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leve. Vzel je pištolo iz toka in jo dvignil. Nisem pomislil, da bo streljal. Med 
zaslišanjem je bilo povsem običajno, da so držali pištolo uperjeno v glavo 
zapornika. Zato sem se pripravil, da bom fotografiral grožnjo, zaslišanje.

Kar pa se ni zgodilo. Moški je zgolj potegnil pištolo iz toka, jo usmeril v glavo 
vietkongovca in ga ustrelil v templju. V istem trenutku sem fotografiral.«

»Ujetnik je padel na tla, kri je lila,« je Buell citiral Eddieja. »Adams je posnel še 
nekaj fotografij mrtvega moškega in nato odšel«.

Strelec je bil kasneje identificiran kot poveljnik Ngoc Loan, šef policije v 
Južnem Vietnamu.  Adams je dejal, da je ta stopil proti njemu in rekel: »Ubili 
so mnogo mojih ljudi in tvojih tudi«, ter odšel stran (Horst Fass 2004).

Tri dni po Adamsovi odmevni fotografiji usmrtitve so ostali vietnamski 
fotografi posneli ogromno  podobnih dogodkov10. 

Zgodbe, ki so obkrožale žrtev iz Adamsove fotografije, so si bile različne. 
Poveljnik Loan je dejal, da je mož ubil mnogo Južnovietnamcev in celo 
Američanov. Vietnamski fotografi so govorili, da je bil izdajalec, ki je delal za 
obe strani, za Viet Kong in za južnovietnamsko policijo. Drugi spet pravijo, 
da je bil nepomemben vietkongovec, ki si je nadel svežo srajco in upal, da 
se bo izmuznil.

Nguyen Van Lem, s »partizanskim imenom« Bay Lop, je bil član Viet konga. 

Po nekem drugem internetnem viru (Wikipedia - Nguyen Van Lem) naj bi bil 
Nguyen Van Lem poveljnik vietkongovskega morilskega in maščevalnega 
voda. Bil naj bi edini preživeli iz svoje enote, v času, ko so ga ujeli. Njegova 
enota je bila zajeta v bližini jarka, kjer naj bi poveljnik Lop in njegovi možje 
pravkar končali z usmrtitvijo žena, otrok in sorodnikov južnovietnamskih 
policijskih uslužbencev. V enem jarku so našli 34 umorjenih civilistov. 
Poveljnik Bay Lop naj bi bil ponosen na svoje dejanje in bahav zaradi svoje 
predanosti komunističnim ciljem ter uspešno izpeljani likvidaciji oseb, ki 
so bile na spisku.

General je ubil vietkongovca, jaz sem ubil generala s 
svojim fotoaparatom 

Adamsu je fotografija prinesla slavo in številne nagrade, bila je utelešenje 
njegovih želja. Posnetek, ki ga je čakal celo življenje. Takrat pa je verjetno 
tudi dojel, da fotografije ne more jemati »sui generis«, kot čisti simbol vojnih 
dogajanj. Javnost je postavila pod drobnogled akterje iz posnetka. Sledile 
so spekulacije, domneve, obtoževanja. Eddie Adams je nehote ožigosal 
Nguyen Ngoc Loana do konca življenja.

V  Time Magazine je zapisal: “General je ubil vietkongovca, jaz sem ubil 
generala s svojim fotoaparatom. Fotografije so najmočnejše orožje na 
svetu. Ljudje jim verjamejo, toda fotografije lažejo, tudi brez manipulacije. 
So le pol resnice” (Wikipedia - Nguyen Ngoc Loan).

Kasneje se je osebno opravičil generalu Loanu in njegovi družini za 
nepopravljivo škodo, ki jo je prizadejal njegovemu ponosu. Na tem 
mestu je smiselno razmisliti tudi o različnih rabah fotografije. Razlikovati 
moramo namreč med dvema popolnoma različnima rabama fotografije. 
So fotografije, ki pripadajo zasebni izkušnji, in take, ki so v javni rabi. Pri 

10 Le Ngoc Cung (AP) je posnel srceparajoče 
trenutke južnovietnamskega vojaka, ki 
si deli svoj sendvič in vodo iz kantine 
z vietkongovskim ujetnikom. Zadnja 
fotografija kaže, kako ga je ustrelil.

 Dang Van Phuoc (tudi AP) je posnel 
fotografije umirajočega vietkongovca, 
ki ga vlečejo iz ruševin in nato takoj 
ustrelijo.
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zasebni rabi fotografije je kontekst posnetega trenutka ohranjen tako, 
da fotografija živi v nepretrgani kontinuiteti. Javna fotografija pa je, prav 
narobe, iztrgana iz konteksta in postane mrtev predmet, ki natanko zato, 
ker je mrtva, sebe ponuja vsaki arbitrarni rabi (Berger 1999: 42). 

Sodobna javna fotografija navadno prikazuje dogodek, posneto množico 
videzov, ki nima nič opraviti z nami, njenimi bralci, in nič z izvirnim pomenom 
dogodka. Prinaša informacijo, toda informacijo, iztrgano iz vse življenjske 
izkušnje. Javna fotografija prispeva k spominu, a k spominu neznanega in 
popolnega tujca. V tej tujosti se izraža nasilje (Berger 1999: 37).

Ko razmišljamo o generalu Loanu v tem kontekstu, vidimo, kakšno ceno je 
plačeval celo življenje za ujeti trenutek na fotografiji. Kot ugotavlja John 
Berger, mora biti cilj alternativne in bolj verodostojne rabe fotografije, 
vzpostaviti kontekst zanjo, vzpostaviti fotografijo z besedami, vzpostaviti 
jo z drugimi fotografijami, vzpostaviti jo z mestom, ki ga ima v večnem 
tekstu fotografij in podob. 

General Loan je našel zatočišče v Združenih državah Amerike. Med umikom 
vojske ZDA (1975) je Vietnam namreč zapustil tudi sam. Preselil se je v 
Virginio in tam odprl picerijo, ki pa se ji  je odrekel po tem, ko je bila leta 
1991 njegova preteklost razkrita javnosti. Leta 1998 je umrl za rakom v 
predmestju Washington D.C.. Adams ga je ob njegovi smrti poveličal v 
»junaka pravičnega razloga«.

Kdo je bil ustreljeni Nguyen Van Lem, verjetno ne bomo nikdar izvedeli. 
Dejstvo, da si je nekdo vzel pravico usmrtitve brez sodišča, kar v nobeni 
vojni ne velja za redkost, zaenkrat ostaja.11 Nguyen Ngoc Loana je 
»pokopala« njegova prevzetnost in sicer poziranje in razkazovanje moči 
vpričo fotoaparata - tega prenosnika tako imenovane resnice, ki je 
podvržena vsakršni interpretaciji. In prav zaradi te fotografije je postal 
»brezsrčni okrutnež«.

Če bi se končna situacija zasukala drugače, pa je imel vse adute, da postane 
»junak«. Fotograf »usodne podobe« mu je ta status že priznal…

Vloga fotografije v »družbi spektakla«

Če zaključimo razmišljanje o vojni fotografiji in opisu dveh najbolj 
reprezentativnih podob iz vietnamske vojne na točki, kjer se je končal 
prejšnji stavek, bi bila slika še kar nepopolna. Razlog namreč, zaradi katerega 
sva se odločili vzeti pod drobnogled prav vojno fotografijo,  ni bil Vietnam, 
ampak nama po času bližji Irak. Pretresljiva dogajanja z iraškimi zaporniki v 
zaporu Abu Ghraib izpred nekaj let so bila glavna iztočnica tega pisanja. 

Ugotovili sva, da nas pravzaprav ne preseneča več dejstvo, da se takšne 
stvari dogajajo (mučenja, usmrtitve, poniževanja...), ampak da je edino, kar 
nas še preseneča, le golota in razosebljenost, ki jo vidimo na zabeleženih 
fotografijah. In da je pri tem občutek podoben tistemu, ko prvič vidimo 
pornografske posnetke. A če želimo vsaj kolikor toliko razumeti ozadje 
zadnjih dogajanj v Iraku, moramo pogledati, kaj se je v tem času dogajalo 
in se dogaja z družbo, v katero smo vpeti.

Danes je družba močno vpeta v sfero popularne kulture, postala je na kratko 
(družba spektakla.)12

11 Še vedno se lahko pojavijo informacije, 
da je bil Ngoc Loan izvršitelj kazni, ki jo 
je določilo sodišče…

12 Izraz, ki po Debordu označuje čas, ki daje 
prednost podobi pred rečjo, kopiji pred 
originalom, predstavi pred stvarnostjo, 
videzu pred bistvom, sveta je samo 
iluzija, profana je zgolj resnica. Najvišja 
stopnja iluzije je tudi najvišja stopnja 
svetosti.).
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Kapitalistična družba zahteva kulturo, ki je utemeljena na podobah, in 
priskrbeti nam mora obilo razvedrila, da bi pospešila nakupovanje in 
omrtvičila razredne, rasne in spolne rane. 

»Kamere definirajo stvarnost na dva načina, ki sta bistvena za obratovanje 
napredne industrijske družbe: kot spektakel (za množice) in kot predmet 
nadzora (za oblastnike). Proizvajanje podob pa prinaša tudi vladajočo 
ideologijo. Družbeno spremembo nadomesti sprememba podob. 
Svobodo použivanja mnogoterih podob in dobrin enačimo s svobodo 
samo. Zoženje svobodne politične izbire na svobodno ekonomsko porabo 
zahteva neomejeno produkcijo in porabo podob« (Sontag 2001: 166). 

Industrializiran »razviti« svet, zgrožen nad preteklostjo in slep pred 
prihodnostjo, živi v oportunizmu, ki je načelu pravičnosti ukradel vso 
verodostojnost. Tak oportunizem spremeni vse - naravo, zgodovino, 
trpljenje, druge ljudi, katastrofe, šport, spolnost, politiko - v spektakel 
(Berger 1999: 39).

Orodje, ki ga pri tem uporablja, vse dokler dejanje ne postane tako vsakdanje, 
da ga lahko opravi kondicionirana domišljija sama, je kamera.

Spektakel ustvarja večni prezent takojšnjega pričakovanja: spomin ni več 
nujen ali zaželen. Z izgubo spomina se za nas izgubijo nepretrganost 
pomena in sodbe. Kamera nas osvobodi bremena spomina. Nadzoruje 
nas kakor bog in nadzoruje za nas. Vendar pa ni bil še noben bog tako 
ciničen, saj kamera snema, da bi pozabili. Susan Sontag tega boga zelo 
jasno umesti v zgodovino. To je bog monopolnega kapitalizma (Berger 
1999: 40).

Spektakel od drugega pričakuje držo pasivnega sprejemanja in to načelno 
zahtevo dejansko doseže že s svojo suvereno pojavo, s svojim monopolom 
v svetu videza (Debord 1999:32).

Nekdaj je bilo drugače. V preteklosti se je nezadovoljstvo s stvarnostjo 
izražalo kot hrepenenje po drugem svetu, v moderni družbi pa se 
nezadovoljstvo s stvarnostjo izraža silovito in neodjenljivo skozi hrepenenje, 
da bi reproducirali ta svet. Kakor da bi bila ta realnost zares realna, to je 
nadrealna, le, če jo gledamo v obliki predmeta - skozi ustaljeni zorni kot 
fotografije.

Bistvena razlika med fotografskim beleženjem vietnamske vojne in dogajanj 
v Iraku je v razvoju omenjenega medija. Uporaba fotoaparata je v teh letih 
zelo napredovala, s pojavom digitalnega fotoaparata in personalizacijo 
pa so fotografije postale še bolj udomačena praksa. Razlika je tudi v tem, 
da fotografij mučenja v iraškem zaporu niso posneli fotoreporterji, ampak 
pazniki zapora. Na tej točki postane spektakel močno prisoten in spominja 
na način, kako sodobni mediji vključujejo »navadne« ljudi v sfero popularne 
kulture po principu Andyja Warhola, ki je že zelo zgodaj uvidel, da bo vsak 
imel svojih petnajst minut slave. V kakšnem kontekstu bo ta slava, pa je 
drugo vprašanje. Kot sva opisovali že v prejšnjih odstavkih, bi se moral 
človek vprašati, kakšna je njegova zmožnost asimiliranja vseh podob, ki 
nam jih dnevno servirajo mediji. Vsi namreč ne delujejo le na zavedni ravni. 
Le kako bi si lahko drugače predstavljali in razlagali nedavne fotografije 
iz Iraka?  Najbolj znana med njimi je nedvomno fotografija mlade Lyndie 
England, ki drži nagega iraškega zapornika na uzdi, se smeji in uživa v 
poziranju pred kamero, fotografijo pa naj bi posnel njen zaročenec Charles 
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Graner. Za oba akterja na omenjeni fotografiji je šlo le za posnetke, ki jih 
bosta lahko vključila v svoj družinski album – nepozabni trenutki s počitnic 
v Iraku. 

Charles Graner je  bil obsojen na 10 let zapora, Lynndie England pa so 
zaporno kazen iz prvotnih 38 let spustili na skromna 3 leta. 

Potreba po vzpostaviti konteksta za fotografijo

Sama zaporna kazen za akterje na tovrstnih posnetkih ne vpliva na naše 
sprejemanje fotografskih podob nasilja. Za boljše razumevanje takšnih 
fotografij bi bilo potrebno prevrednotiti način, kako se javne fotografije 
sploh uporabljajo.

John Berger ugotavlja, da mora imeti alternativna fotografija za nalogo, 
da jo vključi v družbeni in politični spomin, ne pa da jo uporablja kot 
nadomestek, ki spodbuja ugašanje vsakega takega spomina.

Naloga bo določila oboje - vrste posnetih fotografij in način, kako jih 
uporabljamo. Kajpada ne more biti nobene formule, nobene predpisane 
prakse. A s tem, ko razkrijemo, kako kapitalizem uporablja fotografijo, lahko 
vsaj definiramo nekaj načel alternativne prakse.

Za fotografa/injo to pomeni, da ne misli nase predvsem kot na reporterja/
ko vsega preostalega sveta, pač pa kot na zapisovalca tistih, ki so vmešani 
v fotografirane dogodke. Razlika je bistvena (Berger 1999: 44).

Alternativna raba fotografij, ki že obstajajo, nas še enkrat vrne k fenomenu 
in zmožnosti spomina. Cilj mora biti, vzpostaviti kontekst za fotografijo, 
vzpostaviti fotografijo z besedami, vzpostaviti jo z drugimi fotografijami, 
vzpostaviti jo z mestom, ki ga ima v večnem tekstu fotografij in podob. 
Kako? Navadno fotografije uporabljamo na zelo enosmeren način- 
uporabljamo jih, da bi ponazorile tezo ali ilustrirale misel, ki gre takole:

Zelo pogosto jih uporabljamo tavtološko, tako da fotografija zgolj ponavlja, 
kar je že povedano z besedami. Spomin ni enosmeren, spomin žarči. Žarči 
velikansko število povezav, ki vse peljejo k istemu dogodku:

 Če hočemo fotografijo vrniti v kontekst družbene izkušnje, družbenega 
spomina, moramo spoštovati zakone spomina. Natisnjeno fotografijo 
moramo tako umestiti, da bo dobila nekaj presenetljive prepričevalnosti 
tistega, kar je bilo in kar je (Berger 1999: 45).

Tak kontekst nadomesti fotografijo v času - ne sicer v njenem izvirnem času, 
ker to pač ni mogoče – pač pa v času pripovedi. Čas pripovedi postane 
zgodovinski čas, ko ga prevzameta družbeni spomin in družbena akcija. 
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Skonstruirani čas pripovedi mora spoštovati proces spominjanja, za 
katerega upa, da ga bo spodbudil.

Vedno obstaja več načinov, kako se lotiti nečesa, česar se spominjamo: 
besede, primerjave, znaki morajo ustvariti kontekst za natisnjeno 
fotografijo, se pravi, markirati morajo različne prijeme in jih pustiti odprte. 
Okoli fotografije je treba ustvariti sistem žarčenja, tako da jo je mogoče 
gledati hkrati osebno, politično, ekonomsko, dramatično, vsakdanje in 
zgodovinsko (Berger 1999: 46). 
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Kaplerjev mlin kot ponovni prostor delovanja in 
srečevanja

| Maja Dolinar

Povzetek:

Prispevek se ukvarja s Kaplerjevim mlinom v vasi Zavinek pri Škocjanu, ki 
je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. S prispevkom želim 
najprej predstaviti domačijo v Zavinku kot prostor srečevanja in delovanja 
v zgodovinskem prostoru nato pa predstaviti idejni projekt prenove mlina, 
ki bi objektu določil novo funkcijo, saj v trenutnem stanju v objektu ne 
poteka mlinarska dejavnost. Domačija z mlinom in ostalimi gospodarskimi 
objekti je kot celota pomemben člen v razumevanju razvoja dolenjske 
kmetije z mlinarsko obrtjo od konca osemnajstega stoletja do danes. V 
okviru predloga oživitve sem podala idejo, ki bi bila realno izvedljiva in 
predstavlja eno izmed alternativ, s katero bi lahko rešili opuščeni mlin, saj 
so mlini s svojo prisotnostjo spremenili in oblikovali videz posameznih 
domačij ter s tem celotne pokrajine.  

Ključne besede: mlinarstvo, kulturna dediščina, konservatorstvo, 
revitalizacija, turizem.

Summary:

The following contribution deals with Kaplers’ mill in the village Zavinek near 
Škocjan, which was proclaimed a cultural heritage of local importance. 
The contribution firstly presents the complex as a space of meeting and 
activity in historical area, and secondly, due to momentary no mill activity; 
introduces the notion of renovation of the mill with a new function 
assignment. The home with the mill and other economic objects is as 
a whole, an important link in the understanding of the development of 
Dolenjska farm with mill activity from the end of eighteenth century 
until today. The suggestion of revitalization proposes a feasible idea 
and represents one of the alternatives, with which we could save the 
abandoned mill, since watermills changed and formed the appearance of 
particular homes as well as complete countryside.   

Key words: watermill industry, cultural heritage, conservation, revitalization, 
tourism. 

Uvodni razmislek

Ob mlinih, žagah in drugih vodnih pogonih imamo opravka s človekovim 
tehničnim znanjem in predvsem obvladovanjem narave. Moč za pogon 
najrazličnejših naprav in strojev, ki so človeku pomagali pri vsakdanjem 
delu, pridobivanju prehrambenih sestavin, ustvarjanju materialne 
življenjske osnove in podobno, je proizvajala izkoriščena sila vode (Bogataj 
1982: 14). Mlinarstvo je ena najstarejših in v preteklosti nepogrešljivih 
človekovih obrti, ki se je začela razvijati že s pojavom zgodnjih poljedelskih 
kultur. Razvoj mlevskih naprav se je začel s prehodom od nabiralništva k 
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poljedelstvu in pojavom prvih žitnih vrst. 

Mlinarstvo je pomembno sooblikovalo podobo kulturne krajine ter 
omogočalo preživetje marsikateri družini. Mlini so bili kraji za srečanja, 
pogovore in druženja. Dandanes sta se vloga in funkcija mlina v življenju 
ljudi popolnoma izgubili. Vendar pa to ne more in ne sme biti zadosten 
razlog, ki bi upravičeval njihovo propadanje. Mlini so del naše preteklosti 
in jih moramo kot take tudi ohraniti, saj so sooblikovali našo kulturo in so 
del naše razpoznavne dediščine. 

Pričujoči prispevek se ukvarja s Kaplerjevim mlinom v vasi Zavinek pri 
Škocjanu.1 Domačija je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega 
pomena.2 S prispevkom želim najprej predstaviti domačijo v Zavinku 
kot prostor srečevanja in delovanja v zgodovinskem prostoru, nato pa 
predstaviti idejni projekt prenove Kaplerjevega mlina, ki bi objektu določil 
novo funkcijo. V trenutnem stanju v objektu ne poteka mlinarska dejavnost, 
prav tako pa je naseljen le v pritličju. Nesmiselno bi bilo objekt samo 
obnoviti in ga potem prepustiti samemu sebi – potrebno ga je ponovno 
oživiti. V prispevku zato poleg muzejske funkcije (predstavitev mlinarstva 
na Dolenjskem) izpostavljam še dodatne funkcije, ki mu bodo ponovno 
prinesle življenje.

Kaplerjev mlin v vasi Zavinek pri Škocjanu

Mlinarstvo naj bi bilo tista obrt, ki je imela svoje logično mesto na koncu 
agrikulturne verige – bilo je del kmetijstva. Vsaka pokrajina je bila namreč 
vezana na proizvode lastnega kmetijstva in prevažanje zrnja v mline je 
bilo v tem času zaradi slabih cest preveč zamudno in drago, zato so bili 
mlini v vseh pokrajinah splošen pojav. S svojo dejavnostjo mlinarji ne 
predstavljajo izrazite domače obrti. Mlinarstvo je bilo redkeje samostojna 
storitvena obrt, pogosteje je bilo namreč povezano s kmetijsko usmeritvijo 
(Bogataj 1989: 75). Mlinarstvo je pomagalo ustvarjati del dohodka in s tem 
preživetje družinske skupnosti, ki je bila prav v mlinarskih ali mlinarsko-
kmečkih družinah pogosto zelo številna. Na eni strani je mlinarstvo 
tesno povezano s temeljnimi človeškimi prehrambenimi potrebami, po 
drugi pa nazorno prikazuje dejansko podobo rasti in upadanja kmetijske 
proizvodnje posameznih žitaric. Mlini so bili kraji za srečanja, pogovore in 
druženja.

Kaplerjev mlin se nahaja v vasi Zavinek, ki je del občine Škocjan (Hočevar 
1995a: 379). Zavinek je gručasto naselje, ki leži na južnem obrobju Krškega 
gričevja in na levem bregu reke Radulje. Reka tu dobi manjši levi pritok. 
Ob Radulji so vlažni travniki, zato se kmetje ukvarjajo večinoma z mlečno 
živinorejo (Hočevar 1995b: 432). Začetki mlina segajo v leto 1783, o čemer 
priča letnica, ki je vklesana na vhodnih vratih. Mlin je včasih pripadal 
Raduljski graščini izpod Bučke. Prvi lastniki mlina so bili verjetno Salarjevi. 
Na to opozarja tudi vklesana začetnica na vhodnih vratih (I.S. – I. Sallar). S 
poroko z Marijo Salar je mlin prevzel Johann Kapler, ki se ga v dokumentih 
pogosto označuje za prvega mlinarja. Mlin je prvič vrisan na Jožefinskem 
vojaškem zemljevidu iz leta 1763 (Rajšp 1995: XIII), kasneje pa tudi na 
Franciscejskem katastru. 

Domačijo Kaplerjevih sestavlja več stavb, najstarejša in najzanimivejša pa je 
hiša z mlinom. Gručasto zasnovano domačijo sestavljajo naslednji objekti:

1 Prispevek je predelava dela seminarske 
naloge z naslovom Kaplerjev mlin v 
vasi Zavinek pri Škocjanu (glej Dolinar 
2008), ki je nastala na pobudo Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Novo mesto, v okviru 
dodiplomskega študija na Oddelku za 
etnologijo in kulturno antropologijo. 

 2 Odlok o razglasitvi enote kulturne 
dediščine v Zavinku – Domačija Zavinek 
3 za kulturni spomenik lokalnega 
pomena, UL RS, št. 93/05.
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Kaplerjeva hiša s hišnim mlinom, starejši gospodarski objekt s hlevom v 
pritličju in senikom v nadstropju, obnovljen gospodarski objekt (listnica 
in prostor za spravilo kmetijskih strojev), kozolec toplar in drvarnica. Hiša 
s hišnim mlinom je osrednjeslovenska nadstropna hiša in je zasnovana 
kot enonadstropna stavba s simetrično dvokapno streho s čopi. Grajena 
je iz kamna, na fasadi pa so še vidni ostanki poznobaročne poslikave, 
ki posnema trške vzorce in ki je prvotno členila fasado. Na zadnji strani 
objekta (severozahodna stran) je bilo nekdaj prizidano kamnito, kasneje 
pa prislonjeno leseno stranišče, ki ga pa danes ni več. Včasih je prav 
tako obstajala povezava prek lesenega ganka na severovzhodni strani 
objekta v prvem nadstropju z gospodarskim objektom. Osrednji objekt 
posameznega družinskega bivalnega kompleksa je tako stanovanjska hiša 
z mlinom (Bogataj 1982: 67). V okviru mlinarskega gospodarstva pa so 
imeli in še vedno imajo svinjak in hlev ter tudi kozolec. Mlin je imel vse do 
konca druge svetovne vojne tri pare kamnov in stope, ki so jih poganjala 
štiri lesena kolesa na spodnjo vodo (na lopate). Mlin je obratoval še do leta 
1964, z delovanjem pa je prenehal leta 1979. Poleg gospodarskega poslopja 
k mlinu spada tudi kozolec toplar, ki je eden najstarejših iz te okolice in je 
prav tako predmet spomeniškega varstva. Kozolec nosi letnico 1804.

Slika 1: Pogled na stavbo z mlinom danes.

Foto: Maja Dolinar 2008.

Smernice za prenovo objekta

Kulturna dediščina je vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala mimo 
lastnega delovanja narave ali iz nje (Bogataj 1992: 11). Pri kulturni dediščini 
imamo tako opravka z najrazličnejšimi oblikami razmerij med človekom 
in njegovim kulturnim okoljem ter vsemi njegovimi stvaritvami v njem. 
Strokovni odnos do dediščine vsebuje: odkrivanje in raziskovanje, 
dokumentiranje in varovanje ter predstavitev ali prezentacijo (Bogataj 
1992: 19).
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Konservatorstvo in restavratorstvo sta odgovor na vprašanje, kako ohraniti 
občutljivo dediščino, pomenita pa tudi odgovornost sedanje generacije, 
da prenese in ohrani zaklade preteklosti (Tršinar 2005: 30). Za dediščino 
je pomembno, da turist ni pasiven, temveč da postane aktiven, izobražen, 
z odnosom do dediščine, s katero pride v kontakt. Dediščina in njene 
vrednote morajo biti predstavljene na poljuden, človeku jasen način, saj 
je obremenjevanje z nekoristnimi podatki nepotrebno in utrujajoče za 
turista. Obiskovalca bi morala razlaga dediščine popeljati v svet, ki vzbudi 
zanimanje in domišljijo. 

Poleg dobre turistične organiziranosti samega okolja je potrebna predvsem 
inventivnost.  Kljub temu da oblikovalci turističnih ponudb dajejo povečini 
prednost materialni dediščini, se pravi arhitekturni in zgodovinski vrednosti 
nekega prostora, pa nesnovne dediščine nikakor ne moremo zanemariti. 
Nesnovna dediščina je izraz, ki opisuje estetske, duhovne, simbolne ali 
druge družbene vrednote, ki jih ljudje povezujejo z določenim prostorom. 
To vključuje rituale, glasbo, jezik, znanje, ustne tradicije in kulturne prostore, 
kjer se »živa dediščina« izvaja (Deacon 2004: 2). Bistvenega pomena je, da 
se dediščino poveže z živo dejavnostjo in z njo oživi določena področja 
varovanja.  

Če pogledamo najprej materialno plat dediščine, so kategorije varstva in 
obnove arhitekturne dediščine (Bajec et. al. 1998/1999: 131–3): likovna 
(umetnostnozgodovinska in estetska), zgodovinska (ohranjevanje 
avtentičnosti, pričevalnosti in poudarjanje pomembnosti), tehnična 
(materialna, konstrukcijska in funkcionalna) ter vsebinska (mikro in makro 
vsebinska). 

Domačija v Zavinku je dobro ohranjena domačija kmeta in mlinarja, s 
tlorisno in programsko zasnovo s preloma osemnajstega v devetnajsto 
stoletje. Največji pomen domačije predstavljata hiša z mlinom in kozolec 
toplar. Sam varstveni režim določa ohranjanje in varovanje hiše v celoti, to 
pomeni v njeni izvirnosti in neokrnjenosti. Dovoljeni so le obnovitveni in 
prezentacijski posegi ter posegi za redno vzdrževanje z uporabo historičnih 
materialov. 

Materiali morajo biti zamenjani z istimi ali drugimi. Novi materiali morajo 
biti ločljivi od prvotnih (oznake, datumi). Novi posegi pa ne smejo 
preveč razbiti arhitektonske celote. Pri nadomeščanju novih konstrukcij 
z enakimi ali modernimi moramo prav tako skušati varovati čim večje 
količine originalnih sestavin in s tem konstrukcij. Ker pa vsak konzerviran, 
restavriran ali drugače ohranjen del arhitekturne dediščine dobi novo 
vsebino in s tem namembnost, je to povezano z večjo ali manjšo stopnjo 
modernizacije funkcionalnih delov stavbe (nova infrastruktura: kurjava, 
osvetljava, energija, voda), pri čemer pa moramo biti previdni. Za območje 
spomenika namreč velja varstveni režim (Štepec et. al. 2004: 4), ki določa:

•	ohranjanje	spomenika	v	njegovi	prvotni	obliki;

•	vsi	 posegi	 morajo	 biti	 podrejeni	 ohranjanju	 in	 vzdrževanju	 varovanih	
spomeniških lastnosti celote in širjenju muzejske in kulturne 
namembnosti;

•	izvajanje	 znanstvene	 raziskave	 na	 stavbi	 s	 predhodnim	 dogovorom	 na	
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo 
mesto;
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•	prepovedane	 so	 spremembe	vseh	 likovnih	 in	 tehničnih	prvin	 stavbe,	 ki	
so vrednotene kot del spomenika, predvsem spremembe gabaritov in 
tlorisnih značilnosti. 

Konservatorski program revitalizacije mlina in urejanja 
okolice

Kaplerjev mlin je registriran kot etnološki spomenik na Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije. Mlin je nosilec tako etnološkega zapisa o 
bivanju in obrti nekoč, arhitekturnih kvalitet kot tudi prikaza nekdanje 
tehnologije. Pri sami obnovi je potrebno obvarovati kvalitetno arhitekturno 
dediščino pred propadom in jo upoštevati kot pomembno izhodišče 
za nove posege. Pri vključevanju ohranjene dediščine v sodobno okolje 
moramo delovati tako, da bi čim manj škodovali njeni pričevalnosti. Pri 
prenovi Kaplerjevega mlina moramo upoštevati, da gre za preplet zgoraj 
omenjenih kriterijev. Pri tem moramo najti pravo težo vsakega, z namenom 
izpostaviti čim več njegovih kvalitet . 

Prepoznavanje likovnih in drugih kvalitet je obvezno za celostno prenovo 
Kaplerjevega mlina, saj je ohranitev arhitektonskih kvalitet istočasno vezana 
na ohranitev funkcije. Arhitektura Kaplerjevega mlina se je zgledovala po 
višjih, trških vzorih in predstavlja vzor v merilu vasi Zavinek (Bajec et. al. 
1998/1999: 133). Prepoznana kvaliteta je jasna simetrična tlorisna delitev 
z osrednjo vežo v pritličju, »hišo« in kuhinjo na eni ter mlinom na drugi 
strani. Podobno razmerje se ponovi v prvem nadstropju. Na fasadi se prav 
tako odraža tlorisna dispozicija. Pomembni kvalitetni arhitekturni deli so:

•	kamnit	vhodni	portal	z	letnico	izgradnje	1783.	Vratno	krilo	je	neprimerne	
oblike (navadna pravokotna vrata), saj je glavni vhod polkrožno zaključen;

•	leseno	vratno	krilo	v	mlin	na	vzhodni	in	zahodni	strani	(ribja	kost);

•	prvotna	okna	 (se	 razlikujejo	od	 kasneje	 vgrajenih	po	 velikosti	 in	načinu	
zasteklitve);

•	baročna	poslikava	 fasade,	ki	 je	že	močno	načeta	 in	na	nekaterih	mestih	
izbrisana (prvotni kolorit – oker);

•	sims	–	lep	zaključek	zidu	ob	strehi:	ponekod	je	še	nakazan,	drugače	pa	je	
že močno poškodovan;

•	današnjo	kritino	se	zamenja	z	bobrovci,	ki	so	prvotno	pokrivali	objekt;

•	okrogla	kamnita	miza	pred	hišo,	ki	prispeva	k	celotni	podobi	glavne	fasade	
in izraža originalnost in kvaliteto, ki se morata ohraniti;

•	lepo	ohranjene	obokane	stropne	konstrukcije;

•	leseni	stropi,	ki	so	načeti	od	vlage	in	ponekod	prepereli	(pomembno	pri	
sanaciji je, da ostane podoba ista).

Z vidika zgodovinskih kriterijev je Kaplerjev mlin pomemben kot nosilec 
zgodbe o mlinarjih, zato je potrebno rekonstruirati nekdanje stanje. 
Tehnično gledano je objekt dobro ohranjen, še zlasti so dobro ohranjeni 
konstrukcijski elementi (oboki v mlinu in pritlični veži, stropi). Notranja 
mlinska mehanizacija nima posebne kvalitete, saj je bila zunanja že 
odstranjena. Določeni leseni deli so že obrabljeni, mletje ni mogoče, a 
kljub temu je to dragocena tehnična dediščina. Osnovno vodilo obnove 
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Kaplerjevega mlina je obnoviti in ohraniti njegovo celostno podobo ter 
oživiti nekdanjo dejavnost. Cilj je obnova in ohranitev gospodinjstva, ki 
se je ob kmetijstvu ukvarjalo z mletjem žita (na rekonstruiran način), ter 
njegova nadgraditev, ki pa je pogojena s prvotno (prikaz mletja, prikaz 
opravil ob mletju, kmečki turizem, ekološka prehrana). Sama obnova je 
nujno interdisciplinarno delo različnih strokovnjakov (gradbenik, arhitekt, 
zgodovinar, etnolog). 

Nekdanjo vlogo Kaplerjevega mlina kot prostora srečevanja in središča 
vaškega družabnega ter kulturnega dogajanja je potrebno obnoviti, pri 
čemer igra pomembno, če ne celo ključno, vlogo tudi nesnovna dediščina. 
To lahko  dosežemo z oživitvijo stare obrti – mlinarstva in ribogojništva. 
Mlinarska obrt, ki je bila nekoč glavna dejavnost Kaplerjeve domačije, 
je danes funkcionalno in ekonomsko zastarela. Da bi celotni kompleks 
zaživel v novi podobi, je potrebno izboljšati podobo mlina in že obstoječih 
zgradb. Pomembno je, da se izvedejo le kvalitativne izboljšave, medtem 
ko lahko sama podoba objektov ostane skoraj nespremenjena. Novo 
gručasto zasnovano domačijo tako sestavljajo naslednji objekti:

•	Kaplerjeva	hiša	z	mlinom;

•	starejši	gospodarski	objekt	 s	hlevom	v	pritličju	 in	 senikom	v	nadstropju	
(funkcija se obdrži, uredi se le pokrito gnojišče);

•	obnovljen	gospodarski	objekt;	v	enem	delu	se	uredi	sanitarije	za	obiskovalce	
(ženske in moške), v drugem pa gostilna in prenočišča;

•	kozolec	toplar;

•	ribogojnica.

Ponovno je potrebno vzpostaviti jez in speljati vodno strugo do domačije 
ter tako ponovno zagnati mlinska kolesa. Na ta način bo mlin postal 
zanimiva ogledna točka obiskovalcev, hkrati pa bo zmleta moka osnova 
gostinskega turizma. Kot dodatno dejavnost je na mestu razširitve struge 
moč ponuditi ribogojnico, ki lahko postane osnova razvijajočega se 
turizma Kaplerjeve domačije. Mlinska kolesa je potrebno rekonstruirati, v 
pomoč so stare slike. Z vzpostavitvijo jezu in speljavo dotočnega kanala 
od koles in od odtočnega kanala nazaj v strugo nastane »umeten otok«, 
ki je primeren za poletno teraso in ribolov. Obstoječo brv, ki povezuje oba 
bregova na tem mestu, se zamenja z novo (rekonstrukcija stare). Obnova 
notranjosti mlina naj teži k ohranjanju kvalitetnih arhitekturnih elementov. 
Obstoječo ločilno steno med vežo in staro kuhinjo se lahko podre, saj gre 
po načinu obokane stropne konstrukcije za enoten prostor, ki je bil včasih 
verjetno deljen le z ločilnim tramom (drugje tudi z lokom, imenovanim 
»šipovec«). Spodnja veža lahko postane prostor, ki obiskovalcu predstavi 
predmete iz mlina. Ponovno se vzpostavi povezava med mlinom in 
osrednjo vežo, ki loči mlin od bivanjskih prostorov. Mlinski mehanizem v 
sami stavbi je potrebno prenoviti, zato se dotrajane elemente zamenja z 
novimi.  Predlagam, da se oblika in funkcija sob ne spreminja, temveč da 
se prostori v prvem  nadstropju ohranijo v predvideni funkcijski obliki. To 
pomeni, da naj ne gradijo dodatnih sanitarnih prostorov, saj menim, da 
je prednost turistične kmetije ravno ohranitev videza preteklega načina 
življenja. Sobe naj le izpraznijo, pohištvo obnovijo in krušne peči očistijo. V 
teh prostorih lahko potem uredijo sobe za goste. Sanitarne prostore lahko 
uredijo zunaj, v garaži.
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Predlagani programi in vsebine oživitve Kaplerjevega mlina

V Regionalni zasnovi prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije (2003) 
piše, da se bo turizem v različnih oblikah razvijal v celotni regiji in bo (lahko) 
predstavljal pomembno povezovalno prvino v razvoju in prepoznavnosti 
regije, kar še zlasti velja za turizem, ki se povezuje s kmetijstvom in 
navezuje na območja ohranjanja narave ter varstva kulturne dediščine 
(regijski in krajinski parki, izjemne krajine, gradovi, mestna jedra). V celotni 
regiji bo poudarek na turizmu kot dopolnilni dejavnosti v kmetijstvu. 
Spomenik z varovanim območjem je namenjen trajni ohranitvi kulturnih 
in zgodovinskih vrednot, predstavitvi bivalne kulturne ravni v tem delu 
Dolenjske, učno-demonstracijskem delu, znanstveno-raziskovalnemu 
delu ter kulturni dejavnosti v kraju. Pri načrtovanju prostorskega razvoja 
turizma na kmetiji je potrebno upoštevati naslednje usmeritve: 

•	turizem	na	kmetiji	naj	vključuje	predvsem	dejavnosti,	ki	so	tradicionalne	
na tem območju in se dopolnjujejo s kmetijsko dejavnostjo;

•	pri	 urejanju	 kmetij	 s	 turistično	 ponudbo	 je	 treba	 zagotoviti	 uporabo	
avtohtonih sadilnih in gradbenih materialov in upoštevati značilnosti 
avtohtone arhitekture; dovoljena je tudi gradnja sodobno oblikovanih 
objektov, katerih razmerja pa morajo ustrezati kakovosti lokalne 
arhitekture;

•	kmetije	 s	 turistično	 dejavnostjo	 morajo	 imeti	 zagotovljeno	 ustrezno	
infrastrukturno opremo, predvsem pa odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda.

Ker govorimo o kulturnem turizmu, je pomembno izpostaviti štiri, med 
seboj povezane in prepletene elemente, ki jih je potrebno upoštevati: 
turizem, uporaba kulturne dediščine, potrošnja izkušenj in proizvodov ter 
obiskovalci, ki so ključni (McKercher in Cros 2002: 6). Ključni izziv, ki se poraja, 
je, kako uspešno združiti upravljanje s kulturno dediščino z upravljanjem 
turizma. V svojem prispevku ponujam eno izmed možnih rešitev tega 
problema. Na domačiji bi moralo v prihodnje potekati več programov, 
ki bodo usmerjeni v razvijanje in usmerjanje turističnih možnosti širšega 
območja. Za dejavnosti, ki se bodo odvijale, lahko postavimo štiri temeljna 
vprašanja zakaj, kdaj, kje in za koga. Razlogi za načrtovanje turistične 
kmetije so naslednji: 

•	znanstveno-raziskovalni:	 terensko	 delo	 krajinskih	 arhitektov,	 etnologov,	
gradbenikov in drugih strokovnjakov, ki jim bo kmetija služila kot 
raziskovalno okolje; 

•	učno-vzgojni:	predstavitev	kmetije	učencem	pod	strokovnim	vodstvom;	

•	kulturno-krajinski:	 ohranjanje	 kulturne	 in	 naravne	 podobe	 območja,	
ohranjanje časovne kontinuitete, 

•	ekološki:	varstvo	okolja	in	naravne	podobe,	trajnostno	gospodarjenje;	

•	rekreacijski:	kolesarske	in	sprehajalne	steze;	

•	gospodarski:	podpora	malemu	gospodarstvu,	okolju	prijaznemu	turizmu.	

Časovne omejenosti ni, saj bi morala biti kmetija odprta skozi vse leto in 
vse letne čase. Obiskovalci turistične kmetije pa bi bili: (a) odrasli, družine, 
študentje, zahtevnejši gostje, strokovnjaki; vsi, ne glede na družbeni izvor 
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ali izobrazbo; (b) otroci: šolarji, skupine iz vrtcev, srednješolci; (c) skupine: 
upokojenski in zaključni izleti, gostje iz hotelov; ter (d) domačini, saj je 
prav prisotnost le-teh ključnega pomena. Tudi za njih je potrebno najti 
določene rešitve in jih aktivno vključevati v programe. Turistična kmetija 
jih lahko pritegne le z določenimi privlačnostmi: kmetijska, kulturna 
dejavnost in drobno gospodarstvo. Pri oblikovanju turistične ponudbe 
na kmetiji so prioritete naslednje: (1) ohranjanje zdravega okolja – 
naravne in kulturne dediščine;  (2) oblikovanje pestre, na posameznika 
naravnane turistične ponudbe (ekološke, raznovrstne in doživljajske); (3) 
dopolnjevanje ponudbe turistične kmetije s ponudbo drugih sorodnih 
turističnih ekonomij v regiji/pokrajini ali z drugimi družbenimi (kulturnimi) 
institucijami v gospodarstvu, kar bi obogatilo obe veji gospodarstva. V tem 
smislu mislim predvsem na vključevanje turistične kmetije v že obstoječo 
turistično ponudbo občine Škocjan (sodelovanje na prireditvah, mogoča 
ponudba prostora za njihovo izvajanje in podobno); (4) oblikovanje 
novih produktov turističnega gospodarstva v skladu s sodobnimi načeli 
trajnostnega razvoja ali s ponudbo več imaginarnega sveta.

Glede na to, da se na področju občine Škocjan nahaja le ena turistična 
kmetija (glej Kapus 2007), je oblikovanje Kaplerjeve turistične kmetije 
zelo dobrodošlo. Menim, da je glavni adut prihodnje turistične kmetije 
prav neokrnjena predstavitev nekdanjega življenja, to pomeni, da bi 
izoblikovali nekakšen živi zgodovinski muzej z uprizarjanjem zgodovine ali 
doživljajski muzej, ki je že uspešna praksa marsikje v tujini. To je v primerjavi 
z običajnimi muzejskimi prikazi za obiskovalca zelo privlačno. Obiskovalec 
bi na ta način imel možnost spoznati način življenja prebivalcev domačije 
konec osemnajstega in v devetnajstem stoletju. »Nekdanje življenje« je 
potrebno spodbuditi, da ga bomo lahko predstavili drugim. Z interaktivno 
predstavitvijo bi lahko dosegli sodelovanje obiskovalcev, ki tako ne bodo 
zgolj opazovalci, ampak tudi vključeni v samo dogajanje. Prav zato ne 
zagovarjam posodabljanja stavbe z mlinom, zaradi izvajanja sodobnega 
turizma. Menim, da je čar prav v tem, da obiskovalec prebiva nekaj dni na 
turistični kmetiji, kjer lahko doživi »življenje nekoč«. Smiselno bi bilo urediti 
stranišče »na štrbunk«, ki je bilo nekoč prislonjeno na stavbo. Za jutranje 
umivanje pa bi bilo potrebno postaviti v sobo le čebre z vodo. Za prodajo 
turističnih paketov je torej potrebna »avtentičnost«.

Stranišče za dnevne obiskovalce in za večje skupine, ki bi obiskale mlin, bi 
lahko uredili v sosednji garaži, kjer bi bila tudi kuhinja ali gostilna. Tu bi lahko 
obiskovalci tudi posedeli in uživali v lokalni kulinariki. Gostinski turizem kot 
dopolnilo muzejski funkciji mlina je kvalitetna rešitev, saj s tem omogočimo 
objektu nadaljnje življenje. V predlogu za prenovo objekta izhajam iz 
predpostavke, da bo objekt namenjen izključno turistični dejavnosti. 
Gostje se vse bolj nagibajo k reklu »majhno je lepo« in k individualnemu 
turizmu v družinskih ali manjših avtobusnih skupinah. Želijo občutiti, da 
so prvi, ki so odkrili neko posebno mesto ali stvar. Zato ne potrebujejo 
široke ceste, pač pa čimbolj naravno pot. In če jim ob »njihovem« odkritju 
povemo še primerno zgodbo iz lokalnega izročila, bodo zadovoljni in se 
bodo še vračali, z njimi pa tudi njihovi prjatelji, sorodniki in znanci, saj je 
ustna reklama najboljša turistična propaganda.

Pod kozolcem bi bilo mogoče prostor izkoristiti za razne zunanje prireditve. 
To bi lahko vključevalo kulturne, glasbene in športne prireditve. Kulturna 
dediščina je pomembna sooblikovalka vsebine turistične ponudbe, saj 
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je z njo moč oblikovati posebnosti ali identiteto ponudbe, gostoljubnost 
kot posebno kategorijo, ki izhaja iz dediščine, pravilno razumeti koncepte 
turističnih prireditev, skrbeti za primerno spominkarsko ponudbo, 
sooblikovati turizem na vasi in ponudbo turističnih kmetij in skrbeti za 
primerno strokovno raven turističnega vodenja.

Ohranjanje mlinov je smiselno v okviru znanih modelov lokalnega življenja, 
to pa pomeni v nadaljevanju ali pa oživitvi tradicionalnih dejavnosti. Po 
prenovi bi lahko imel Kaplerjev mlin tudi vlogo vzgojno-izobraževalnega 
centra in kraja, kjer bo stalna postavitev ter zbirka predmetov, ki omogočajo 
stik s preteklostjo. Obiskovalcev ne bi nadlegovali z ogledovanjem 
eksponatov, ampak bi jim na zanimiv način posredovali vedenje o 
preteklosti in o načinu življenja v takem mlinu. Kmetje redno opravljajo 
dela, ki zajemajo setev, žetev, košnjo, dela v vinogradu, vse leto, neodvisno 
od turistov. Turisti se lahko celo vključijo v ta opravila in jim pomagajo. 
Pri tem je zanimivo predvsem opravljanje kmečkih del kot nekoč, brez 
uporabe mehanizacije, jahanje, razna ročna dela, sodelovanje pri vaških 
dogodkih, običajih, prireditvah in razstavah starih kmečkih orodij. Kmetje 
lahko ponudijo stik in delo z domačimi živalmi, spanje na senu, na kozolcu, 
prostor za piknik v naravi in tisto, kar je bistveno pri vsem tem – domačnost, 
saj se turisti vse bolj vračajo k naravi, iščejo možnosti rekreacije in doživetij, 
želijo zdravo ekološko neoporečno hrano in pijačo.

Za nastanitev turistom lahko ponudijo prirejene, že obstoječe zgradbe 
na kmetiji (hišo, sobo, skedenj, kozolec) ali pa jim zagotovijo prostor 
za kampiranje. Turizem in rekreacija sta na tem območju pomembna 
dejavnost, ki jo je treba razvijati v povezavi s kmetijstvom in skladno s cilji 
varstva naravne in kulturne dediščine. Na ta način ima turist možnost ogleda 
lokalnih turističnih zanimivosti, bivanje v kraju in koriščenje lokalnih storitev 
(trgovina, gostinstvo, javni prevoz), kar prinaša podporo lokalni ekonomiji, 
ki je usmerjena k napredku in dobri samopodobi kraja. Turisti (meščani) 
so naveličani betona in gneče, ki jih obdaja vsak dan, večina si jih želi na 
dopustu doživeti avtentičnost neke kulture in krajine, ki je ne poznajo. Ob 
tem ne gre pozabiti, da lahko gostje te naše »produkte« spregledajo, če jih 
nanje ne opozorimo in jim jih primerno ne predstavimo. Šele zgodba da 
poudarek določeni stvari, na katero želimo opozoriti. Domači kruh jim bo 
šel veliko bolj v slast, če jih peljemo v mlin in jim povemo, kako se pridela 
moka.

Ob zapisanem naj izpostavim še možnost ekoturizma, ki je nasproten 
običajnim oblikam turizma, ki so v splošnem zanemarjale družbene in 
ekološke elemente destinacij in poudarjale bolj antropocentrične in 
dobičkonosne načine ponudbe turističnih produktov (Fennell 2008: 17). 
V ospredju ekoturizma je ohranjanje narave, ekoturizem pa izobražuje 
v okoljevarstvenem in kulturnem smislu ter poudarja trajnostni razvoj 
(Blamey 2001: 6). Od širšega koncepta trajnostnega turizma se razlikuje po 
tem, da dejavno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, da v 
načrtovanje, razvoj in delovanje vključi lokalne skupnosti in s tem prispeva 
k njihovem dobrem počutju (Tršinar 2005: 11). Primeren je za samostojne 
obiskovalce, družine kot tudi za organizirane skupine. Okolju prijazen 
turizem je tako potovanje po relativno ohranjenih in neonesnaženih 
naravnih področjih z namenom občudovanja in uživanja razgleda, divjih 
rastlin in živali kot tudi obstoječih kulturnih manifestacij, tako preteklih 
kot sedanjih (Verdel 2004: 17). Gre torej za turizem, ki temelji na naravnih 



Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost   73 

vrednotah in ne posega agresivno v naravo, hkrati pa zagotavlja dohodek 
predvsem domačemu prebivalstvu.

Aktivno delujoča kmetija je eden glavnih, če ne najpomembnejših, motivov 
turista, da si jo ogleda. Z mlinarstvom je živo in neločljivo povezana tudi 
prehrana (Markovčič 2004: 3). Na obravnavanem območju je pestrost 
močnatih jedi, od močnika do krompirjevega kruha in potice, presenetljiva. 
Kmečke turistične kmetije lahko ponudijo ekološko, doma pridelano in 
pripravljeno hrano, kot so domači kruh, salame, klobase, sir, skuto, sadje, 
zelenjavo, pecivo, domače kmečko kosilo. Zaradi kakovosti in privlačnosti 
tradicionalne kulturne krajine, ki jo je ustvarilo kmetijstvo kot prostorsko 
prevladujoča raba prostora v regiji, je smiselno spodbujati turizem in 
rekreacijo v povezavi s kmetijstvom. Na ta način bodo zagotovljene 
alternativne oblike kmetijske dejavnosti, ki je zaradi neugodne parcelne 
strukture in razdrobljenosti posesti na prevladujočem delu regije sicer 
nekonkurenčno. V ta namen se bo spodbujalo ohranjanje tradicionalnih 
oblik rabe tal, pa tudi uveljavljanje alternativnih oblik kmetovanja. 

V skladu z zapisanim se ponujajo kot predlogi nekatere razvojne ideje: (1) 
kompleksna gospodarska ponudba: ustvarjanje turistične ponudbe v 
sodelovanju z dobrinami (drugih) nekdanjih ali obstoječih gospodarskih 
panog (doživljajski turizem na kmetijah – »wellness senik«):

•	pikniki	za	družine	z	majhnimi	otroki,	kjer	je	veliko	prostora	za	igro

•	možnost	igranja	nogometa,	balinanja,	odbojke	in	razne	druge	igre,	ki	jih	
igrajo na veliki igralni površini

•	možnost	ogleda	mlina	in	bivalnih	prostorov,	aktivna	udeležba	pri	mlinskih	
in poljedelskih opravilih

•	organizirani	 izleti	 (lahko	 tudi	 s	 konji)	 po	ostalih	 lokalnih	 zanimivostih	 in	
sosednjih hribih

•	opazovanje	narave	

•	rekreativna	dejavnost:	jahanje,	kolesarjenje,	jogging

•	ogled	etnološke	zbirke,	bogata	gostinska	ponudba

•	ribogojnica:	prodaja	rib	in	ribolov;

(2) naravne danosti v novi turistični funkciji: izoblikovanje turističnega 
produkta, ki bo temeljil na že obstoječem, avtohtono naravnem ali 
kulturnem okolju, a bo zaživel v drugačni funkciji; (3) virtualni/spominski 
turizem: ustvarjanje nove imaginarne podobe za tradicionalne turistične 
destinacije (ponudba virtualnega doživetja/zabave). 

Smiseln bi bil program, ki bi prikazoval »pot od zrna do kruha«. Sicer je sam 
koncept že velikokrat uporabljen, a kljub temu menim, da bi bil glede 
na koncept domačije, zelo dobrodošel. Tako bi lahko na turistični kmetiji 
določili dneve setve, žetve, spravljanja sena, mlačve pšenice, mletja moke 
in podobno. Končna postaja bi bila seveda peka kruha v krušni peči. Vse 
bi potekalo z uporabo starih orodij in pripomočkov. Za otroke bi bilo 
smiselno oblikovati razne delavnice, na katerih bi jim predstavili mlinarjevo 
delo, ponuditi bi jim pa morali tudi možnost, da sami poskusijo, saj se na 
ta način njihovo zanimanje še poveča. Seveda pa ne smemo pozabiti 
tudi na odrasle obiskovalce. Tudi njim bi morali dati priložnost, da so 
aktivno udeleženi v sami predstavitvi, saj je tudi zanje zanimiva in poučna. 
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Smiselno bi bilo razstaviti staro mlinsko orodje v mlinu in ga tudi vedno 
znova uporabljati pri prikazih določenega opravila. Kar se tiče spominkov, 
bi lahko poleg kruha, kjer bi sodelovali od mletja do same peke, in moke, 
prodajati in tudi različne izdelke iz slame, ki bi ostajala po mlatenju pšenice 
(delavnice izdelave izdelkov iz slame). Prodajali bi lahko domače pridelano 
vino, žganje in različne poljedelske izdelke, ki bi bili pridelani na ekološki 
način. Turistom bi lahko ponudili tudi organizirane izlete po okoliških 
znamenitostih in razne pohode po okoliških hribih. 

Pri vsej tej ponudbi pa se moramo zavedati nevarnosti folklorizma. Lokalne 
turistične organizacije že vrsto  let prirejajo večdnevne zabave, kjer 
prikazujejo dediščino »iz druge roke« (Hazler 2002: 58). Ponavadi gre pri 
teh predstavitvah vsakdanjega življenja za cenene izvedbe »kulturnih 
dogodkov«. Zato potrebujejo strokovno pomoč,  da ne bi projekta 
popolnoma »zbanalizirali«. Ključna je zato prisotnost strokovnjakov 
različnih področij, ki pomagajo pri izvedbi opisanega. Domačija bi na 
podlagi predstavljenih programov in idej lahko znova zaživela in tako 
zopet postala središče druženja in lokalnega družabnega življenja.

Zaključne misli

Mlini so bili odsev gospodarskega in družbenega dogajanja. Nastajali 
so, da bi zagotavljali ljudem hrano, propadali pa so, ko so jih uničevale 
ujme, družbenopolitične in gospodarske spremembe ter seveda vojne. 
Mlinarstvo se je razvilo zaradi potreb ljudi, a je kmalu začelo usmerjati tudi 
njihova življenja, saj so bili mlini kraji srečevanj, pogovorov in druženja. 
Danes so žal prepuščeni propadanju, nekateri živijo le še v spominih. Vloga 
in funkcija mlina se je v življenju ljudi popolnoma izgubila. Vendar pa to ne 
more in ne sme biti zadosten razlog, ki bi upravičeval njihovo propadanje. 
Mlini so del naše preteklosti in jih moramo kot take vsaj nekaj tudi ohraniti, 
saj so sooblikovali našo kulturo in so del naše razpoznavne kulturne 
dediščine v podobni meri kot pesmi, šege, ljudski plesi in domače obrti. 

Kaplerjeva domačija z mlinom in ostalimi gospodarskimi objekti je kot celota 
pomemben člen v razumevanju razvoja dolenjske kmetije z mlinarsko 
obrtjo od konca osemnajstega stoletja do danes. Tlorisna zasnova domačije 
priča o bivalni kulturi dobro stoječega kmeta in mlinarja v obdobju od 
začetka devetnajstega stoletja do začetka prve svetovne vojne. V tem 
obdobju je namreč domačija z mlinom in kmetijo dosegla svoj razvojni 
vrh. Turizem je tisti, ki lahko pomaga ohranjati, obnavljati in vzdrževati 
dediščino, vendar mora temeljiti na vsebinah, zanimivih za sodobne 
turiste, ki bodo omogočale uporabo te dediščine v gospodarske namene. 
V okviru predloga sem razvila idejo, ki je realno izvedljiva in predstavlja 
eno izmed alternativ, s katero bi lahko rešili in oživili opuščeni mlin. Pri 
tem ne gre samo za ohranitev neke stavbe, ampak tudi za ohranjanje naše 
stavbne in nesnovne dediščine nasploh, saj so mlini s svojo prisotnostjo 
oblikovali videz posameznih domačij in s tem vse kulturne krajine.  
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Cultural heritage in bjugn  
(with a side view on neighbouring district) 
by Sturla Leth-Olsen

| Bjugn Bygdatun Mølnargården

This article aims at:

•	giving	a	survey	of	local	cultural	heritage	in	the	municipal	district	of	Bjugn,	
also with an eye on the neighbouring districts.

•	stating	how	this	cultural	heritage	is	taken	care	of.

•	pointing	to	measures	to	take	better	care	of	the	local	cultural	heritage.

•	giving	inspiration	to	people	elsewhere	in	Europe	who	are	trying	to	revitalize	
their local cultural heritage, thereby opening for useful cultural exchange.

The Museum Bjugn Bygdatun, Mølnargården

Mølnargården, which means The Miller’s Farm, is originally an old farm, dating 
from the Iron Age or the Medieval Age. It has now become the museum 
of the municipality of Bjugn. The museum has also regional functions. It 
consists of 17 buildings with about 5,000 registered items, among these 
a considerable number of veteran boats.  Gross area of magazines and 
exhibition rooms is about 1,500 sq. meters. The photograph collection 
counts 10,000 items. A fireproof archive room contains archives from local 
companies, societies and from private collections. 
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History

We know for sure that the Miller’s Farm existed at the end of the Middle 
Ages, but historians claim with certainty that the farm was there even 
before the Great Pestilence in 1349, and probably long before that time. It 
is situated on the shores of one of the best herring fjords in the country, 
and has a good waterfall within its boundaries, also near the shore. All this 
has constituted a farm with a strong economic backbone in the Bjugn 
district.  In historic times, till about 1760, the farm was an important link 
in the local feudal system. The feudal lords, the Bjelke Family, lived at the 
manor of Austrått, about 15 km from the Miller’s Farm.  The estate records 
belonging to Austrått show us that the corn mill was frequently used by 
local farmers, especially from the flat Ørland district, where there are no 
waterfalls. 

When the herring fishery became an important economic factor in the 
Bjugn Fjord from the end of the 16th century the Miller’s Farm must have 
played a certain role. Along the seashore of the farm numerous seaside 
cottagers settles down. They were fishermen and craftsmen with their 
families, business people and other migrant people who had been lured 
to the fjord by the prospects of easy money. The cottagers were of no 
advantage for the farmers, as the rental fee was paid to the lord of the 
manor, who lived somewhere else. 

As the number of inhabitants along the fjord had doubled and quadrupled 
in the course of few years, people thought that they deserved a church of 
their own. Until then they had to travel to the church of Nes, more than 
10 km from the Miller’s Farm. The farmer was one of the initiators to set 
about building a new church in the old harbour of Tinbua. (Tinbua literally 
means the Tenth Storehouse; the storehouse where the fishermen had 
to bring their Tenth part of the herring catch as taxation to the Church and 
the Crown.) The Farmer of the Miller’s Farm was also appointed sheriff of 
the Bjugnfjord jurisdiction, probably because he knew the art of writing 
and reading.

Shortly after 1760 the Miller’s Farm was sold by the owner, who lived at the 
Tøndel Manor at Nes. From that time the farmer of the Miller’s Farm was 
the owner of the farm he lived on. However, he needed farmhands and 
hands and crew to work on his herring fishing equipment and boats. These 
people were recruited from his tenants. The tenants were a growing group 
of people who did not own the land they lived on, but they had been 
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given a part of the farm’s land to till and the right to build farm buildings. 
In return they had the obligation to work for the farmer (now in fact he 
was the lord of the manor) or pay a rent. If he forfeited the obligations, 
he would have to leave his little farm and move away. At about the turn 
of the 19th century there were 11 such tenants who rented land on the 
Miller’s Farm. In the farm building there was a school too.  Most of the 
schoolchildren were children of the farm’s tenants. 

Not long after 1900 many of the tenant farms were inhabited by sons and 
daughters of the farmer who owned the Miller’s Farm. At the same time a 
lot of tenants emigrated to America, or they were able to buy the tenant 
farms themselves. In this way the system of “free” labour for the main 
farm eroded, and lack of competence or interest in herring-fishing led to 
decay.

This happened in spite of good herring fishing periods in the fjord. The last 
owners did not marry, and the farming deteriorated because they had 
no wife and children to do the work. After some years where the farm 
buildings were uninhabited, consequently with further decay as a result, 
a society was founded, the Bjugn Bygdatunlag, whose aim it was to take 
care of the remaining buildings of the Miller’s Farm.

The founding of the museum

This happened in 1979. The municipal board of Bjugn did not applaude 
the restoration of the old farm. However, they gladly left the work and 
responsibility to the Bygdatunlag. This society was granted neat sums 
from the Norwegian State, enough to be able to carry out the necessary 
preservation and restoration. At that time there were only three buildings 
remaining on the Miller’s Farm: The main living house, the storehouse in 
the yard, and an old boathouse. Since 1979 another 14 buildings have 
been built, the most important of which was the museum building, a 
look-alike barn. Financial support from the Norwegian Cultural Board 
was very decisive here. The most important factor, however, has been 
voluntary work. Among numerous good helpers Hallstein Sørmyr should 
be mentioned. He has been the tireless force throughout the period of 30 
years of museum-building. He was also the first manager of the museum.  

The Bjugn Municipality became more engaged as people realised that 
the old farm near the shores of The Bjugn Fjord was very suitable as a 
museum for Bjugn. An area of 55 daa around the farmyard was acquired 
by the municipality, which made it possible to build more buildings to 
take better care of all the antique items that had been collected. This was 
especially important for the old boats of various kinds, and for tools used 
for fishery and hunting. The acquisition of the waterfall proved to be a 
prospective act. This made it possible to build a corn mill according to old 
tradition near the site of the old mill. Building it on the old foundations 
of the original mill would have been illegal. Norwegian law prohibits 
disturbing remnants older than 1537, the year of the introduction of the 
Reformation in Norway. People visiting the museum today can instead see 
how the old mill technology works, and at the same time study the old 
medieval remnants. The “new old mill can then symbolize the red thread 
in the history of the Miller’s Farm.
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Economy

After some years the municipal board also granted a yearly sum towards daily 
administration of the museum.  In addition The County of Sør-Trøndelag 
granted a sum, which made it possible to hire a 50% manager, extended 
to 100% after some years. This lasted for about 10 years. Then something 
happened that had dramatic consequences for the economic situation 
of the museum. A Museum Reform was initiated by the Government, the 
aim of which was to reduce the number of museums in Norway. In each 
county there should be only one or two museums to be supported by 
grants from the State/County.  After the implementation of this reform, 
Bjugn Bygdatun has lost the support form the State. The museum is from 
now on the sole responsibility of the Municipality of Bjugn. After some 
few years of declining financial support (in fact from a neighbouring state-
supported museum), the Bjugn Bygdatun now receives an annual grant of 
150,000 NKR from the municipality of Bjugn. This is of course not sufficient 
to employ a manager. It is just enough to meet daily expenses, such as 
insurance, maintenance, heating and guide wages during the summer 
season. Incomes from dinner evenings, coffee sale and rental incomes 
mean too little to be of importance. Voluntary work is of course what 
counts most in the long run.
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Cultural preservation performed by the Bjugn Bygdatun, 
at the Miller’s Farm.

As the museum kept on growing in size and importance the expectations 
grew accordingly. Any question or matter having to do with cultural 
preservation was forwarded to the museum from the municipal offices. 
In this way the museum got a function as a branch of the municipal 
bureaucratic system – without being under municipal command. Bjugn 
Bygdatun has ever since its start been an autonomous body, a society 
with its own board, democratically elected. The tasks of the museum can 
be summed up thus: 

a) Collection, preservation, registration and storing of artefacts.  

Most of the artefacts are from the district of Bjugn or in the near vicinity. 
They are things marked by long use; kitchen utensils, and other objects 
used for food production; agricultural tools, tools for hunting and fishing, 
lumbering, peat-cutting, carpentry and smithery. The veteran boats claim 
much space. So does the equipment that belongs to the boats:  masts, 
sails, oars, tows. Every boat that has been acquired needs to be followed 
up by maintenance, and missing or defect equipment must be replaced. 
Finally it all should be oiled and treated with tar. Rusty objects should be 
treated with phosphorous acid, rinsed in water, dried and oiled. Every item 
is to be marked with a registration number, and a register card should 
contain all relevant information about ownership, use and places where 
the object has been used. The museum is far from fulfilling these tasks. 
The ideal procedure would be to establish a database of all our items, with 
all relevant information and a photograph of each item. This information 
should be accessible to anyone, not only to people connected to the 
museum, but also to people in the rest of the world.

The museum objects are used in exhibitions. Whenever an exhibition is set 
up it is very useful to have an assorted wealth of items to choose among. 
Sometimes the museum is asked to lend out objects, for instance as 
decoration or illustration of exhibitions at sales markets or other events, 
commercial or not. This autumn (2009) the museum has lent out 11 boats 
to a television production company (“The Farm” production). The loan is 
carefully registered, and a contract is written. Of course this practice can 
cause problems. The objects on loan can be harmed or even destroyed. 
Precious evidence about our past can disappear for good. On the other 
hand the museum ought to communicate what it stands for. People living 
in our district ought to have the opportunity to see the objects in use, or 
perhaps just look at them, touch them. No museum should have a big 
wealth of objects that only are stored and locked up in a dark magazine. 
The exhibitions of the museum itself can cast some light on some of the 
objects, but lending out objects can be a supplementary policy. However, 
great care should be taken.

b) Collection of photographs. 

The task of building up the photographic archive called Fosen bildearkiv 
started immediately after the foundation of the museum. Initiated by a 
clever and enthusiastic photographer, Dan Ågren, a system was created for 
collecting, photographing and storing old photographs at our museum. 
As the pictures originated from several municipal districts in Fosen, it was 



Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost   81 

called Fosen bildearkiv (Fosen picture archive). Most of the archive cards 
are digitalized and are made accessible for the museum staff. Several times 
a month the museum gets requests about pictures for exhibitions, power 
point presentations, and book and magazine illustrations. The Fosen 
bildearkiv contains about 10,000 pictures today. 

We must admit that the stream of pictures to the archive has dried up in 
recent years owing to low compiling activity, but also low capacity of the 
photographic work. A lot can be done to improve this: To make the archive 
better known the photographs should be digitalized and be publicly 
accessible. Besides, old pictures ought to be a public concern rather than 
a local one. We have the reason to call for state money to acquire a good 
nationwide (or international) digital programme and also money to hire 
people to digitalize the archive.

c) Collection of immaterial cultural heritage.

Interviews: In the early 1980s a program for interviewing old people was 
initiated. The interviews were taped, and thanks to extraordinary state 
money because of the unemployment crisis, more than 100 interviews 
were transcribed and typed out on paper sheets. The tapes themselves 
are taken care of, too. However, magnetic tape is a rather unsafe medium. 
Consequently the conversion to a safer medium is something the museum 
wants to do.        

The interviews contain information on childhood, education, on everyday 
life and feasts, old traditions, superstition, tales and much more. By reading 
the interviews, or listening to them, future generations can get a true 
impression of how life was many years ago. The interviews also show 
us that our local dialect is under constant change. Recently the NTNU 
(University of Trondheim) has taken interest in the interviews for dialect 
research purpose. The university will probably finance the conversion of 
the tapes to digital format. 

The Monday Club: During the recent 15-20 years a considerable wealth 
of oral cultural heritage has been collected at the meetings of the so-
called Monday Club. This club consists of men ageing from 60 to 90. A 
corresponding woman branch has come into existence in 2008. A lot of 
wisdom, humour and knowledge come to the surface at these meetings. 
Notes are taken down of interesting things coming up. A number of the 
club members have written articles on the German occupation of our 
district 1940-45, about fishing and hunting, shipping, sailing, millwork, 
farming, the choir and shooting movements and numerous other topics. 
The articles have been compiled in an archive, and sometimes published 
in our local Magazine of cultural history.

Homestead history books: The above mentioned state money intended 
to relieve the unemployment crisis in the 1980s was also spent on 
transcribing old parish record to intelligible texts. This project turned 
out to be useful some years later. Alf Sundseth, a Monday club member, 
decided to write the homestead and genealogic history of the district he 
lived in. He used parish records, censuses, and other sources and produced 
one history book after the other. People living in this municipal district 
willingly bought his books. Thus the books financed themselves. Later on 
more members of the Monday club followed up Alf’s work. Great parts of 
the municipal district of Bjugn have got their homestead history. Other 
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municipal districts than Bjugn have hired professional history writers. In 
Bjugn it is the amateurs who have done the job.  These homestead history 
books cover only one a few fields of a complete local history of Bjugn. We 
still miss articles on archaeology, industry, trade and commerce, social life, 
just to mention some topics. Professional help will probably be needed to 
reach our goals. 

Place name research:  Professionals have studied place names for more 
than a hundred years in Norway, and thousands of place names have been 
collected and interpreted. This has been done even in Bjugn. Still there are 
names that that have not been examined thoroughly. The place name of 
“Bjugn” belongs to the numerous names that have been hard to interpret, 
probably due to its age.  

In 1934 schoolchildren all over Norway were asked to interview their old 
relatives about which names there were on the estate where they lived. 
The result of this was thousands of names which can be studied and 
interpreted today.  Place name lists exist for parts of Bjugn today, but far 
from all Bjugn. We can see that many of these names have disappeared 
from people’s memory today. The Monday Club has contributed towards 
taking care of and reviving old place names. In addition the members have 
compiled old words and phrases that people used in former days. The list 
of such words and phrases counts more than 700 entries. 

Old place names, words and phrases constitute an important part of our 
cultural heritage. They can tell something about the former use of the 
cultural landscape and of old traditions. Very often we must use professional 
help to understand their deeper meaning, as they can be several hundred 
years old. Many names may have Norse or Lapp origin. 

Folk music has been compiled and registered in our district on earlier 
occasions. Some of the music has been edited in a book called “Fosentonar”. 
Living folk music tradition has no strong position in Bjugn, and many of 
the holders of this tradition are few and old. If we intend to revive the folk 
music tradition it is necessary to have good knowledge about it. Members 
of the Monday Club have been helpful with recording folk music that has 
not been known to the public earlier. This music has now been transcribed 
into note characters. The note sheets will be accessible to pupils going to 
the music school and to the secondary school pupils who specialize on 
music.

d) Collection of archive items.

A part of the museum building of 1990 contains a fireproof archive room. 
This has made it possible to receive archive items from people in Bjugn.  
Such items can be records from societies, choirs, threshing and ox-breeding 
cooperatives, and last, but not least:  archives from private companies, 
such as shut down herring oil factories, dairies or shipping companies. 
From private persons we have received diaries, letters and notes recorded 
during a long life.

At an early stage in this compiling process we realized that professional 
help was necessary. We needed a system and a catalogue. A librarian 
from the municipal library was hired, and she set up a system that made 
it possible to search in the archive. The archive items were wrapped into 
non-acid paper, and a registration figure was written on them before they 
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were placed into the shelves. However, digitalization of the archive is a 
great job that still remains to be done. 

As to the use of the archive: Strict control is necessary. All loans are recorded 
in a written contract. Some of the items are so valuable and unique that 
they should not be removed from the archive room, but should only be 
permitted to be studied on a writing desk in the room. The use of some 
few items is regulated by special restrictions, e. g. they should not be 
opened before a time span of 50 years. Who is permitted as an archive 
user? The responsible museums staff person should ask the user if he or 
she has just intentions. Usually the user is a person who wants to write 
about historic topics, and thus contributes towards casting light on our 
cultural heritage.  

e) Communicating  the cultural heritage to the public

Museums should make efforts to disseminate the cultural heritage and 
communicate and stand for values in a way that creates interest. Our 
museum has tried to do this in various ways: 

1. Exhibitions. We have made thematic exhibitions, for instance on the 
shoemaker’s work, on threshing, on fishing equipment, on the Stone 
Age, on the herring fishery in the 1600s and on the 1905 event. Local 
artists are invited to have sales exhibitions in our museum. 

2. Slide shows. We have restricted the slide shows to deal about themes 
we have a certain knowledge about: One slide show depicts interesting 
sights in the Bjugn and Ørland region, another is about sailing traditions 
in the past and present, and  a third show is about biological diversity in 
our region. Local composers have contributed with music accompanying 
the slides.

3. Guiding. In the summer (and tourist) season some young guides are 
hired. We look upon these young people as ambassadors who can 
convey our cultural heritage to the public. We see that it is necessary to 
educate the guides so that they can perform their jobs properly. It is not 
only necessary to have good knowledge about the museum and the 
artefacts, but they should also be taught how to behave towards visitors. 
Even the clothes should show that they are representing the museum.

4. ”The Møllkula”: This local historic magazine (32-36 pages) is issued twice 
a year, and is the result of collaboration across the municipal borders 
between Bjugn and Ørland. All the members of the museum society 
receive this magazine. It is assumed that most members of the two 
museum/historic societies in Bjugn and Ørland are members because 
they get this magazine. The editorial staff consists of five voluntary 
people, whose task it is to find articles and pictures worthy of publicizing.  
The layout work has often been performed by persons who get a salary 
for the job. 

5. Seminars. Some few times our museum has arranged seminars on 
historical topics. One such topic was the History of the district of Fosen, 
a district comprising 11 municipalities. Another topic was the dissolving 
of the Norwegian-Swedish Union in 1905. These seminars have served 
as a meeting-place for people who we usually do not meet in museums. 
We hope to have encouraged them to devote more time on historical 
work. This autumn the NTNU, the University of Trondheim, and local 
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people have started planning local historic studies leading to formal 
competence, e.g. part of a BA degree. Locating some of the studies 
to our museum is being considered. Interesting groups to apply for 
admittance to these studies can be teachers at all levels: Kindergarten, 
primary and secondary school, but we also hope to admit other groups: 
genealogists, hobby historians, future guides. Our museum will be an 
interesting partner when this university course starts.

6. Weaving courses. Cultural heritage is not only the preservation of old tools 
and objects, but also their use. A good example of this is the Weaving 
workshop at the Miller’s Farm, which has existed for 15 years now. By 
joining such weaving classes women from Bjugn and the surrounding 
districts have had the opportunity to learn this ancient handicraft. Old 
weaving patterns have been studied and copied and the history behind 
each technique has been taught. We all hope that younger people can 
continue this valuable tradition. Next to the weaving room with all the 
looms there is an exhibition room where they can study fabrics from 
their great grandmothers’ time. 

7. Theatre. Close to the seashore there is an outdoor arena which is 
sometimes used by theatre groups. There is space for 500 people here. 
Some years the audience can watch a performance about the history 
of the Miller’s Farm, from the Stone Age till present time. The museums 
guides have used dramatic effects too by means of small tableaus when 
guiding. Unfortunately this experiment was stopped because it required 
economic resources we did not have.
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Cultural heritage in other parts of Bjugn

The Stone Age site near Klakken, Bjugn.

This site was excavated 25 years ago. The excavation revealed, among other 
finds, remnants from flint stone tool making. The site was founded near 
the seashore 10,000 years ago. Owing to the land elevation after the big 
glaciers had melted it is now 70 meters above the present sea level. In 
the Stone Age exhibition at our museum the visitors can study maps and 
models of the land elevation. In this way they can imagine a landscape 
completely different from today’s. Artefacts from the excavations are also 
exhibited here, together with a small artificial cave from the Stone Age 
hunting culture period. 

Rock paintings

For some unknown reason Bjugn is the district in Norway with the highest 
density of rock paintings. They are probably from the Younger Stone Age, 
Neolithicum. The best known site is near Lake Gjølga. Another site, found 
as late as in 1999, is only 700 meters from the Miller’s Farm. The paint that 
was used is red ochre, dissolved in fat from animals. The figures that are 
painted are moose, people and, possibly, boats.  

Runes 

At Oksvoll, about 7 km from our museum, there is a runic inscription dated 
about 400 AD. The message tells us that the runes were written by a man 
called Hagustaldar, honouring his lord, the chieftain Godag. The runes are 
of the most ancient types, representing the oldest written message in our 
part of Norway. A model of the inscription is exhibited at the museum. 
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Burial mounds and other prehistoric and historic remnants 

There are numerous burial mounds or barrows in Bjugn. Most of them are 
dated to the Iron Age, (1-900 AD). They were often visible from the sea, 
probably as a territorial landmark for the people living near the barrow. The 
biggest field of barrows is situated at the Isthmus of Val (Valseidet), about 
9 km from the Miller’s Farm. These barrows are now marked by signs, and 
can easily be found by tourists. Other barrows can be seen as a long chain 
along the fjord of Koet, east of Oksvoll. 

Some of the cairns are investigated by archaeologists, and finds are taken 
care of by the Vitenskapsmuseet in Trondheim (NTNU). Some of the items 
have even been lent out to our museum to be exhibited there. Other 
items are exhibited as photographs. One of the most interesting items is a 
brooch, found in a barrow at Nes, Bjugn. The brooch is undoubtedly of Irish 
origin. The find indicates that there must have been some communication 
between our coasts and Ireland in the Viking Age AD 700-1000. In 2009 
the musical “Sarah” was performed at Ørland. The writing of the musical 
was inspired by the brooch just mentioned, and is about a young Irish girl 
who was taken as a slave to our district by Vikings in AD 995.
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In a big cave, the Duhallar Cave, there have been finds that prove the 
presence of prehistoric people. A rock painting on the inside has 
unfortunately eroded during the last century. The cave has probably been 
used by hunting people in the Stone Age, or perhaps as a resort for people 
in times of unrest. This applies to another cave too, the Torsholet at Teksdal, 
about 10 km from our museum. According to the legend the chieftain 
Steigar-Tore used this cave as a resort when he was searched for by King 
Magnus about 1000 years ago. 

Another remnant from this period should be mentioned: The Hellemsvetta, 
which is a cairn on top of a hill, visible from a long distance, about 10 km 
from our museum. On the top of this cairn a fire should burn when enemies 
attacked the country to give people an early warning. The Hellemsvetta 
was part of a communication system stretching all along the Norwegian 
coast, originating from 900 AD.

Cultural heritage of the Middle Ages (AD 1000-1537)

Unfortunately there is little heritage from this period of our history. The 
remnants of the old corn mill is already mentioned. Several launching 
places for boats are also from this period. We are able to estimate the age 
of these launching places because of the land elevation. No medieval 
house is to be found in Bjugn owing to damp coastal climate and fast 
decomposition of wood. Old houses in the inland districts of Norway are 
far better off. The church of Bjugn was built in 1637, and rebuilt after a fire 
in 1952, but some of the furniture is far older, such as a medieval altar. A 
medieval chasuble is exhibited at our museum. 

Younger cultural heritage (after 1537)

Nor is there much heritage from the 1600s and 1700s. To a certain degree the 
parish and bishop records can tell us something about ordinary people’s 
lives at that time, but we get the most detailed impression when studying 
inheritance records. Here we can read lists of our ancestors’ belongings: 
Boats, fishing nets, cooking utensils, cows, horses, grindstones, psalm 
books, ploughs, a table to lay down dead people awaiting the funeral… 
Some of these object are taken care of at our museum. Of old buildings 
we should mention Vallersund Farm. Parts of the main building are from 
the 1700s, and are protected by law. This autumn we have seen that such 
an old farm can be a great asset. The Vallersund Farm will be a central 
element in a popular TV program, the Farm, watched by about 900,000 
people. The Vallersund Farm is privately owned by a foundation founded 
on anthroposophic philosophy. 

There are no medieval churches in Bjugn today, but parts of two old 
churchyards have been protected from demolition by fencing. The present 
churches of Bjugn are still precious cultural heritage worth while taking 
care of. No doubt the church, as an institution, has represented cultural 
continuity in our district.
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Bjugn Bunker Bevaring (BBB) (Preservation of bunkers 
and fortresses)

In 2008 a society was founded, the aim of which is to preserve military 
remnants from the German occupation 1940-45, such as bunkers, fortresses, 
trenches and cannon fortifications. There has been little local interest in 
preserving these remnants, or considering them as part of our cultural 
heritage altogether, as they remind people of a dark time in our national 
history. However, young people tend to look otherwise upon this. 

Internal discussions in the BBB organization and negotiations with municipal 
and national authorities have led to the conclusion that only three such 
sites should be taken care of in the future, of which the ones on the 
Tarva island are in best condition. Efforts will be made to make these few 
remnants accessible to the public. The other remnants should be secured 
against accidents. In the meantime the society is working on registering 
these military remnants, carefully plotting them on maps. 

What is cultural heritage?

The discussion going on about the German remnants reminds us that 
cultural heritage is constantly being created. Ordinary and even unpleasant 
things today are tomorrow’s exotic objects. Before we destroy our everyday 
plastic utensils we should ask ourselves if future generations will ask for 
them. This challenge is great, and the number of objects is growing at an 
accelerated speed. A local museum or municipality will hardly be able to 
take care of all the objects that should be preserved, but in collaboration 
with national museums and The Cultural Department it should be possible 
to construct a national plan of preservation. 
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Boats, fishing and boat traditions as cultural heritage

Seaway communication has always played an important part in Norway. 
Building and use of boats have been vital elements in our forefathers’ lives. 
In our district boats were built where suitable wood was available. 

The Åfjord boats and other boats

The Åfjord boat has become a special concept, not only because it has 
been looked upon as the worthy heir of the proud Viking ships, but also 
because the boatbuilders of Åfjord were considered to be especially 
clever. Åfjord is Bjugn’s neighbouring municipality. In the valleys of Åfjord 
the boatbuilders had the wood that was necessary, and boats were built 
inland, far away from the coast, after which they were transported to the 
fjord by using horses. 

Fishermen from the Trøndelag region came to Åfjord to order boats to be 
built in accordance with their needs. To the farmers of Åfjord this industry 
was important income. 

When engines replaced sails in fishing vessels around 1910, this marked 
the end of the era of the big square-sail tradition boats. Other types of 
vessels became more and more common, and after some decades the first 
plastic boats appeared on the fishing fields. One by one the boatbuilders 
died, and with them the old handicraft. Fortunately some few of the 
boatbuilders were able to pass this knowledge on to younger generations, 
such as Johan Hårstad, who taught the young boatbuilder Einar Borgfjord 
the skills he had learnt from his father and grandfather. In addition the 
handicraft was thoroughly described and secured by Jon Godal, who has 
written books on the topic. 

After 1980 a considerable number of Åfjord boats and other tradition boats 
were taken care of in our district. Many of them were rigged and restored 
to pre-engine state. At the Miller’s Farm museum about 30 tradition boats 
have been taken care of.  The boats were used for several purposes: For 
fishing, for transport of people (e.g to church), for transport of cattle, corn 
and peat.

The neighbouring museum Kystens Arv in Rissa have specialized on boats 
and traditions of the Lofoten fishery. For hundreds of years fishermen from 
our district sailed to the Lofoten Islands to the rich cod fisheries there A 
special trade must not be forgotten here. Some local traders sailed to 
Lofoten during the cod fishing season to buy and salt cod there. The fish 
was salted in heavy layers inside the hull of the vessels and sailed home to 
Bjugn. Then the fish was washed and laid on the rocks and stones to dry 
to become “klippfisk” - bacalao. The drying of the fish was women’s work. 
The hulls of the vessels were very dirty and smelt bad after the freight from 
Lofoten. No wonder this freight had a dubious reputation. 

Unfortunately there are not many vessels left after this special trade. 
However, there are a lot of memories: Stories, photographs, object. A 
little photographic exhibition at our museum can show you the salt cod 
trade and the drying of cod, bacalao. Our local historic magazine has also 
published articles about the same topic. 
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Kjeungen Kystlag, The Kjeungen tradition boat society, was founded in 
1985. The aim of this organization is to take care of old tradition boats. The 
members are also proud of using their boats in the old-fashioned way, 
keeping up traditions of boat maintenance and sailing. The members, 
counting more than 100, are recruited from Bjugn and Ørland. The society 
is part of a nation-wide association of tradition boat enthusiasts, called the 
”Kysten”. In winter time quite a number of the Kjeungen boats are stored 
in a big boathouse on the premises of the Miller’s Farm. Through meetings 
and regattas the members maintain their skills and knowledge of sailing 
and use of tradition boats. Young people take part in these activities. In 
this way this heritage is passed on to the next generations. Our museum 
looks upon the cooperation with Kjeungen as very valuable.

The stone age boat

No stone age boats have been preserved in Norway. It is hard to tell how these 
boats were made. There are numerous rock carvings and rock paintings of 
these boats, but so far we have no clear indications of material use and 
building techniques. At the University of Oslo some archaeology students 
have tried to reconstruct a stone age boat, but professional archaeologists 
have been sceptical to the idea. Some years ago our museum association 
member Reidar Holden built a skin boat after studying photographs of 
rock carvings and paintings, archaeological finds and last, but not least, 
drawings of Eskimo boats. The result of his work can be studied in the 
museum exhibition. It is impossible to reject the idea that the stone age 
people can have made such a boat, but it is impossible to prove it. 

Reidar Holden has made an exhibition of how the boat was made. He used 
tools that the people at that time were supposed to have. We must admit 
that everything looks very genuine. 
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Herring fishery

Throughout out history the herring fishery has been vital to our district. 
When the harvest was poor the herring saved people from starvation. In 
the national archives there are records of fishermen paying one tenth of 
their catch to the Crown and the Church. These records go back as early 
as late 16th century, thus being a very interesting part of our cultural 
heritage. The records show us that the Bjugn Fjord was one of the most 
important producers of herring in our part of Scandinavia (Denmark, 
Norway) for decade after decade in the 17th century, see the history of 
the Miller’s Farm. Consequently it is important to show how herring was 
caught, conserved and sold, which is visualized in our special exhibition. In 
the big storehouse near the seashore visitors can see fishing gear used in 
the early 1900s. The amount of herring barrels shipped south to Europe is 
formidable. One can only guess what impact this business has had on our 
local economy, and even on the state economy. The King of Denmark and 
Norway was constantly involved in wars and military conflicts, and was in 
constant demand of money to hire soldiers and buy cannons, men of war 
etc. Herring from Bjugn was welcomed as good revenue to the treasury, 
and acceptable soldier food. Thus the herring fishery must be considered 
as part of our national history.

How can this herring history be conveyed to the public? Undoubtedly by 
drama, enactments, by showing the use of the fishing tools, and vitalise 
the old recipes where herring goes in. Our museum has rooms suitable for 
cooking and serving traditional food. The Miller’s Farm should be a place 
where people can experience a taste of the food our ancestors ate. Herring 
is part of this. Porridge, flatbread and many kinds of fish dishes should also 
be part of this menu. 
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The Lysøysund Coast Culture Festival

As mentioned above a lot of veteran boat societies were founded, and there 
was an ever-increasing interest in old boats. As a result of this a festival of 
veteran boats was arranged in Lysøysundet in Bjugn in 1984. At the same 
time there was a market too, with a maritime profile, and a regatta for 
veteran boats. The first prize was a bottle of Old Danish Aquavit. Since 
that time the festival has been arranged every year in August. This annual 
event has contributed to the growing interest in veteran boats. It has also 
put Bjugn on the coast-cultural map.

Cultural heritage in other parts of the Fosen region

Bjugn should be considered as part of a greater community, the Fosen 
region, of which Ørland, Rissa and Åfjord are the municipalities closest to 
Bjugn. We are here going to mention some of the most important cultural 
heritage in these neighbouring municipalities. 

Ørland

Bjugn and Ørland have made up one administration unit for long periods in 
our history. The historical and cultural ties have been strong. Cairns from the 
Viking Age are found her at several localities. One of them is to be seen close 
to the main road at Opphaug, where the chieftains of the district lived. 

Ørland’s most prominent cultural heritage is the Austrått Castle. In Norway 
there are few such renaissance buildings. Austrått was for hundreds of 
years the home of the nobility owning most of the land in our part of the 
country. Even the Miller’s Farm was part of this feudal system. The Governor 
of Norway, the King’s executive man, lived at Austrått for many years. 

The Uthaug Farm is a well preserved farm from the 1800s. The farm was 
inhabited by prosperous people who founded their wealth on shipping and 
business. Quite a lot of furniture remains from the good old days, and the 
visitors get a good impression of how people lived a hundred years ago.
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The Gurianna House represents the other side of society. Here a poor woman 
lived with her goats. The historic society of Ørland has compiled a lot of 
information about Gurianna, and they have reconstructed and restored 
this little “farm”. 

The Lundahaugen Fort is situated not far from Austrått. Here the visitors 
can see a well-preserved cannon battery from the time of the German 
occupation. The cannons originate from a shipwrecked German man of 
war, the Gneisenau. The fort was built by means of Serbian prisoners of 
war. The prison camp was situated not far away.

Rissa

The most well-known among Rissa’s historical places is Reinsklosteret. This 
is a nun monastery from the Middle Ages, but it suffered the same fate 
as most of the other monasteries after the Reformation: it was destroyed. 
Most of the stones in the stone walls were removed and used in more 
profane edifices. Still so much remains of the wall that the visitors can get 
a notion of our catholic past long time ago. 

The boathouses of Råkvåg  are situated in a small harbour. Råkvåg was 
at a time an important herring fishing centre, like Tinbua in Bjugn. The 
buildings have been better taken care of, though. One of the houses serves 
as an art gallery for local and invited artists during summer time. 

The museum Kystens Arv is situated on the banks of a tiny river in 
Stadsbygd. This museum is run by means of grants from the Government. 
The main objective of this museum is to keep up the åfjord boat building 
and the Lofoten fishery traditions. One of the exhibitions shows the visitors 
how the fishermen were equipped before they sailed to Lofoten. On the 
museum premises a fine old building, the vicar’s house, can also be seen. 

Åfjord

One of Norway’s largest cairn fields from the Iron Age is located at Dragseidet. A 
great number of big stones are erected there too, to commemorate distant and 
unknown ancestors. The geography of Dragseidet is interesting in itself, as it is an 
isthmus between two fjords, the Åfjord  and the Skråfjord, where the seafarers 
used to pull their boats instead of sailing round the peninsula. 

The Fredmoen salmon house dates from the time when rich English lords 
lived here during salmon fishing seasons. The salmon still swims up the 
Åfjord rivers, but he lords have been replaced by Norwegians. 

How to make our cultural heritage accessible

This constitutes a great challenge. First, its existence should be known 
by using brochures and internet. People travelling in our district can be 
informed through links on the municipal website of Bjugn. The tourist 
information service should also play an important part, but this has proved 
to be difficult in Bjugn. Should the tourist information be located at the 
hotel? Or at the petrol station? Or inside the town hall?



Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost  94 

Secondly, people should be able to get as easily as possible to the places 
where they can experience the cultural heritage. Good signs and maps 
are necessary. A lot of the heritage is far away from the main road. A 
path should therefore be constructed and maintained by the municipal 
authorities. Parking lots near the entrance of the paths is also defined 
as a municipal task.  The Bjugn authorities have granted money for this 
purpose, but still a lot remains. The critical factor is people who can make 
good brochures and maps, and make a comprehensive system of all the 
information about our cultural heritage. 

The schools should play an important part in communicating our cultural 
heritage. Inviting pupils and teachers to cooperate in the field of cultural 
heritage is absolutely necessary for a local museum in order to succeed 
as a cultural institution. By using the museum in a meaningful way the 
young generation can be given moments of surprise and reflection. As a 
museum worker I feel happy when the old Mølnargården yard is crowded 
with schoolchildren, busy occupied with tasks they love to do. 

Conclusion

I hope that this review of our local cultural heritage can trigger the readers’ 
thoughts, and create ideas how to revitalize this heritage and make it accessible 
to future generations. I am fully aware that our museum is far from perfect, 
and that culture is far more than what is mentioned in this article. The concept 
of cultural heritage comprises culture that is passed down from the past, such 
as the cultural landscape, objects, traditions, memories and language.  

We have a special responsibility of taking care of our local cultural heritage. It is 
more vulnerable than ever because it under strong influence from the outside. 
If we lose this heritage we are endangered as individuals, as we can easily lose 
our identity and become standardized citizens. The work of revitalizing and 
developing our cultural heritage is consequently identity building, a task that 
will always be important wherever you are on the globe. I therefore hope that 
this review can be useful to our friends in Slovenia.  
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Skrb za dediščino v Sloveniji

| Tanja Čajavec

Povzetek: 

Skrb za dediščino je osnova zagotavljanja trajnosti razvojnim pristopom, 
ki vključujejo dediščino kot osnovo ali dodano vrednost. Nevladne 
organizacije močno posegajo na področje skrbi, vendar so že od časa 
Jugoslavije zakonsko podrejene javnim organizacijam. Pomembno je, 
da se tudi v Sloveniji organizira nevladni sektor, sestavljen iz strokovne in 
nestrokovne (beri laične) javnosti, in da skupaj z državnimi in občinskimi 
strokovnimi službami ter potencialnimi investitorji tvori uspešne 
kulturne akcije. Ekonomsko gledano je dediščina (bodisi naravna ali/in 
kulturna) multivalentna dodana vrednost gospodarskemu, družbenemu 
in socialnemu okolju, kar zahteva pri procesih upravljanja vestno 
upoštevanje pristopa trojnosti, ki omogoča samoohranitev. Revitalizirana 
in demistificirana dediščina je sestavni del informacijskega okolja in 
kompleksen nosilec informacij.

Ključne besede: celostno varstvo, LAS, komunikacija dediščinskih vrednot, 
kulturna akcija,  kulturotop, nevladne organizacije, revitalizacija kulturne 
dediščine, simulacija, trojni pristop in turizem.

Summary: 

Care for cultural heritage is fundamental approach in processes of 
sustainable development, while the economists define cultural heritage as 
a cultural component or added value. Care in Slovenia is institutionalized 
since development of now declared national Institute for the protection 
of cultural heritage. NGO in Slovenia are actively involved in processes 
of protection and conservation but since the Yugoslavia era always in 
subordinate toward public organisations. Never the less it is very important 
that NGO becomes more involved in the field of cultural heritage. Only 
active and professional can become equivalent stakeholder in processes 
of revitalization and realisation of cultural actions. Managing of cultural 
heritage demands consistent consideration of triple aces (from theory to 
practise via simulation) without whom we can not enable durability of 
actions. Revitalised heritage is complex information storage. 

Uvod

Skrb za dediščino je osnova zagotavljanja trajnosti razvojnim pristopom, ki 
vključujejo dediščino kot osnovo ali dodano vrednost. V Sloveniji je skrb 
za dediščino opredeljena v Ustavi Republike Slovenije kot skupna skrb 
celotne družbe in vseh njenih posameznikov. Tako široko opredeljena skrb 
pogojuje obseg celostnega ohranjanja dediščine. Med načine ohranjanja 
prištevamo tudi izvajanje varovanja. 
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Svoja razmišljanja in ugotovitve bom povzela po dognanjih velikega 
sodobnega teoretika arhitekture v Sloveniji, dr. Peter Fisterja, ki je področje 
celostnega varstva že leta 2001 opredelil glede na obseg varstva, potem 
ko ga je razdelil na naslednji dve skupini dejavnosti:

a) aktivna prenova varovanih, kakovostnih in degradiranih delov stavbne 
in naselbinske dediščine (aktivna prenova je enakovredna vključitev 
zaščitene kulturne dediščine v planiranje razvoja prostora) in

b) celostno varstvo kulturnih vrednot v prostoru; gre za razširitev pomena 
ozko omejenega varstva kulturne dediščine (ki jo rešujejo le strogi varstveni 
ukrepi v omejenem obsegu) na tisti del obstoječih (že zgrajenih) vrednot, 
ki ga poleg izbranih spomenikov sestavlja široka lestvica od ruralnih krajin 
do naselbinskih jeder, in ki so sestavine vsakodnevnega življenja in okolja. 
Zlasti je ta širši del pomemben kot okoljska in kulturna vrednota, ki je 
pomembna tudi kot investicijski cilj za visoko kvalitetno bivalno okolje in 
za posebne dejavnosti turizma, rekreacije ipd.

Pri opisu varstvenih smernic celostnega ohranjanja dediščine bom povzela 
izsledke iz sodobne zakonodaje in jih primerjala z dejanskim stanjem na 
terenu in sicer posebej na območju Savinjske regije. Povzela bom izsledke 
študije Slovenski prostor 2020 (glej Acer 2002), ki je celovito povzel trenutno 
stanje na področju zakonodaje in prakse celostnega ohranjanja dediščine 
v Sloveniji in s primerjavami na tujem. 

Nevladni sektor – skrbnik dediščine 

Skrb za dediščino se je v Sloveniji institucionalizirala z nastankom in 
razvojem slovenskega spomeniško varstvenega sistema. Dr. Katarina 
Višnar je leta 2005 zapisala, da je, citiram »razvoj slovenskega spomeniško 
varstvenega sistema tesno povezan z razvojem avstrijskega sistema« in »da 
sta nekdanja Habsburška monarhija in pozneje Avstro-Ogrska opredelili 
tudi načine civilno-družbenega udejstvovanja, saj je bila država tu vedno 
močan dejavnik v primerjavi s civilno družbo, kar je bil vzrok za manjšo 
potrebo civilne družbe, da bi se samoorganizirala in glasno izražala svoje 
potrebe.« 

Višnarjeva nadaljuje s tezo, da »naravnemu razvoju civilno-družbenih 
iniciativ (ali nevladnih organizacij - v nadaljevanju NVO) nista šli na 
roko jugoslovanski državi, ki sta v tem prostoru sledili cesarstvu. Še 
tisto nekaj civilno-družbenega dogajanja, kar se je uspelo razviti pod 
okriljem Kraljevine Jugoslavije, je bilo potem nenadoma ustavljenega z 
vzpostavitvijo socialistične Jugoslavije po drugi svetovni vojni.« 

Danes se počasi a vztrajno spreminja status nevladnih organizacij, še 
posebej na področju celostnega ohranjanja dediščine in predvsem 
na bolje. Na to nakazujejo spremembe v prostorskem planiranju in vse 
večjem pomenu nevladnega sektorja ter predlagana reforma na področju 
kulturne dediščine, ki predvideva prenos kompetenc na nevladni sektor.

Pomembno je, da se tudi v Sloveniji organizira nevladni sektor, sestavljen 
iz strokovne in nestrokovne (laične javnosti), in da skupaj z državnimi 
in občinskimi strokovnimi službami ter potencialnimi investitorji tvori 
uspešne kulturne akcije.



Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost   97 

Celostno varstvo

Revitalizacija kulturne dediščine je samo delček celostnega varstva, zato pri 
uspešnih dediščinskih projektih revitalizacije in reurbanizacije govorimo o 
uspešno izvedenem celostnem varstvu, ki temelji na uspešni komunikaciji 
dediščinskih vrednot in upoštevanju vseh določil sodobne teorije in 
prakse. 

Celostno varstvo, ki omogoča samoobstojnost dediščinskih projektov, 
temelji na znanstveno-strokovni tradiciji in zahtevah sodobne dediščinske 
ekonomije. Dr. Peter Fister  je leta 2001 podal temeljne cilje celostnega 
varstva in prenove stavbnih in naselbinskih vrednot, ki utemeljujejo način 
dela. 

Cilji so splošni in posebni. Splošni cilji pomenijo izhodišča za skupno 
strategijo prostorskega planiranja, posebni cilji pa so usmerjeni v reševanje 
specifičnih problemov kot del pozitivnega gospodarjenja z razpoložljivim 
prostorom in obstoječo naselbinsko in arhitekturno dediščino.

Splošni cilji so namenjeni: varovanju in ohranitvi tistih delov, ki zaradi svojih 
pomembnih vrednosti predstavljajo nepogrešljive sestavine, ohranitvi 
regionalnih, lokalnih in individualnih posebnosti ter raznovrstnosti, 
omogočanju celovitega (integralnega) varovanja in prenove 
najpomembnejših delov zaščitene kulturne dediščine (spomenikov) in 
njeno aktivno vključitvijo v prostorski razvoj ter povečanju pozornosti 
razvoju (v celovitem odnosu med naravnimi danostmi, ruralnimi in 
urbanimi krajinami).

Posebni cilji uveljavljajo posebne ukrepe celostnega varstva stavbnih in 
naselbinskih vrednot ter kulturne dediščine v prostorskem razvoju. Tako 
imenovana določljiva vrednost arhitekturne identitete je merilo za osnovna 
razmerja med naravnimi in ustvarjenimi danostmi na eni in razvojnimi cilji 
rabe ali oblikovanja prostora na drugi strani. 

Prenova kakovostnega prostora (krajine) in naselbinske ter stavbne dediščine 
po dr. Fisterju, naj ob znanih splošnih ciljih uveljavi tudi skrbno varovanje 
prostorskih, naselbinskih, stavbnih in naravnih vrednot vseh kategorij in 
sicer kot kvalitativnih, okoljskih, ekonomskih, kulturnih in simbolnih meril 
načrtovanega urejanja prostora na državnem, regionalnem in lokalnem 
nivoju.

Prenova že prenovljenega pa naj s preudarnim in stalnim vzdrževanjem ter 
dvigovanjem kakovosti že zgrajenega in oblikovanega prostora, naselij in 
stavb postane del razvojne strategije rabe prostora.

Prenova kot metoda planiranja za vzpostavitev celostnega varstva stavbnih, 
naselbinskih in prostorskih vrednot bo pomembno prispevala k smotrni 
rabi naravnih in ustvarjenih resursov, k varstvu prostora in vseh njegovih 
kvalitetnih sestavin ter tudi k zmanjševanju planskih stroškov za izvedbo 
teh nalog; obenem bo ustvarila stimulativne in destimulativne pogoje 
za pomemben del vzdržno naravnane rabe prostora, ustvarila bo tudi 
nekatere nove možnosti proizvodnje in zaposlitve ter pomagala uskladiti 
slovensko prakso urejanja prostora z evropsko.

Danes v Sloveniji velja stališče, da je pogoj za uspešno uresničevanje ciljev 
ohranjanja narave in kulturnih vrednot - pa tudi za učinkovit gospodarski 
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razvoj na zavarovanih področjih -, ravno uskladitev razvojnih in varovalnih 
interesov v prostoru. 

Potrebo po oblikovanju takšnih pogojev podajo v Acerjevih študijah (Acer, 
2002) na primeru kulturne krajine (kjer se odvijajo gospodarske dejavnosti) 
in naravno ohranjena območja, ki so pod vse večjim pritiskom turizma. 
Zato predlagajo, da se že pripravi prostorskega plana smotrno določijo 
prednostne naloge in iščejo rešitve s prilagajanjem obsega načrtovanih 
varovanih območij in varstvenih režimov ali z dodatno utemeljitvijo 
varstvenih ciljev in usmeritvami za razvoj dejavnosti v prostoru, ki se bo 
prilagodil tem ciljem.

Acer je v svojem predlogu zasnove ohranjanja narave in kulturnih vrednot 
v prostorskem razvoju Slovenije, izhajal iz analitičnih ugotovitev o 
pomanjkljivostih sedanjega sistema varstva dediščine pri urejanju prostora. 
Njegove ugotovitve temeljijo na predpostavki, da je prostorski razvoj 
območij ohranjanja narave in kulturnih vrednot treba načrtovati tako, da 
bo uresničevanje varstvenih ciljev potekalo ob hkratnem zagotavljanju 
razvojnih možnosti posameznih območij, pri čemer bodo upoštevane 
predvsem njihove primerjalne prednosti.  Med drugim pa opozorijo, da 
so se v dosedanjem prostorskem razvoju Slovenije cilji varstva uresničevali 
zgolj z razglasitvami zavarovanih območij in objektov. Pri uresničevanju 
razvojnih interesov v prostoru je treba zagotoviti tudi uresničevanje ciljev 
ohranjanja narave in kulturnih vrednot. 

Zato Acer predlaga naslednje ukrepe, ki izhajajo iz usmerjanja prostorskega 
razvoja dejavnosti in razvoja poselitve ter infrastrukturnih sistemov: 

o ohranitev naravnih vrednot in območja največje naravne ohranjenosti 
ter njihovo varovanje  pred posegi ter posledično dopuščanje razvoja 
naravnih procesov,

o ohranitev in vzdrževanje krajinske zgradbe kulturnih krajin (državnega 
pomena) in še posebej izjemnih krajin, o ohranitev kulturne krajine 
kot prostora (v katerem se uresničujejo gospodarske dejavnosti) in kot 
nosilke nacionalne identitete ter drugih kulturnih pomenov v podobi 
kulturotopa,

o ohranitev funkcionalnega deleža in vrste naravnih prvin kot sestavin 
krajinskega prostora.

Dediščina kot dodana vrednost (primer Savinjske regije)

V primerjavi z ostalimi evropskimi državami smo v Sloveniji (tudi Savinjski 
regiji) bistveno premalo podjetni pri revitalizaciji in investiranju v kulturno 
dediščino. Še večji primanjkljaj pa imamo pri trženju inovativno oblikovanih 
produktov kulture in kulturne dediščine na tržišču, kar zgoraj predstavljeni 
projekt digitalizacije dediščine prav gotovo je. 

Z dosedanjim strokovnim delom in s pomočjo sodelavcev na Regionalni 
razvojni agenciji Celje smo ustvarili fundamentalne pogoje, ki skupaj s 
prihodnjimi projekt narekujejo nadaljevanje aktivnosti do faze, da bo 
kulturna dediščina Savinjske regije resnično postala dodana vrednost  in 
ekonomsko-razvojna kategorija pri ustvarjanju hitrejše gospodarske rasti 
in zaposlovanja v regiji.
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Če povzamem, je dediščina temelj vsakršnega dediščinskega procesa, ki se 
izvaja znotraj družbeno-kulturnega okolja,  bodisi indetifikacije, varovanja in 
komunikacije, bodisi uporabe, implementacije in prezentacije. Ekonomsko 
gledano je dediščina (naravna in kulturna) multivalentna dodana vrednost 
gospodarskemu, družbenemu in socialnemu okolju, kar zahteva pri 
procesih upravljanja dosledno upoštevanje pristopa trojnosti, ki omogoča 
samoohranitev.

Ob vpeljavi simulacijskih procesov, ob upoštevanju pravil trojnega pristopa 
, je potrebno vpeljati še sistematični nadzor, ki ob internih in eksternih 
evalvacijskih metodah omogoča vrednotenje ekonomskih in drugih 
učinkov aktivnega varstva narave in dediščine ter posledično sprememb 
uporabnikov na stanje biotske raznovrstnosti oziroma krajinskih 
posebnosti. 

Proces pa ni mogoče uspešno zaključiti brez aktivne participacije vseh 
udeleženih, pri čemer upravljavci dediščine izhajajo iz stališča, da citiram 
novice Inštituta za ekonomska vprašanja iz Ljubljane: »biotska raznovrstnost 
ni le en od vidikov ekonomskega razvoja, ki bi ga lahko optimalneje 
izkoristili za pridobivanje blaginje, ampak je očitno, da gre za trajnostno 
okoliščino, po kateri presojamo ustreznost ekonomskega in družbenega 
razvoja.« 

Kulturna dediščina je pomemben dejavnik družbenega povezovanja in 
razpoznavno znamenje lokalne, regionalne in nacionalne pripadnosti, 
zato jo moramo spoznati, da bi jo lahko cenili in varovali. Dediščino lahko 
sprejmemo in posledično ohranjamo samo, če jo spoznamo. 

Pogoj za sprejetje dediščine je njeno poznavanje in razumevanje. 
Sprejemanje in razumevanje dediščine pa ni samo domena uporabnikov, 
pač pa vseh, ki se z dediščino kakorkoli ukvarjamo. Najprej tisti, ki zanjo 
skrbimo in jo upravljamo in šele nato tisti, ki naj bi jo koristili. 

Lahko pa jo spoznamo na različne načine, a vsekakor je najzanimivejše, 
če jo spoznavamo samostojno in jo glede na lastno znanje in želje 
raziskujemo ter odkrivamo brez strahu, da jo ne bi razumeli. Osnovni 
pogoj, da jo spoznamo, je, da imamo zadosti podatkov, ki so kvalitetno 
obdelani in na kvaliteten način posredovani v obliki informacije in s 
pomočjo različnih medijev (pisane besede, slike, zvoka ...) Torej dediščino 
moramo informatizirati, preoblikovati v nam razumljivo formo in na način 
neštetih možnosti uporabe osnovnih podatkov in posledično različnih 
oblik posredovanja različnih nivojev (informatic layer) informacij, ki se med 
seboj razlikujejo glede na samo kompleksnost posredovanih podatkov.

Najbolj razvojno izpostavljena funkcija komunikacije je digitalizacija 
oziroma informatizacija spomenikov kulturne dediščine, ki je zamišljena 
kot kompleksen pristop in prikaz pozitivne kulturne akcije, v sklopu katere 
bi izvedli več med seboj odvisnih aktivnosti. Informatizacija v osnovi sloni 
na dveh principih: principu komunikacije in principu dokumentalizacije; 
brez ene in druge ne bi bilo informacije, pač pa bi bili samo podatki.

V kolikor bi predstavili dediščino (še zlasti spomenike kulturne dediščine) na 
neposreden in posameznikovim potrebam prilagodljiv način, bi povečali 
krog uporabnikov dediščine in posledično povečali stopnjo varovanja in 
ohranjanja spomenikov dediščine. Tako kompleksen prenos informacij 
bi omogočili preko trenutno najpopularnejših medijev (to je spleta in 
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mobilne telefonije), in sicer od oddajnika spomenika do uporabnika. 
Prenos informacij bi moral potekati brez kakršnih koli ovir.

takšnim trženjskim pristopom bi na neformalen in uporaben način približali 
spomenike kulturne dediščine lokalnim prebivalcem in obiskovalcem. 
Spomenike kulturne dediščine bi digitalizirati in informatizirati glede na 
posamezne tematske sklope (samostani, gotske cerkve, kašče, srednjeveški 
trgi, kozolci…) in jih kot tako oblikovane zaključene celote (tržne produkte) 
posredovali turističnemu sektorju. Ne bi jih modificirali, temveč bi jih 
približali drugim in podali dodano vrednost.

Tu pa smo že na sledi prenosa funkcije promoviranja dediščine iz dediščinskih 
organizacij na razvojno-tržne organizacije: turistična društva, turistično-
informativne centre ali TIC-e, zavode za turizem, turistične gospodarske 
subjekte, LAS-e … Kajti brez prenosa, brez promocije in ciljno oblikovane 
informacije oziroma produkta - ki izhaja iz snovnosti ali vsebine dediščine 
-, ne moremo govoriti o vpetosti dediščine v razvojne produkte in 
programe. 

Turizem kot področje uveljavljanj muzeologije, 
kulturotopa in dediščine

Turizem je ena izmed pomembnih gospodarskih panog Savinjske regije 
in poslovna priložnost za razvoj podjetništva in tujih investicij v regiji. 
Kljub temu, da je regija ena izmed turistično razvitejših regij v Sloveniji, je 
v primerjavi s sosednjimi EU regijami nerazvita oziroma razpolaga z zelo 
omejenimi turističnimi kapacitetami.

Regijski turizem je v zadnjih desetih letih temeljil predvsem na izgradnji 
fizične infrastrukture v šestih turističnih centrih – termah v regiji. Regija 
ima zato tudi izrazito unificiran turistični produkt, seveda ob pomanjkanju 
ostalih integralnih turističnih produktov. Zelo je bilo zanemarjeno področje 
drobnega podjetniškega turizma in t.i. velikih razvojnih elementov: 
spodbujanje kreativnosti, inovativnosti v turizmu; kljub podpori države 
posameznim interesnim področjem v preteklosti ni bil vzpostavljen 
zadovoljiv menedžment turistične destinacije regije (subregije). Regijski 
turizem zato v sedanji strukturi, poslovni razdrobljeni rasti in neinovativnosti 
ne bo mogel konkurirati vedno večji in učinkoviti globalni konkurenci 
svetovnih tržišč in destinacij.

Prioriteto regionalnega razvojnega programa Savinjske regije bosta tako 
realizirala dva programa in enajst ukrepov za turistično gospodarsko rast in 
konkurenčnost regijskega turističnega gospodarstva. Eden od programov 
poimenovan Panalp bo s šestimi ukrepi povezal in aktiviral neizkoriščene 
ali razdrobljene vire podeželja in kulturne dediščine ter ustvaril pogoje za 
hitro rast obrobnega podjetništva na podeželju. S programom Savinjska 
regija turistična destinacija v Evropi regij pa bo regija nadgradila model 
regijskega turizma na vseh ravneh, internacionalizirala regijske turistične 
ponudnike in ponudbo, oblikovala in organizirala turistično destinacijo ter 
razvila nove oblike menedžmenta turistične destinacije na regionalni in 
subregionalni ravni. 
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Priložnost ...

Slovenija in z njo Savinjska regija ima zelo ugodno poklicno in izobrazbeno 
sestavo tujih gostov glede na zvrsti potovanj, ki naj bi jih v prihodnosti 
intenzivneje razvijali, saj jih je več kot pol višje in visoko izobraženih (po 
Evrobilten 2000, št. 20). Naša kulturna ponudba je vse boljša a žal še vedno 
lokalno determinirana. Zdi se, kot da bi vse delali samo zase in ne za druge. 
V kolikor bi bilo drugače bi večino kulturne produkcije vpeli v kulturno 
sočasnost Evrope in nakazali povezave in ne trmasto izhajali iz lastne 
samoobstojnosti. Sleherni poskus popularizacije naše kulturne dediščine 
tako ostane v mejah domačega kraja, kar je vidno iz lepo zamišljenega 
sodelovanja pri izvedbi Evropskih dnevov kulturne dediščine. V teh dneh 
naše kulturne institucije odprejo svoja vrata samo najbolje obveščenim, 
med katerimi je zelo malo tujcev, še manj pa lokalnega prebivalstva. 

Vse to nakazuje na pomembnost označevanja in informiranja, zlasti domačih 
in tujih turistov, ki jim je potrebno ob kakovostni predstavitvi dediščine 
ponuditi tudi vso ostalo ponudbo in infrastrukturo, ki naj bi jo dediščinske 
ustanove po Keneth Hudsonu svojim obiskovalcem nudile: a) informacije, 
b) prijetne sanitarne prostore, c) prostor za počitek in okrepčevalnico, d) 
trgovino in e) urejen dostop ter varnost. Tega skoraj nobena dediščinska 
ustanova v Sloveniji ne nudi v celoti.

Imamo torej produkte, imamo ideje, manjkajo pa nam podporni 
inštrumenti – organizacija, vodenje in trženje. Tako na primer nimamo 
ustreznega programa za izobraževanje vodnikov za študijska potovanja 
(ki je prednostno področje razvoja turizma). Ne glede na veliko znanja in 
entuziazem ne moremo pričakovati večjega premika brez institucionalizacije 
in profesionalizacije ter dokončnega odmika od ljubiteljskega. Osnove 
retorike in komunikacije, psihologija skupine, pedagogika in didaktika so 
samo nekatera od številnih znanj, ki bi jih dediščinski oziroma turistični 
animatorji morali poznati, če bi želeli kakovostneje opravljati delo.

Mag. Sonja Sibila Lebe se zavzema za odlično kakovost, raznovrstnost in 
hitro dosegljivost dodatne ponudbe ter manjše, prijetno urejene hotele in 
mir v njih (po Evrobiltenu 2000, št. 20). Z njo se vsekakor strinjam, obenem 
pa dodajam, da moramo pri vsakem poizkusu revitalizacije dediščine (z 
namenom njene vključitve v turistično ponudbo oziroma oblikovanje v 
samostojen turistični produkt) izhajati iz danosti in pojavnosti kulturne in 
naravne dediščine in situ. Savinjsko regijo bi želeli oblikovati kot celovit 
turistični produkt – kulturno destinacijo in eko področje. S ponosom lahko 
trdim, da imamo vse danosti, da se opredelimo kot eko področje, saj imamo 
bogato naravno dediščino in kulturno krajino z mnogoterimi kulturotopi , 
predvsem krajinskimi, kot je na primer Dolina hmelja, Kozjansko jabolko...

Turizem jutri je ena od najperspektivnejših gospodarskih dejavnosti pri nas, 
upoštevajoč že prej naštete kazalnike, kot so nadpovprečna rast turizma in 
zaostajanje ter težave drugih panog.

Zato je tudi Ministrstvo za gospodarstvo RS v svoji strategiji med drugim 
zapisalo, da je njen cilj prispevati k uresničevanju vizije, da Slovenija 
postane aktivna in uspešna v globalni konkurenci, da ohranja in razvija 
konkurenčne prednosti, ki temeljijo na visoki dodani vrednosti blaga in 
storitev, kvaliteti, inovativnosti in podjetništvu. Samo gospodarstvo - 
ki dosega visoko mednarodno konkurenčnost z visoko vzdržno rastjo 
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gospodarske učinkovitosti -, lahko zagotavlja visoko rast, ta pa ekonomsko 
močno deželo z visoko kakovostjo življenja in družbeno blaginjo. Nov 
koncept kakovostne gospodarske rasti vključujeta strateška dokumenta 
Vlade Republike Slovenije iz leta 2001 in sicer: Državni razvojni program 
(DRP) do leta 2006 in Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. Tako DRP 
na 33. strani opredeljuje naravo kot pomemben razvojni potencial.

Spomeniško varstvo kot partner turizma v izvedbi 
ekonomsko - razvojne strategije

Velikokrat so enačili spomeniško varstvo (ki ga danes na terenu večkrat 
uspešno zamenjujemo s procesi revitalizacije kot elementom celostne 
obnove dediščinskega spomenika) z alternativo ekonomskemu razvoju. 
Danes vemo, da temu ni tako, saj je ravno ohranjanje dediščine velikokrat 
gonilo ekonomskega razvoja kraja oziroma njegova dodana vrednost. 

Zakaj investirati v varovanje naravne in kulturne dediščine? To je vprašanje, 
ki si ga mnogi neupravičeno prevečkrat zastavljajo. Zato bom citirala dr. 
Janeza Bogataja , ki meni, »da turistični razvoj, ki vključuje dediščinsko 
miselnost, lahko postane gonilna sila, ki bo spodbujala ljudi k večjemu 
zanimanju za svojo kulturno dediščino in identiteto, kajti razne oblike 
dediščine pomenijo le sredstvo za razkrivanje življenjskih slogov v določenih 
časovnih obdobjih. Le-ti pa nam kažejo kontinuiteto do današnjega časa, 
ki ga s svojimi razsežnostmi bogatijo in dajejo motive za nove oblike 
ustvarjalnosti v sodobnem času.«

V primerjavi z ostalimi evropskimi državami smo v Sloveniji (in v Savinjski 
regiji), bistveno premalo podjetni pri revitalizaciji in investiranju v dediščino 
na način aktivnega izvajanja celostnega ohranjanja dediščine. Analiza  iz 
leta 2003 je pokazala bogastvo kulturne in naravne dediščine, ki pa je bila v 
času projekta speči tržni potencial. Zato je bilo potrebno v regiji oblikovati 
lokalno akcijsko skupino (LAS) za revitalizacijo in vsebinsko oživitev vseh 
potencialov naravne in kulturne dediščine. Še več, v regiji smo oblikovali 
več LAS-ov, ki predstavljajo zaokroženo geografsko območje s svojimi 
specifikami in kulturotopi v nastajanju.

Dediščina je samo ena od možnosti za izrabo prostega časa, ki si jo 
lahko izbere posameznik. Revitalizirana in demistificirana dediščina je 
sestavni del informacijskega okolja in kompleksen nosilec informacij. 
Kot takšna predstavlja nacionalni kulturni kapital Slovencev doma in na 
enotnem evropskem tržišču, pa tudi faktor donosnosti, ki - v primerjavi z 
gospodarstvom -, nima višje stopnje tveganja vloženih sredstev.
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Med tradicionalnim in modernim: Dediščina 
tradicionalnih zdravstvenih sistemov v Gani

| Jerneja Kokol, Katja Plestenjak
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Uvod

Prisotnost okrožnih bolnišnic, zdravnikov in moderne biomedicine je do 
neke mere izzvala vlogo svečenikov in tradicionalnih zdravilcev v Gani 
in podobnih družbah. Dejstvo je, da je bilo z moderno biomedicinsko 
pomočjo vedno težko priti do revnih ljudi, predvsem v zdravstvu, kjer 
večina virov koristi srednjemu razredu v urbanih bolnišnicah . Za ruralno, 
revno prebivalstvo, pa tudi vedno več revnega urbanega prebivalstva je 
pogosto edina cenovno ugodna in dostopna oblika zdravstvene oskrbe 
tista, ki jo nudijo tradicionalni zdravilci. Gana ima le 1200 zdravnikov 
zahodne medicine in kar 50.000 tradicionalnih zdravilcev (Naur 2001: 1). 
Razmerje med zdravniki zahodne medicine in tradicionalnimi zdravilci 
je torej 1 proti 42. Glede na to, da ima država približno dvajset milijonov 
prebivalcev, to pomeni 16.667 bolnikov na enega zdravnika zahodne 
medicine oziroma 400 bolnikov na enega tradicionalnega zdravilca.

V tem članku bova skušali ugotoviti, kakšen je današnji odnos do 
tradicionalnih in biomedicinskih oblik zdravljenja ter kakšno je razmerje 
med njuno uporabo. Upoštevali sva tri oblike tradicionalne medicine, in 
sicer dve eksternalizirajoči (telo ni pomembno), svetišča in religija juju, 
in eno internalizirajočo (poudarek na notranjosti telesa), zeliščarstvo. 
Poudarek je na ugotavljanju, katera od tradicionalnih oblik ima prednost 
in kakšna je dediščina tradicionalnega zdravstvenega sistema v primerjavi 
z biomedicino. Ker so odločitve za obliko zdravljenja odvisne od mnogih 
dejavnikov (na primer cena storitve, vrsta bolezni, starost, bližina storitve), 
predstavljava tudi razloge, zakaj se ljudje odločajo za določeno obliko 
zdravljenja. Raziskava se nanaša na Gano, natančneje na Akro, kjer sva 
opravili tudi nekaj intervjujev (med letoma 1998 in 2001).

Pred nadaljevanjem je treba razložiti, kako bova v tem članku uporabljali 
termina sodobna biomedicina in tradicionalna medicina. Zdravstveni 
sistem alopatičnega zdravljenja (najbolj razširjen sistem v Evropi in severni 
Ameriki) imenujeva sodobna biomedicina. Termin sodobna implicira, da 
je pristop k zdravniški oskrbi znanstven, kar pa ne pomeni, da so drugi 
zdravstveni sistemi manjvredni. Izraz biomedicina pomeni, da je poudarek 
na biomedicinskih dejavnikih, in ne pomeni, da drugi sistemi niso 
biomedicinski. Zato se izraz sodobna biomedicina uporablja deskriptivno, 
in ne pejorativno. Tradicionalna medicina je nedoločen termin, ki obsega 
mozaik različnih specializacij z različnimi strokovnimi načeli in stopnjami 
strokovnosti. Tradicionalna medicina je produkt socialnih institucij in 
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kulturnih tradicij, ki so se razvile iz namernega delovanja na področju 
izboljševanja zdravja. V tem smislu so vsi zdravstveni sistemi, vključno z 
biomedicinskim, tradicionalni. Vendar pa bo v tem članku tradicionalna 
medicina opredeljena kot »prepričanja in prakse, povezane z boleznijo, ki so 
produkt prvotnega kulturnega razvoja in se niso razvile iz konceptualnega 
okvira sodobne biomedicine. Je produkt skupnega znanja, veščin in 
praks, ki temeljijo na razumljivih ali nerazumljivih teorijah, prepričanjih in 
izkušnjah, značilnih za različne kulture, ki se uporabljajo za vzdrževanje 
zdravja in preventivo, diagnosticiranje, izboljšanje zdravljenja fizičnega 
in družbenega ravnovesja. Temelji izključno na praktičnih izkušnjah in 
opažanjih, ki se ustno ali pisno prenašajo iz generacije v generacijo« (Foster 
1983: 848).

Tradicionalna medicina v preteklosti

Pred kolonialnim stikom so bili v Gani tradicionalni zdravilci edini izvajalci 
medicine v državi. Njihova praksa je bila zakonita. Zdravili so bolezni, 
obveščali širšo javnost in ljudem, ki so jih prosili za uslugo, dajali zaščitne 
uroke. S prihodom kolonialistov pa se je v državi vzpostavil nov zdravstveni 
sistem. Raziskovalci in kolonialna administracija so namreč menili, da so v 
Gani mnoge nalezljive bolezni, ki jih je možno preprečiti. Kolonialisti so 
torej v Gano (prej Zlato obalo) poslali evropske zdravnike, da bi zdravili 
te bolezni. Twumasi (1975) omenja, da se je ob stiku s tradicionalnimi 
praksami zdravljenja pojavilo navzkrižje interesov med vlado in zdravilci 
glede načina delovanja, teoretične organizacije in organizacijskih metod. 
Kolonialna vlada je spodbujala institucionalizacijo novega sistema 
sodobne biomedicine in jo leta 1878 tudi uzakonila. Cilj je bil povsem 
likvidirati domače prakse tradicionalne medicine, predvsem zato, ker so 
zdravilce dojemali kot mazače, ki so se preživljali z nevrozami nepismenih 
ljudi (Gyapong 2000).

Tradicionalne medicinske prakse so ponovno oživele leta 1957, ko se je 
Gana osamosvojila. Kwame Nkrumah (prvi ganski predsednik) je nenehno 
težil k »afriškemu načinu«. Leta 1963 je bilo ustanovljeno Gansko združenje 
duhovnega in tradicionalnega zdravstva – Ghana Psychic and Traditional 
Healing Association (Gyapong 2000). Po padcu Nkrumaha leta 1966 je to 
združenje propadlo, vendar je leta 1975 ponovno oživelo v obliki centra za 
znanstveno raziskovanje zeliščne medicine – Centre for Scientific Research 
into Herbal Medicine, ki obstaja še danes.

Položaj

Medicinski pluralizem ali obstoj mnogih različnih zdravstvenih sistemov 
v posameznem kulturnem okolju je posebno pomembna značilnost 
zdravstvene oskrbe v državah tretjega sveta (Leslie 1978). Bolniki so 
lahko negotovi v tem, kateri ponudnik zdravstvenih uslug lahko pozdravi 
njihovo bolezen, kar pripelje do obiskovanja tradicionalnega zdravilca in 
biomedicinskega zdravnika. Lahko pa se tudi odločijo, da nekatere bolezni 
zahtevajo več kot eno vrsto pomoči. V splošnem bolniki oskrbo istočasno 
ali zaporedno poiščejo pri več vrstah ponudnikov, saj imajo različne vrste 
oskrbe pogosto za komplementarne, in ne nasprotujoče si.
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Preference bolnika in družbe, da se odloči za tradicionalne zdravstvene 
sisteme, pogosto odražajo realnost, v kateri deluje ganski sistem biomedicine. 
Dejansko je biomedicinska dejavnost v državah tretjega sveta zaradi 
mnogih vzrokov neprimerna. Značilni stik med bolnikom in zdravnikom 
lahko traja manj kot dve minuti. Opis simptomov je lahko omejen na en 
sam stavek (Christakis in dr. 1991). Fizični pregled in laboratorijske preiskave 
so lahko površni ali pa sploh niso dostopni, morebitno toksična zdravila pa 
včasih predpišejo brez nadzorovanja in spremljanja zdravljenja, s katerim 
bi določili posledične učinke. Iatrogenija, neprimerno in nezadostno 
zdravljenje ter nezmožnost obveščanja bolnikov in njihovih družin o 
morebitnih možnostih alternativnih oblik zdravljenja so pogost pojav. V 
zdravstvenih domovih navadno delajo zdravniki, ki so pogosto odsotni, 
saj raje nudijo bolj dobičkonosne zasebne usluge, ali študenti in nižje 
medicinske sestre, ki nimajo primerne izobrazbe. Oskrbo lahko nudi celo 
osebje, ki nima niti najosnovnejšega medicinskega znanja.

V Gani so bili leta 1980 za zdravstvo namenjeni trije odstotki državnega 
proračuna (Davies 1994-1995). Od tega je bila večina namenjena 
kurativnim ukrepom, 40 % specialističnim storitvam ter 45 % bolnišničnim 
in kliničnim storitvam. En odstotek prebivalstva je imel korist od prvih 
in devet odstotkov od drugih storitev. Končni rezultat je bil, da je 90 % 
prebivalstva imelo dostop do le 15 % proračuna za zdravstveno oskrbo. 
Poleg tega 70 % prebivalstva zaradi stroškov prevoza ni imelo lahkega 
dostopa do formalnega zdravstvenega sistema. Čeprav je povprečno 
razmerje med zdravniki in prebivalci ena proti deset tisoč, večina zdravnikov 
deluje v urbanih središčih, kjer živi le 15 % prebivalcev (Bannerman 1983). 
Posledično je razmerje med zdravniki in prebivalstvom v ruralnih predelih 
kar ena proti milijon.  Te številke jasno dokazujejo, da biomedicinski sistem 
večini Gancev ne nudi ustrezne zdravniške oskrbe.

V redkih primerih, ko je bolnik s podeželja obiskal zdravnika, se je kasneje 
moral vrniti v enake nezdrave pogoje, ki so najverjetneje povzročili njegovo 
bolezen. Zaradi tega je verjetnost, da bo ponovno zbolel, zelo velika. To je 
velika težava sodobnih biomedicinskih zdravnikov v vseh državah tretjega 
sveta (Davies 1994-1995): lahko pozdravijo simptome, ne odpravijo pa 
vzrokov zdravstvenih težav (Foster 1984).

Zaradi zgoraj omenjenega so uradni zdravniki v Gani začeli sodelovati z 
zdravilci, ki so povezani v Gansko združenje tradicionalnih zdravilcev. Po 
desetletjih upiranja njihovemu vplivu so se zdravniki in vlada odločili za 
sodelovanje, da bi izboljšali osnovno zdravstveno oskrbo. Skoraj vsak Ganec 
je vsaj enkrat v življenju obiskal tradicionalnega zdravilca, zato želijo v Gani 
oba sistema zdravljenja formalizirati. V Afriki je prvo tako potezo napravil 
Jerry Rawlings, ki je februarja 2000 uradno priznal tradicionalne zdravilce in 
jih s tem skušal vključiti v uradni zdravstveni sektor (Zavis 2000). Zakonodaja 
od njih zahteva, da pripadajo priznanim zdravstvenim združenjem, za kar 
potrebujejo odobritev lokalne administracije ali poglavarja. Ta pristop je 
podprla tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Tradicionalno : biomedicinsko

Večina intervjuvancev je poudarila, da ima pri izbiri načina zdravljenja veliko 
vlogo denar. Ker so osnovne zdravstvene storitve za večino predrage, se 
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ljudje zatekajo k alternativam, kot je tradicionalna  medicina. V opravljenih 
intervjujih so ljudje povedali, da je najdražja oblika zdravljenja prav 
uradna medicina, medtem ko so zelišča najcenejša. Prav za tradicionalno 
zdravljenje z zelišči se odloča največ ljudi, pa ne le zato, ker so najcenejša, 
temveč so razlogi tudi drugi. Na primer: večina ljudi meni, da so zelišča, 
ki jih predpisuje tradicionalni zeliščar, prav tako učinkovita kot uradna 
zdravila, saj verjamejo, da so njihove sestavine enake.

Zdravilna zelišča torej igrajo pomembno vlogo v zdravstvenem sistemu Gane. 
Uporaba zeliščnih pripravkov ni povezana s socialno-demografskimi dejavniki, 
temveč z razpoložljivostjo, kakovostjo in dostopnostjo drugih zdravstvenih 
virov (Brown 1992). Iz tega bi lahko sklepali, da so zdravilna zelišča druga izbira 
pri zdravljenju, vendar so nekatere ugotovitve to ovrgle (Falconer in dr. 1992). 
Na primer v Gani je za večino ljudi (84 %) zdravljenje z zdravilnimi zelišči prva 
izbira; le 4 % ljudi obišče kliniko, 11,5 % pa jih najprej poseže po farmacevtskih 
zdravilih (Brown 1992). Falconerjeva študija poudarja veliko razliko med 
ruralnimi in urbanimi potrošniki: le 10 % mestnega prebivalstva je kot prvo 
možnost izbralo zdravilna zelišča, 60 % pa se jih je odločilo za njihovo uporabo 
šele, ko biomedicinsko zdravljenje ni bilo uspešno. Ženske so bolj nagnjene 
k uporabi zdravilnih zelišč (Fosu (1981) na primer v svoji študiji ugotavlja, da 
ženske nastanek bolezni pogosteje pripisujejo naravnim vzrokom, medtem 
ko moški bolj verjamejo v nadnaravne vzroke). 

Težave, ki jih zdravijo z zdravilnimi zelišči, so pri urbanem in ruralnem 
prebivalstvu različne. V ruralnih predelih ljudje zeliščarja večinoma obiščejo 
v zgodnji fazi bolezni in pri akutnih težavah, pogosto pred biomedicinskim 
zdravnikom, v urbanih predelih pa ga obiščejo šele po dolgotrajnih 
težavah, ki jih sodobna biomedicina ne more pozdraviti. Zdravilna zelišča 
pogosto uporabljajo kot dopolnilno obliko zdravljenja, kombinirano s 
farmakološkim zdravljenjem.

Najpogostejši vzroki, da se Ganci ne odločijo za obisk uradnega zdravnika, 
so trije: že obstoječa preferenca tradicionalnih oblik zdravljenja, težave z 
dostopom, kot sta pomanjkanje denarja ali oddaljenost, in nedavne izkušnje 
z neuspelim biomedicinskim zdravljenjem. Izbiro med tradicionalnim 
zdravilcem in lokalno biomedicinsko kliniko določa tudi vzrok bolezni, 
kot ga dojemajo bolnik, njegova družina in okolica. Ganci bolezni 
razvrščajo glede na to, ali jih je povzročil naravni dejavnik, nadnaravni 
dejavnik (magija, čarovništvo ali juju) ali oba (Fosu 1981). Ugotovljeno je 
bilo, da pri boleznih, ki imajo naravni vzrok (na primer malarija, driska in 
ošpice), ljudje obiščejo biomedicinsko kliniko ali zeliščarja, medtem ko 
bolezni nadnaravnega vzroka (na primer neplodnost, tur in epilepsija) 
lahko pozdravi le tradicionalni zdravilec (svečenik). Pri boleznih z obema 
dejavnikoma (na primer gonoreja in omotica) je bil ugotovljen mešani  
vzorec, ki je odvisen predvsem od družbenih okoliščin. Ganci verjamejo, da 
imajo bolezni, kot so tuberkuloza, duševna bolezen, epilepsija, pljučnica, 
astma in gobavost, nadnaraven vzrok. Se pravi, da bi bila včasih pri bolezni, 
za katere Ganci menijo, da bi jih morali zdraviti lokalni zdravilci, učinkovitejša 
biomedicina. Primer take napačne  predstave je tudi tropska elefantiaza, za 
katero verjamejo, da jo je povzročila magija, juju, in da jo dobijo, če med 
vojnimi plesi stopijo na uroke ali na zelišča ali dolgo časa stojijo v reki ali 
potoku. V skrajnih primerih jo s pomočjo svečenika juju moški dajo svojim 
ženam, da ne bi bile privlačne za druge moške (Gyapong 2000). Drugi tak 
primer je malarija. Mnogo otrok, pri katerih se razvije huda malarija, umre, 
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preden dobijo zdravstveno pomoč. Čeprav Ganci menijo, da ima malarija 
naraven vzrok, to ne velja za hudo obliko te bolezni (možganska malarija, 
ki povzroča konvulzije), za katero verjamejo, da jo povzročijo slabi duhovi. 
Zaradi tega otroke s to boleznijo navadno pripeljejo k tradicionalnim 
zdravilcem. V nekaterih predelih celo verjamejo, da ti otroci ne bi smeli 
prejemati injekcij, pa čeprav niso sposobni jemati peroralnih zdravil. Sedaj 
preskušajo novo zdravilo, ki se daje v obliki analne svečke.

Spremenljivke, ki prav tako vplivajo na izbiro oblike zdravljenja, so osebne 
lastnosti posameznika, na primer starost, spol, izobrazba, bivališče in 
poklic. Intervjuji so pokazali, da se za juju in obiskovanje svetišč večinoma 
odločajo starejše osebe (nad 30 let), medtem ko mlajši prisegajo predvsem 
na zeliščarje, ker so cenovno ugodni, in v primeru neuspešnega zdravljenja 
z zelišči na biomedicinsko obliko zdravljenja. To pa ne pomeni, da starejše 
osebe biomedicino zavračajo, temveč da poleg te oblike upoštevajo tudi 
druge obstoječe sisteme. V nasprotju z njimi pa mlajši juju in svetišča precej 
enoglasno zavračajo, saj večina pravi, da ne verjamejo v take prakse ter da 
so dobre le za goljufanje ljudi in služenje na račun naivnih. Tudi stopnja 
izobrazbe ima veliko vlogo pri izbiranju načina zdravljenja. Le trije odstotki 
ljudi z univerzitetno izobrazbo so uporabili zdravljenje z zelišči, medtem 
ko jih je bilo med tistimi s končano osnovno šolo 54 % in med ljudmi brez 
izobrazbe 66 % (Gyapong 2000). 

V Gani veliko vlogo igra tudi samozdravljenje, ki vključuje tradicionalno 
medicino in biomedicino. Predvsem pri biomedicinskih metodah 
zdravljenja je to precejšen problem, saj si ljudje v tem primeru sami 
postavljajo diagnozo in kupujejo zdravila. S tem sta povezani dve težavi. 
Farmacevtska zdravila so dostopna tudi zunaj lekarn – prodajajo jih ulični 
prodajalci, ki ljudem pogosto tudi svetujejo pri izbiri zdravila. Ob tem najbrž 
ni treba posebej poudarjati, da ti prodajalci nimajo medicinskega znanja 
za opravljanje take dejavnosti. Ta zdravila so pogosto tudi ponarejena–, kar 
pomeni da zdravilne učinkovine ne vsebujejo ali pa vsebujejo celo kakšno 
drugo učinkovino. Zaradi tega prihaja do zapletov pri boleznih, zastrupitev 
in celo smrti. Druga težava pri farmacevtskih zdravilih v Gani je povezana 
z roki izteka uporabnosti in pogoji shranjevanja. Veliko intervjuvancev je 
poudarilo, da vedno preveri rok uporabnosti, saj je ta pogosto pretečen, 
zdravila pa so draga. To se pojavlja tudi v lekarnah, ker država nad zdravili 
nima primernega nadzora. Tudi pogoji shranjevanja so včasih zaskrbljujoči, 
saj ima Gana tropsko podnebje, mnogo zdravil pa je treba shranjevati 
na veliko nižji temperaturi. Zaradi teh vzrokov mnogo Gancev ne zaupa 
biomedicini, saj se jih je že veliko zastrupilo.

Zaključek

Izkušnje so pokazale, da imajo mnoge sestavine, ki so jih odkrili v zdravilnih 
zeliščih, močne farmacevtske lastnosti (Schultes 1991). Tradicionalno 
znanje so začele raziskovati tudi farmacevtske multinacionalke, ki želijo 
priti do perspektivnih sestavin rastlin. Zaradi tega so mnogi zeliščarji 
postali nezaupljivi do povpraševanja tujcev po njihovih zdravilih. Vendar 
pa tradicionalna medicina nedvomno prinaša zdravstvene koristi mnogim 
ljudem na podeželju, ki v veliki večini nimajo dostopa do biomedicinskih 
storitev.



Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost  110 

Za mnoge Gance pa tradicionalna in moderna medicina nista dve ločeni 
entiteti. Večina Gancev bo obiskala tradicionalnega zdravilca in bolnišnico, 
če je to le mogoče, to pa zato, ker verjamejo, da lahko neko bolezen 
diagnosticirata in zdravita oba, zdravnik in zdravilec. Vendar pa lahko vzrok 
za nesrečo v nekaterih primerih ugotovi le svečenik, saj je bolezen lahko 
rezultat neharmoničnosti duhovnega sveta. Tudi tradicionalni zdravilci in 
svečeniki pogosto obiščejo bolnišnico, kadar zbolijo.

Najbolj razširjeni obliki zdravljenja sta biomedicina in zeliščarstvo, ki se 
vedno bolj povezujeta. Intervjuji so pokazali, da večina ljudi zaupa obema 
oblikama. Juju in svetišča se obiskujejo le v primerih, kadar bolnik verjame, 
da je njegova bolezen rezultat nadnaravnega vzroka. Mlajša, izobražena 
populacija v mestih (ki sicer predstavlja manjšino), pa je do teh praks vedno 
bolj skeptična, saj se ideji nadnaravnega vedno bolj upirajo.

Jasno je torej, da je dediščina tradicionalne medicine v Gani še vedno zelo 
živa. Predvsem se ne ohranja umetno, temveč jo spodbujajo ljudje, ki se 
še vedno odločajo za to obliko zdravljenja. Tega se zaveda tudi ganska 
vlada, ki skuša z različnimi programi uvesti čim boljše sodelovanje med 
tradicionalnimi zdravilci (predvsem zeliščarji) in biomedicinskimi zdravniki. 
Glede na zgoraj omenjene primere bi lahko rekli, da je prihodnost 
tradicionalne medicine v Gani precej svetla, saj so pogoji za izvajanje 
biomedicinskih dejavnosti še vedno precej nemogoči. Pri tem veliko vlogo 
igrajo denarna sredstva, ki so potrebna, da bi se ta dejavnost opravljala 
regularno, vendar pa jih ganska vlada ne more zagotoviti. Predvidevava, 
da bo tradicionalna medicina ostala zelo razširjena toliko časa, dokler se 
razmere v biomedicinskem zdravstvu ne bodo izboljšale.
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Slovenska mreža za interpretacijo  
dediščine

| Lili Mahne

zaKUliSje

Naravna in kulturna dediščina predstavlja enega od temeljev narodne zavesti 
in tudi razvoja. Tako smo prepričani v Slovenski mreži za interpretacijo 
dediščine, ko jo sestavljamo nevladne organizacije, katerim je razvojno 
organiziranje dediščine izziv in vsakdanje delo.

Mrežo, ki jo vodi Notranjski ekološki center iz Cerknice, sestavlja preko 40 
nevladnih organizacij(društev, fundacij in zasebnih zavodov) iz celotne 
Slovenije. Naš namen je, da naravno in kulturno dediščino iz svojih okolij 
preko ustrezne rabe tudi ohranjamo. Orodje za takšno delo je odgovoren 
razvojno projektni pristop in interpretacija dediščine. Pomembno je tudi 
mrežno razvojno sodelovanje in delo z mladimi. 

Delovanje mreže se je pričelo že pred tremi leti. Naša prva prizadevanja 
pa je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo. V mrežo smo najprej povezali 
tiste nevladne organizacije, ki so želele uspeti na razvojnih razpisih ter 
hkrati zaposlovati. Na osnovi dobrih izkušenj smo kot mreža izoblikovali 
prva skupna pravila in primere dobrih praks. Izoblikovali smo tudi 
podporne razvojne storitve, ki so našim članom omogočile večji uspeh 
pri pridobivanju razvojnih sredstev in vključevanju v lokalni razvoj, kot je 
program LEADER, programi aktivne politike zaposlovanja in teritorialno 
sodelovanje. Člani mreže so spoznali, da je skupno delovanje, izmenjava 
izkušenj, sodelovanje z institucijami znanja ter mednarodno sodelovanje 
ključno za obstoj posameznega člana in celotne mreže. Nastala je struktura, 
kjer se člani spoštujejo, podpirajo drug drugega ter si prizadevajo za 
skupni ugled mreže. Vključili smo se tudi v mednarodna prizadevanja za 
razvoj kompetenc interpretacije dediščine in povečanje pretoka znanj in 
informacij med člani mednarodne mreže.

Letos je naša skupna prizadevanja podprlo tudi Ministrstvo za javno upravo 
preko razpisa za vzpodbujanje delovanja vsebinskih mrež nevladnih 
organizacij, kjer je poseben poudarek na mrežnem sodelovanju in 
civilnem dialogu. S pomočjo razvojnih sredstev bomo lahko bolj uspešni 
pri usposabljanju naših članov, oblikovanju razvojnih pobud v lokalnih 
okoljih ter promociji delovanja mreže v Sloveniji in v tujini.

Izkušnje pri razvojnem delovanju po načelu od spodaj navzgor na področju 
interpretacije dediščine so zelo dragocene. Prav tako so dragocene številne 
vezi sodelovanja in zaupanja, ki so jih člani mreže izoblikovali med seboj 
in do institucij znanja, predstavnikov lokalnih, regionalnih, nacionalnih in 
mednarodnih struktur in do končnih uporabnikov storitev interpretacije 
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dediščine (šole, turistične organizacije, hoteli, organizatorji dogodkov,….). 
Vedno bolj se zavedamo, da so začetni utripi in prizadevanja ustvarili 
močno srce, ki omogoča, da mreža postaja uspešna, prepoznavna in 
uporabna gonilna sila.




