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Vrlo je važno uočavati utjecaje jedne kulture na drugu. Nije moguće promatrati 
izdvojene jednu od drugih kultura, bez sjećanja na one druge i osjećanja povezanosti 
svih zajedno. More, kao božji dar čovjeku ovih obala utjecalo je na njegov život i 
životni smisao 
 
 
Baštinici smo s drugim narodima Sredozemnoga mora i njegovih obala i zemlje i 

kamena koji nam povijesno, politički i zemljopisno pripadaju. Kada govorimo o kulturi tada 
uviđamo kako nije lako odrediti stroge granice jedne kulture u odnosu na druge kulture, 
misleći pri tome na kulture pojedinih naroda i uljudbi. K tomu možemo govoriti i o stilskim 
odlikama kultura koje se poput loze propinju i izvijaju iz svojih korijena i prelaze u druge 
sredine i među druge narode i stvaraju ono živopisno preplitanje i onaj mogli bi ga zvati pleter 
kulturnih oblika, skladni živopisni duhovni trag, koji je poput vječnog vala do nas dopro iz 
vječnosti i preko nas, obogaćen kroz naše sudjelovanje i stvaralačku dopunu, nastavlja prema 
budućem vremenu ostvarivati kulturnu baštinu hrvatske i drugih kultura. Možemo, kao 
zajednički nazivnik svih tih sredozemnih kultura govoriti i o sredozemnoj kulturnoj baštini, 
premda s oprezom, kako nebi u takvom pridruživanju dokinuli vrijednosne razlike pojedinih 
kultura za sebe. 

Kao u pleteru tako i u ovom spomenutom zajedništvu kultura jednog posebnog 
zemljopisnog i raznolikog političkog kraja, s poviješću koja nikada nije dovršena, koja je 
čitljiva i u hodu ovim zemljama, gradovima, lukama, i u djelima slikarstva, kiparstva i 
graditeljstva, pisanim spomenicima, glazbi, običajima, načinima života i borbi za život, koja 
je i danas različita od naroda do naroda, sve te činjenice i prežitci kulturne baštine mogu se 
raspoznavati. Raspoznavanje pojedine pojave i kulturne vrijednosti govori o dugoj povijesti 
razvoja bilo jezika, bilo glazbe, bilo inih umjetničkih oblika. 

More i obale su odredile vidokrug, širinu pogleda, osjećaj beskraja, neizmjernu 
pozornicu morskih oluja i snage valovlja, pučinu mira i spokoja, način ribarskog života i 
mogućnost putovanja brodovima veslanjem ili jedrenjem. Govorim o doživljaju mora prije 
industrijske revolucije, prije nasrtaja velikih gospodarskih interesa na more, na njegova blaga 
koja su životinjski svijet, pa podmorje kao izvor rudnog i energetskog blaga na dnu mora u 
obliku nafte i plina, a u prometnom pogledu o moru koje pruža nepregledne mogućnosti 
komunikacije brodova svih tipova, koji danas savladavaju udaljenosti nekada neslućenim 
brzinama. Turizam na moru, da u ovom trenutku i ne spominjemo priobalni turizam, 
predstavlja danas veliko trgovanje uslugama putem tzv. cruisera. More doista danas biva 
veoma iskorištavano za različite oblike gospodarenja. S takvim iskorištavanjem mora javljaju 
se velike opasnosti od zagađenja koje dolazi iz nekoliko pravaca-izvora pa do izlovljavanja i 
ugrožavanja morskih organizama. Mir na moru možemo kazati također je kao i na kopnu vrlo 
krhak. Sjetimo se i fauklandske bitke ili bitki po hrvatskom Jadranu u Domovinskom ratu. 
More je danas i predmet diplomatskih sporova osobito kada se raspravlja o tzv. ZERP-u. 

Kada se okrenemo kulturi, tada i more u sebi krije i nudi veliko kulturno blago. To su 
u prvom redu brojni brodolomi kroz povijest koji su u morske dubine skrili mnoge brodove 
još od antičkih vremena sve do naših dana. Brodovi su bili i slike svoga vremena, koje su 
upotpunjavale sva oprema broda i građa samog broda i inventar tereta, koji je brod prevozio. 
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More je i stvarnost koja omogućava oporavak umornog čovjeka naših dana; psihološki 
pomaže kod stresova, djeluje i terapeutski kod ortopedskih problema. More zadivljuje svojim 
bojama i svojim promjenama, svojim gibanjima, svojim plimama i osekama. More privlači i 
svojim zvukovima, šumom i šuštanjem valova. „Ploviti se mora, živjeti se ne mora!“ stara je 
izreka latinska koja i danas djeluje potresno istinito. 

Naša hrvatska morska obala uglavnom je stjenovita. Na mjestima hrvatska obala 
pretvara se u plićak koji se rubno pretvara u žalo ili pijesak. 

Naselja, sela, gradići i gradovi uz Jadransko more bili su najčešće izgrađivani u 
uvalama, koje su omogućavale izgradnju luka. Zaštićenost uvala od jakih vjetrova i valova 
bili su glavni razlog takvog smještaja naselja. Građevni materijal od kojeg su u priobalju 
građene kuće i sve druge građevine, bio je kamen. Vrlo je to važno naglasiti, jer u toj činjenici 
leži razlog mnogih karakteristika priobalne arhitekture. Bilo nađeni kamen, neobrađeni, ili 
klesani kamen, kamen rijetko prelazi neke veličine. Najveći elementi od kamena su dovratnici 
i pragovi kuća, kao i nadvratnici. U gradnji monumentalnih građevina kao što su crkve ili 
palače bogatijih obitelji, upotrebljavao se uglavnom klesanac kamen, najčešće po projektima 
arhitekata svoga vremena. Treba reći, mnoge građevine od kuća za život do utvrda, od 
hramova do crkava, do pločnika, grobova, stepeništa, vodovoda, sve te građevine najčešće su 
izgrađene od ranijih građevina. Kamen kao građevni materijal sve dok se potpuno ne usitni 
služi za gradnju. Tako da ono što danas vidimo u našim primorskim ili zagorskim mjestima 
predstavlja samo jednu od više mogućih građevinskih stvarnosti. Nažalost, čovjek i u našoj 
domovini u priobalju nema najčešće izgrađenu svijest o vrijednosti pučke arhitekture koju je 
baštinio. 

No nije naš čovjek, prosječno obrazovan ili neobrazovan dovoljno, sam krivac svojim 
postupcima. Svi smo svjedoci kontinuiteta nepoštivanja zatečenih vrijednota, od pučke 
arhitekture do monumentalne naslijeđene umjetničke arhitekture. Nikakav spomenik kulture 
nije autoritet sam po sebi. Dok mi ovdje, vjerujem sa zanosom, raspravljamo o hrvatskoj 
kulturi u odnosu sa ukupnom sredozemnom baštinom, negdje na obali rastače se i ruši neko 
zdanje pučke tradicijske arhitekture, i poput suvremenog otapanja ledenjaka nestaju 
tisućljetna svjedočanstva nedovoljno zaštićene hrvatske pučke baštine, kao što možemo 
općenito konstatirati i nezaštićenost pojedinačnih objekata i čitavih cjelina pučkog 
graditeljstva. 

Arhitektura uz more u sebi često spaja mnoge elemente različitih epoha, stilova i 
kultura na lako uočljiv način. Najizraztiji je primjer Dioklecijanova palača u Splitu. Na 
Peristilu, trgu u središtu palače, isprepliću se egipatska umjetnost zastupljena sfingom i 
granitnim stupovima, sa rimskom kolonadom stupova kompozitnog sloga i arhitravom koji 
počiva na nizu lukova koji spajaju stupove. U rimskom protironu dvije su kapelice iz doba 
kasne renesanse. Tu je i zvonik katedrale sv. Dujma u romaničkom i gotskom stilu i 
elementima renesansnog stila: pod zvonikom romanički su reljefi, a vratnice Andrije Buvine 
iz XIII. stoljeća dragocijeni su spomenik svjetske baštine. Peristil krase i palače od gotike, 
renesanse i baroka. 

Na sličan se način može govoriti i o Trogiru, Korčuli, Makarskoj, Stonu, Dubrovniku, 
Šibeniku, Zadru i td. 

Kako govorimo o složenosti različitih stilova u graditeljstvu, koji odvajaju različite 
utjecaje u različitim vremenima na jedan isti prostor, na jedan isti urbanitet, tako možemo 
govoriti o kiparstvu, slikarstvu, uređenju unutarnjeg prostora i opremi različitim umjetničkim 
izrađenim ili projektiranim t.j. dizajniranim inventarom koji može biti pokretan i nepokretan. 
Možemo nastaviti govor o glazbi, književnosti, obredima u crkvi, do kazališnih predstava, do 
plesova i do različitih oblika tradicijskih zbivanja koja su označena kao oblici narodne 
umjetnosti. Mi moramo kazati kako kod svih vrsta umjetnosti, o kojima smo govorili, mislimo 
na umjetničko profesionalno izražavanje i na tradicijsko pučko izražavanje. Sve je to 
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zastupljeno vrlo bogato i raznoliko uzduž hrvatske obale Jadrana. Kada bi željeli nanizati 
samo važnija djela iz svih ovih područja stvaralaštva trebalo bi mnogo prostora. No nama i 
nije ovdje zadaća donijeti nikakav popis umjetnina ili umjetničkih tradicija, ili obrednih čina 
od duge tradicije. Mi želimo dati pogled na potpunost hrvatske umjetnosti na obalama Jadrana 
i snažnu povezanost hrvatske kulture s ostalim sredozemnim kulturama kroz minule vjekove 
sve do danas. Želimo istaknuti kako je hrvatska umjetnost i kultura važan segment kulture 
zapadne uljudbe koja svoje korijene ima u antičkoj grčkoj i rimskoj kulturi. Nije potrebno 
nizati opće poznate činjenice o čitavom kulturnom i povijesnom razvoju svijeta, pa posebno 
Europe i naših hrvatskih zemalja i naše hrvatske obale. Posebno moramo istaknuti kako je 
kultura na današnjim hrvatskim prostorima kroz povijest novoga vijeka a osobito od početka 
IV. stoljeća bila nadahnuta evanđeljem i nosila i još se uvijek poima kao kršćanska zapadna 
kultura, kao što se i Europa naziva kršćanska Europa. 

Primjeri sredozemnih kamenih gradova, poput naših Splita, Trogira i drugih, otvorene 
su knjige europske i sredozemne kulture. Boraviti i živjeti u tim gradovima i prostorima, znači 
živjeti s ukupnom memorijom Europe i Sredozemlja, jer se krećemo istom životnom 
pozornicom kojom su se prije nas kretali naši predšasnici od običnog puka do velikana duha i 
povijesti. Mi u mnogočemu ponavljamo iste tradicije, vidimo iste vizure, hodamo istim 
ulicama, pjevamo i molimo se u istim crkvama, živimo skoro istim načinom života, 
uživljavajući se u život Marulića, Botića, Držića, Gundulića, Zoranića, Boškovića, 
Meštrovića, Grgura Ninskog, Trpimira, Branimira i td. Mi u čitavoj kulturi vidimo jedinsvo 
jednog duha, njegovu snagu i obnoviteljsku moć. 

Vrijeme je da se danas nakon tolikih stoljeća, kada hrvatska kultura nije bila svijetu 
očita pod pojmom hrvatska kultura, na svjetsku kartu kulture dopišu kulturne činjenice 
autohtone hrvatske kulture. Držim kako pozvani stručnjaci za svako područje stvaralaštva u 
umjetnosti moraju žurno pripremiti popis i argumentaciju, stručnu analizu svih kulturnih 
činjenica, za koje svijet mora saznati. Za usporedbu: Gilles Plazy, Povijest umjetnosti u 
slikama, Histoire de l' art en images, 1999. Societe Nouvelle Adam biro. Hrvatska kultura ne 
smije ostati kao prazno polje karte Sredozemlja, Europe i svijeta. Ovaj zadatak moraju 
osmisliti i provesti Ministarstvo kulture, zajedno s Ministarstvom znanosti, Hrvatskom 
akademijom znanosti i umjetnosti i Maticom hrvatskom. Rezultati moraju biti predočeni 
javnosti nizom knjiga i drugih oblika tiskovina, filmskim zapisima, izložbama, kao i 
internetskim programom, kako bi postali dostupni stručnoj javnosti, kako bi jasno, dolično i 
argumentirano predočili sebi i svijetu kulturne vrijednote i vrijeme njihova nastanka. Mi 
moramo objaviti pregled povijesti zapadne kršćanske uljudbe, ili, pregled povijesti kulture 
svijeta (s posebnim naglaskom na djela zapadne kulture). Na pratećim kartama kulturnih 
vrijednota svijeta bit će tako ubilježene sve značajne točke, sva kulturna dobra na hrvatskom 
kulturnom prostoru. U kronološkim tablicama iskazat će se vrijeme nastanka i stilska oznaka. 
Bit će tada razvidna eventualna podudarnost ili zakašnjenje s ostalim svjetskim kulturama. 
Takva hrvatska edicija sigurno bi bila znanstvenicima pomoć, kako bi hrvatsku kulturu mogli 
percipirati potpunije i argumentirano, t.j. onako kako jedna autentična i cjelovita kultura 
jednog povijesnog naroda zaslužuje i kako objektivna znanstvena istina to zahtijeva. Treba 
istaknuti, kako je edicija skupine autora predvođena urednicima Ivanom Supičićem i 
Eduardom Hercigonjom izvrsno obavila veliki dio posla na ovoj temi i objavila do sada tri 
sveska pod naslovom Hrvatska i Europa. 

Moramo konačno postati svjesni vrijednosti koje su stvorile generacije prije nas, kako 
bi ponosni na ukupnu hrvatsku kulturnu baštinu mogli se osjećati ravnopravnim kulturnim 
narodom s drugim kulturnim narodima kršćanskoga svijeta. To je naš dug i prema onima koji 
su nam ostavili i fizička i duhovna blaga, a i dužnost prema onima, koji moraju preuzeti 
odgovornost za budućnost ukupne baštine hrvatskoga naroda. Mogao bi se navesti niz novih, 
kao i starijih djela znanstvene literature koji donosi i popis i stručne povijesno umjetničke 
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analize hrvatske kulturne baštine. Moja nemjera nije bila vršiti nikakav izbor ni djela ni 
literature, već sam želio samo dati poticaj jednom mogućem novom promatranju hrvatske 
kulture u odnosu sa ostalim svijetom. 

Na kraju moramo se još jednom osvrnuti na naslov ovoga članka. Hrvatska kultura 
vjerno i na vrijeme odražava stilske značajke koje se mogu zamjećivati u razvoju zapadne 
kulture. Hrvatska kultura neprekidno kroz sva stoljeća naše povijesti svojom izvornošću 
doprinosi bogatstvu i raznolikosti europske i sredozemne kulturne baštine, ostajući trajno 
otvorena stvaralačkom dijalogu i prepletu kultura, kao načinu duhovnog suživota i 
zajedništva, izgrađujući onaj sklad oblika, održavajući i podržavajući život oblika, pokreta, 
boja, ritmova, svjetla i sjena kroz riječi, misli i osjećaje koji se rađaju u literarnom i 
filozofskom djelu, kroz neprekidne nove inačice umjetnički lijepog i mudroslovno smisaonog. 

Sve umjetnosti zajedno s filozofijom i teologijom, neprestano ispunjaju naš duh i daju 
duhovni sadržaj našoj ljudskoj egzistenciji. Umjetnički i misaoni sklad u Sredozemlju kao da 
je naišao na idealno sidrište. U Sredozemnom krajoliku i sama priroda sugerira iz svoje 
ljepote svoje više izvore, ushićen čovjek stvara umjetnička djela koja ga snagom duha i moći 
izraza nadilaze i ostaju za njim kao dugotrajno svjedočanstvo o uzvišenoj duhovnosti, koja ga 
je nadahnjivala. Pojedina snažna duhovna ostvarenja, bez obzira na stil i način izražavanja, 
umjetnički krug ili školu u kojoj su nastala nadilaze i izvore i uzore. Što je više takvih djela u 
pojedinoj kulturi to je ta kultura posebnija i snažnija. Siguran sam kako će se pokazati da je 
hrvatska kultura i snažna i posebna unutar europskih kultura i kultura Sredozemlja. 

Još jedna misao na kraju: 
U svim kulturama traje i povijest naroda. U svim kulturama traju i kulture naroda i 

duhovi umjetnika koji su ih stvarali. I hrvatska kultura pokazuje sve te plodne tragove kultura 
koje su sudjelovale u njenom oblikovanju. Jednako bi istraživanjem mogli pokazati i utjecaj 
hrvatske kulure na druge kulture, s kojima smo bili ili jesmo u dodiru. Na hrvatskom tlu, u 
hrvatskom kulturnom biću tako se mogu iščitavati umjetnički i stilski principi i odlike i Grčke 
i Rima, i Ilira i Langobarda i predromanike, europske romanike, gotike, renesanse, i td. To je 
jednom riječju jezik i duh europeizma kojega smo i mi graditelji. 


