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DRŽAVNI ARHIV U PAZINU (http://kulturistra.hr/tag/drzavni-arhiv-u-pazinu/)
nasljeđe prosvjetiteljstva (http://kulturistra.hr/tag/nasljede-prosvjetiteljstva/)
otvorenje izložbe (http://kulturistra.hr/tag/otvorenje-izlozbe/)

U utorak, 9. travnja 2013. godine u prostorijama Državnog arhiva u Pazinu otvorena je izložba pod nazivom
„Naslijeđe prosvjetiteljstva“, a riječ je o knjigama iz 18. stoljeća koje se nalaze u fundusu knjižnice Državnog
arhiva u Pazinu.
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Svaka objelodanjena knjiga uvijek je izniman događaj, ona čuva poseban fluid koji na nas prenosi intuitivno
treperenje vremena, rekao je emeritus Filozofskog fakulteta u Puli, profesor Miroslav Bertoša. Riječ je o iznimnoj
izložbi koja obuhvaća razdoblje 18. stoljeća, a iako se o njemu ponekad premalo govori, radi se o vremenu u
kojemu su stvoreni uvjeti za daljnji razvoj čovječanstva i zapadne misli, a posljedice tih previranja osjećamo i
danas. Sve izložene knjige produkt su zapadnoeuropske misli, kroz njih se zrcale stoljeća zapadne civilizacije,
naglasio je Bertoša. Važno je istaknuti da je u to vrijeme u Istri djelovao veći broj intelektualaca koji su gajili
senzibilitet za događaje vezane uz aktualnosti u Europi. Na izložbi su izložene 63 knjige iz područja fizike, kemije,
poljoprivrede, filozofije, zemljopisa, metafizike, medicine, a same po sebi su dokaz kako je Istra tada bila
povezana te da su njeni intelektualci disali s dostignućima europskog prosvjetiteljstva. Miroslav Bertoša
impresioniran je, kako kaže, odabirom i naslovima te činjenicom da je određeni broj knjiga preuzet iz zbirke
pazinskog pjesnika i strastvenog sakupljača knjiga Tugomila Ujčića.
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Recenzentica izložbenog kataloga dr. sc. Tinka Katić rekla je kako su sve izložene knjige dio jedne bašćanske
zbirke (nekada nazivane spomeničkim zbirkama), a same po sebi ograničavaju se na one knjige koje su
selektivnim odabirom proglašene kulturnim dobrom. Želja nam je otkriti i prezentirati, dati na korištenje ne
samo Croaticu već i strane knjige, utjecaj kojih nikako ne smijemo zanemariti; moramo svjedočiti i o tome tko se
i na koji način tim knjigama koristio, a cilj nam je i druge takve zbirke predstaviti diljem Hrvatske, istaknula je dr.
sc. Katić. Ovakve zbirke od velike su koristi svima onima koji proučavaju određeno vremensko razdoblje, prije
svega znanstvenicima.
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Autorica izložbe Mladenka Hammer, djelatnica arhiva već 31 godinu, naglasila je kako se radi o vremenu u
kojemu se po prvi puta javlja misao da je sve što nas okružuje potrebno znanstveno dokazati i objasniti, a
poseban uzlet osjeća se u razvoju školstva i širenju pismenosti. Knjiga postaje predmet široke uporabe, posebnu
važnost imaju prijevodi s francuskog, latinskog i grčkog jezika. Među izloženim knjigama naći ćemo tako i
prijevode Cicerona, Euklida, I. Newtona, Euripida, N. Machiavellija, T. Tassa i dr. Taj uzlet znanosti u 18. stoljeću u

praksi je ostvaren kroz industrijsku revoluciju, na kraju je zaključila autorica.
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Izložbu je i službeno otvorio gradonačelnik grada Pazina Renato Krulčić. Prisutnima je zaželio dobrodošlicu u ime
grada Pazina te zahvalio autorima izložbe na iznimnom trudu koji su uložili u ostvarenju ovoga projekta.
Istaknuo je kako je njihov rad bitan segment u očuvanju našega istarskog identiteta u krugu nove europske
obitelji čiji ćemo članovi uskoro postati.
Tekst i foto: Branko Vasiljević
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