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ПЉЕВЉИМА

Према критеријима и принципима ИКОМ-а (међународног комитета за 
музејску организацију), у складу са којима је законски уређена и југословен- 
ска музејска дјелатност, музеји, по дефиницији, као најпоузданији свједоци 
времена, представљају културно-научне, истраживачке и дидактичке уста- 
нове, са циљем да систематски истражују, прикупљају, сређују, чувају, за- 
штићују, обрађују, проучавају, излажу свој материјал и публикују резултате 
рада, који помажу у расвјетљавању културно-историјске прошлости одређе- 
не друштвене средине.

На тим принципима, Рјешењем Народног одбора градске општине Пље- 
вља, 15. новембра 1952. године основан је и Завичајни музеј у Пљевљима. 
Волонтерским радом и ентузијазмом г-дина Марка Кажића, професора 
пљеваљске Гимназије, формирана је скромна прва музејска збирка са пар 
стотина музејских експоната, регистрованих у првој инвентарној књизи Музе- 
ја. Привремено је  смјештен у неодговарајући простор бившег балконског 
фоајеа позоришне и биоскопске сале Дома културе. Првог професионалног 
радника Музеј је  добио тек 1956. године, а до данас, у Музеју је укупно било 
упослено 16 радника, од чега шест одговарајућих кустоса (четири кустоса- 
археолога и два кустоса-етнолога), три упослена који су обављали послове 
кустоса, а нису имали одговарајућу стручну спрему, један конзерватор и још 
седам административних и помоћних радника.

За полувјековно трајање Музеја број упослених је  заиста премали, по- 
готово у погледу стручног кадра. Поред једног конзерватора који брине о 
заштити музејског фонда, данас Музеј има само једног кустоса са одгова- 
рајућом стручном спремом.
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Међутим, осврћући се кроз минуло вријеме на остварене резултате 
Музеја, чини ми се да су они, ипак, повелики, но о томе просудите сами.

За вријеме свог постојања Завичајни музеј је  на територији Пљеваља 
спроводио кампање систематских истраживања 33 године, док је додатних 
10-ак година вршио сондажна и парцијална истраживања. У више наврата 
вршена су и рекогносцирања терена разноврсним научним дисциплинама. 
Томе треба додати и учешће кустоса нашег Музеја у солидарној стручној 
сарадњи на теренским истраживањима других музеја на простору Пријепо- 
ља, Прибоја, Бијелог Поља, Берана, Превлаке код Тивта, Бора, Мајданпека...

Прва систематска истраживања на простору Пљеваља извршена су то- 
ком 1964. у Готовуши, гдје је истражен један праисторијски тумул, датован у 
гвоздено доба, односно халштатски период (750-500. године п.н.е.).

На античком локалитету римског муниципијума S. у Коминима, током 
десетогодишње кампање (1964-1967. и 1970-1974.), систематски су истра- 
жене његове некрополе, а преко 1300 откривених, изузетно значајних и вријед- 
них предмета и камених споменика, датује овај локалитет у вријеме краја 
старе и почетка нове ере, односно период од I-IV вијека.

Средњовјековни тумул Мало гробље у Боровици истражен је 1985. годи- 
не, а испод њега је  пронађен још један старији слој, чије се земљане, одно- 
сно керамичке посуде и један згрченац (покојник сахрањен у згрченом по- 
ложају) датују у вријеме почетка бронзаног доба (2000-1750. године п.н.е.)

Током 1991. године истражен је локалитет Кавала у Љутићима и његове 
три средњовјековне хумке, датоване у вријеме доласка Словена на овај про- 
стор.

Праисторијски локалитети, Пећина под Госпића врхом и Малишина пећи- 
на, смјештени на десној обали ријеке Ћехотине у Љутићима, истраживани 
су седам година, од 1980-1984. и 1986-1987. године, а на десетине хиљада 
откривених кремених, камених и коштаних артефаката, датују се и до 25 
хиљада година, односно у вријеме средњег и горњег палеолита.

Медена стијена, још један праисторијски локалитет смјештен такође у 
кањону Ћехотине, нешто ниже од претходних, истраживан је пуних девет го- 
дина (1983-1991), чији такође бројни материјал потврђује континуирани на- 
ставак присуства палеолитског човјека од прије 15 до 10 хиљада година п.н.е.

Праисторијски тумул Црквица у Зеници истражен је 1994. године, а 
пронађено оружје и накит свједочи сам ток бронзаног доба.

Још један праисторијски тумул Жугића гумно у Левер Тари, на простору 
Националног парка Дурмитор, истраженје од 1989-1991. године и датован у 
развијено бронзано доба.

У двогодишњој кампањи током 1999. и 2000. године извршена су и си- 
стематска истраживања манастира Довоља у Премћанима, након чега је
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уследила и реконструкција овог значајног, више од сто година зарушеног 
средњовјековног споменика културе, чији су радови још увијек у току.

У неколико наврата, још у вријеме 60-их и 70- их година док су вршена 
већ поменута систематска истраживања некропола у Коминима, отваране су 
археолошке сонде на самом локалитету, још увијек неистраженог римског 
града, Муниципијума S. Сондажна археолошка истраживања вршена су 1989. 
године и на простору Горње Добриловине.

У сарадњи са Српском академијом наука и уметности и Филозофским 
факултетом из Београда, Завичајни музеј је током 1998. и 1999. године реа- 
лизовао мултидисциплинарно рекогносцирање простора цјелокупне пљеваљ- 
ске општине.

Парцијалних културно-историографских, историјских и етнолошких 
истраживања извршено је на десетине.

Као резултат свих ових дугогодишњих истраживања, скромног откупа и 
поклона дародаваца, Завичајни музеј, од својих пар стотина експоната којим 
је располагао у вријеме свог оснивања, данас располаже са богатим фунду- 
сом од преко пет хиљада музејских јединица. По свом статусу Музеј је 
комплексног типа, а његов фонд коцепцијски прожимају одјељења за архе- 
ологију, етнологију и историју, која уз нумизматичку збирку, збирку умјет- 
ничких слика и збирку заоставштине породице Пејатовић, чине једну потпу- 
ну цјелину. Поред, индивидуално посматрано, изузетних вриједности зна- 
чајног броја појединих експоната, од којих се по својој вредности неки мје- 
ре и у свјетским размјерама, највећа вриједност пљеваљског музеја се огле- 
да у његовој цјелини, цјелини која кроз експонате прати живот човјека на 
овим просторима практично у континуитету, још од ране праисторије, одно- 
сно средњег и горњег палеолита, што се временски датује на старост од 20 
до 25 хиљада година.

Проблем изложбене дјелатности Музеја актуелан је практично од самог 
оснивања, кадаје привремено смјештен у, још тада, неадекватан простор. У 
њему се, нажалост, налази и данас. Након једне веће хаварије на грејном 
постројењу током зиме 1991. године, пуцања радијатора и поплаве у изло- 
жбеном простору, каква таква стална музејска поставка, присутна непуних 
четрдесет година, морала се и формално повући. Ни до дана данашњег нису 
створени минимални просторни услови за нову, било какву, изложбену ак- 
тивност.

Укупни постојећи расположиви простор Музеја са свега 152 м2, који уз- 
гред прати и фактор лоше могућности физичке заштите, никада није давао 
ни минимум оптималнијих услова за сталну музејску поставку. Из тих раз- 
лога у Пљевљима није ни било могуће презентовати највриједније експона- 
те којим Музеј располаже. Пљевљаци су их фактички могли видјети једино 
на изложбама ван Пљеваља, у нашој земљи или, евентуално, у иностранству.
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Подсјетимо се 80-их година и здружених регионалних изложби у Прагу, Мо- 
скви или Лондону. На једној таквој, попут изложбе Умјетничко благо Црне 
Горе, реализованој у Москви1981. године, а и многим сличним, експонати 
из Пљеваља су заузимали престижно мјесто. Рецимо, од близу три стотине 
експоната који су сачињавали поменуту изложбу у Москви, за каталог је 
фотографијама репрезентативно представљено само шест експоната, од ко- 
јих су два била из Пљеваља. А оваквих и сличних примера је много. Тренут- 
но су у току двије велике изложбе које презентују културу Црне Горе. Једна 
је  у новоотвореном простору подгоричког музеја, под називом, Златно доба 
Црне Горе, а друга у Владином дому на Цетињу, која презентује Шкриње у  
Црној Гори. И једну и другу изложбу, концепцијски незаобилазно и веома 
значајно, сачињавају експонати из пљеваљског музеја.

Из тих и наравно многих других разлога, пуних једанаест последњих 
година потрошили смо у жељи да дођемо до каквог таквог, иоле пристојног 
изложбеног простора, али, нажалост, без резултата. Иницијативом Музеја, 
кућа Шећеровића је  проглашена спомеником културе и као таква требало је 
да буде откупљена као трајно решење смјештаја Музеја. Међутим, за тако 
нешто, „наравно”, није било финансијских средстава, те је  она, културно- 
историјски посматрано онако раскошно репрезентативна, морала припасти 
некоме ко има средства.

Паралелно са ишчекивањем куповине куће Шећеровић и решавања 
проблема сталне музејске поставке, започели смо са адаптацијом сопстве- 
ног изложбеног простора од 70 м2, као бисмо у њему реализовали повремене 
изложбене активности и на тај начин очували један континуинирани кон- 
такт са посјетиоцима. На тој активности смо од 1996. године до данас стигли 
на пола пута. Наравно, опет су у питању средстава.

Схвативши да је судбина смјештаја Музеја нешто попут зидање Скадра 
на Бојани, своје активности последњих неколико година наглашено смо 
усмјерили на дјелатност која изискује скромнију финансијску потпору. Ту 
прије свега мислим на адекватну и стручну заштиту постојећег музејског 
фонда, организовање научних скупова и издавачку дјелатност, са чиме смо, 
изгледа, имали мало више среће.

Тако је, данас, годинама оронули постојећи депо, у коме је смјештен сав 
расположиви музејски фонд, успјешно адаптиран и тренутно је  у њему ре- 
ализовано 90% планираних активности у циљу конструктивне и физичке 
заштите музејског фонда. Најугроженији предмети су благовремено прошли 
одговарајући третман потпуне заштите и сада, као и остали предмети у де- 
поу, спремни чекају изложбене витрине.

Од 1999. године до данас, Завичајни музеј је  организовао три вишеднев- 
на научна скупа, са различитим темама, на којима је своје реферате лично 
изложио, укупно, четрдесет и један учесник.
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Своју издавачку дј елатност Музеј је ириоритетно посветио издавању свог 
Гласника, који превасходно садржи радове претходно излагане на научном 
скупу. До сада су штампана два броја Гласника Завичајног музеја, док трећи 
број, услед недостатка средстава, нажалост, још  увијек није изашао из штам- 
пе, мада се искрено надамо да ће се то десити крајем текуће године. У првом 
броју Гласника, на 220 страница, објављено је укупно 14 радова, док је  у 
другом броју, на 286 страница, објављен 21 рад.

У сарадњи са ИП Веларт из Београда, Завичајни музеј је 2000. године 
издао други дио монографије Пљеваљска Гимназија 1901-2001 (Документи 
1901-1914), аутора Милића Ф. Петровића.

Такође 2000. године, у издању Завичајног музеја, из штампе се појавила 
и књига Podocnae братства Чабаркапа, аутора Тодора Благојевог Чабарка- 
пе и коаутора Момира Б. Чабаркапе.

Као што сам већ и рекао, Музеј је након свог оснивања, прије равно 50 
година, привремено смјештен у неодговарајућуи простор. Нажалост, као што 
и сами видите, у њему се налази и данас. У том је истом, још тада неадекват- 
ном и 50 година амортизованом, никад адаптираном, тренутно потпуно орону- 
лом простору. Простору који прокишњава, дијели заједнички улаз са још 
шест корисника и да не набрајам са још колико присутних недостатака које 
је неопходно отклонити, да би се у њему створили најминималнији при- 
стојнији услови за реализацију какве такве изложбене активности.

Навешћу само један, парадоксалан примјер.
Вриједност једног намјенски саграђеног, модерног музејског објекта, 

прилагођеног савременим стандардима наших музејских потреба, може се 
мјерити са вриједношћу само три -  четири комфорнија породична стана. 
Парадокс је још већи ако се има у виду, рецимо, да пред овим малим пробле- 
мом, пола вијека стоји огромно природно пљеваљско богатство, на које сви 
ми, узалудно, имамо неприкосновено право. Суочавајући се са оваквим и 
сличним чињеницама, тешко да ћемо се оправдати пред судом времена и 
пред будућим генерацијама, којима смо, хтјели ми то или не хтјели, могли 
или не могли, морали понешто и напредно да оставимо.

Бојим се да још увијек Моја Пљевља ћуте, дуга и широка, као што су 
ћутала, још  давне 1910. године, у пјесми Димитрија Јевтовића-Полимца, 
угледног професора пљеваљске Гимназије.

Но, ипак, треба бити оптимиста и надати се бољем.
Нећу да вјерујем да ћемо чекати и молити неки нови Лондон, Москву 

или Праг, да се смилују и још једном нам покажу ко смо, шта смо и шта све 
имамо у сопственој кући.

У осталом, нико нас ништа и не пита, а песимистичким закључцима 
можда ризикујемо да, не дај Боже, некога и расплачемо.
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