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неМаТеРиЈаЛна куЛТуРна БаШТина и 
еТнОГРаФСки МуЗеЈ у БеОГРаду

У тексту је приказан рад на заштити нематеријалне културне ба-
штине у Етнографском музеју у Београду током сто година његовог по-
стојања. Такође су предложени могући начини заштите нематеријалног 
наслеђа у што скорије време и у складу с међународним конвенцијама и 
програмима.

кључне речи: музеј, Етнографски музеј, нематеријално, баштина, 
заштита

Од стварања првих јавних музеја у Европи, крајем XVIII века, нацио-
налне колекције су сматране извором образовања и културног обогаћивања 
јавности. Основни принципи музејске делатности били су: сaкупљање, 
документовање, конзервирање, публиковање и излагање предмета. Током 
деценија хх века музеји су остали уједињени око концепта привлачности, 
креативности и прогреса.

На почетку трећег миленијума музеји добијају друкчију улогу од оне у 
прошлости. Данас су музеји жива снага, али и креатори европске културне 
политике. „Музеји су ту да нам осигурају стваралачку присутност колектив-
ног памћења – да нам помогну живјети даље с властитим идентитетом по 
којему смо једнаки свима, али и различити од других. Као такви, они су не-
престано промишљање прошлих збивања и искустава, па стога представља-
ју и могуће корективе садашњости и употребљиве пројекције будућности. 
Музеји придоносе самоспознавању и дјелотворно су средство преко којег 
упознајемо свијет око себе у његовој просторној и временској димензији. У 
том смислу музеји су покретачка сила сваког друштва или бисмо такве ра-
до имали. Без таквих и сродних институција били бисмо изложени губитку 
живих сила идентитета које обликују властити процес те дају разлоге и омо-
гућују квалитетан, односно одржив развој. Одсуство музеја и баштинских 
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институција као дјелатне колективне меморије, довело би до губитка иден-
титета са свим кобним посљедицама које воде у декаденцију и нестанак.“1

На крају XX века европски музеји су почели да раде под новим импера-
тивима. Захтеви који се постављају музејима су упознавање потреба посети-
лаца истраживањем њиховог мишљења и, у односу на то, доношење одлука 
приликом креирања програма рада у музејима. Музеји се баве свим чланови-
ма заједнице. Увећање броја посетилаца и њихове различите културне пер-
спективе претстављају промену и проширење концепта наслеђа. Треба имати 
у виду и нове начине информисања. Старим функцијама музеја: истражива-
ње, сaкупљање, конзервирање и излагање, треба додати и нове захтеве, а пре 
свега бригу о посетиоцу, и то обећава успех музеја у будућности2.

Промењена улога музеја огледа се и у томе што, од стубова наслеђа, 
националног поноса, збирки реткости, кућа чуда и тврђава недодирљивог, 
постају места забаве и образовања, (школска деца у већини музеја актив-
но учествују у многим делатностима музеја), с израженом социолошком 
функцијом (напуштена и проблематична деца се доводе у музеје на обуку и 
рехабилитацију), али и политичком.3 Савремени музеј тиме показује и хума-
ну страну своје делатности.4 Будућност музеја је у зрелом и промишљеном 
придобијању публике. То нису само стални и верни посетиоци музеја већ 
они који то тек треба да постану.

Делатност коју музеји већ спроводе, и која је у непосредној вези с новим 
захтевима музејске праксе, јесте заштита нематеријалне културне баштине.

Анализом првог предлога за оснивање Eтнографског музеја у Србији, из 
данашње перспективе, може се закључити да је давно постављена визија музе-
ја у коме је баштина српског народа требало да буде приказана свеобухватно.5

Први старатељ Етнографског музеја у Београду др Сима Тројановић, у 
свом раду је примењивао метод врло сличан методу рада данашњих музеја: 
разгранао је мрежу казивача који су му слали податке са терена о животу 
народа у крају из кога су били казивачи. Подаци су му послужили за бројне 
научне радове.6 Предмете за музеј је углавном набављао сам, пропутовавши 
кроз многе делове Србије и друге пределе све до Турске7. Сима Тројановић 

1 Tomislav Šola, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji, prema kibernetičkom muzeju, hrvatski 
nacionalni komitet IcoM, Zagreb 2003, 18.

2 keneth c. Gorbey, What Constitutes Success? Museum 2000 confirmation or challenge, 
Stockholm 2002, 132-137.

3 У недавним претњама ратом између афричких народа, Национални музеј Кеније при-
премио је антиратни програм којим је успео да заустави етничке сукобе.

4 Georgе h. o. Abungu, opening up New Frontiers: Museums of the 21st century, Museum 
2000 confirmation or challenge, Stockholm 2002, 37-43.

5 Стојан Новаковић, Српски историјско-етнографски музеј, Предлог и нацрт, Гласник 
Српског ученог друштва XXXIV, Београд 1872, 343 и 356.

6 Светлана Митровић, др Воислав Васић, Библиографија Симе Тројановића, На почет-
ку, др Сима Тројановић, Истраживач, научник и први старатељ Етнографског музеја, Бео-
град 2002, 207-214.

7 Весна Бижић, наведено дело.
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се веома трудио да за свог најближег сарадника добије Николу Зегу, учи-
теља цртања коме је успео да набави фотоапарат и издејствује стипендију 
за фотографски курс у Минхену. Велики је број негатива у Етнографском 
музеју у Београду чији је аутор Никола Зега, па ипак су зидове на њиховим 
изложбама красили грађански портети, а не фотографије са терена. Поред 
многобројних података о животу српског народа којима је Тројановић рас-
полагао, у изложбеној делатности Музеја под његовом управом, централно 
место су заузимали предмети.

У међуратном периоду делатност Етнографског музеја у Београду обе-
лежиле су три знамените личности српске етнологије: др Боривоје Дробња-
ковић, Митар Влаховић и Петар Ж. Петровић. Заједничка компоненета рада 
на терену те тројице истраживача и научника, тј. првих школованих етноло-
га запослених у Музеју, био је методолошки поступак на три нивоа: испиту-
јући неку појаву или обичај, трудили су се да уз податке прибаве и предмет 
везан за дату појаву или обичај, и на крају да све то фотографски забележе.8 

8 Петар Ж. Петровић, Скорње, Гласник етнографског музеја 12, Београд 1937, 91-98, 
Скорње – инв. Бр. 8713 (расходовано), фотографија – инв. бр. 7634, 8851.

Бајалица баба Радојка Петровић гаси угље-
вље, Драгобраћа, 1932

Бајалица баба Радојка Петровић пребајава 
гашено угљевље
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Тад су настали и први фонографски и филмски записи.9 Почетком хх века 
визуелни записи су се односили на призоре пејзажа, архитектуре, народну 
ношњу, али су врло брзо потом на њима бележени фрагменти различитих 
обичаја (Божић, свадба, погреб и сл.). На фонографским снимцима биле су 
записане песме и певања народних певача.10

Наредне генерације кустоса, после Другог светског рата, наставиле су 
рад по методу својих предратних колега и тако је било све до осамдесетих 
година. Рад кустоса у Етнографском музеју заснивао се на теренским ис-
траживањима ради прикупљања података о народном животу и сакупљања 
предмета из прошлости, да би се попуниле музејске збирке. Набавку пред-
мета пратило је њихово систематизовање у збирке, редовно излагање и пу-
бликовање.

Подаци са теренских истраживања који су се односили на народну рели-
гију, друштвене обичаје и различите појаве, похрањивани су као извештаји 
кустоса, или као записи у Архив Музеја, или су објављивани као научни 
текстови етнолога. Тиме је у ствари настављен рад Вука Караџића и њего-

Бајалица баба Радојка Петровић баје, Драгобраћа, 1932.   
Снимио: Петар Ж. Петровић, кустос Етнографског музеја

9 Весна Бижић-Омчикус, Албум Петра Ж.Петровића, Етнографски музеј у Београду, 
Београд 1997.

10 Сви фонографски записи су однети из Етнографског музеја у Београду и предати Ет-
нографском институту САНУ по његовом оснивању 1947. године.
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вих следбеника, као и путописаца, учитеља и других скупљача народног 
стваралаштва.11 

Педесетих година хх века, на иницијативу Музејског документационог 
центра у Загребу, почело је организовано прикупљање података за Етнограф-
ски атлас Југославије, у складу с тадашњим европским и светским начином 
рада. У ову акцију био је укључен и Етнографски музеј у Београду. Анкета-
ри, углавном студенти етнологије и етнолози-кустоси, на терену су попуња-
вали шампане упитнике који су садржали рубрике о казивачу (презиме и 
име; година и место рођења; националност; вера; где живи; староседелац-
досељеник [одакле, када, узрок сеобе]; доселили се: дед, баба, отац, мајка 
[одакле и кад]; школска спрема и где је учио; путовања; где, кад и од кога је 
казивач чуо) и посебану листу питања која су се односила на истраживану 
тему (инвентарни број, број табака, теме, место, комуна, срез, народна репу-
блика, записао, када је записано).

Истраживали су се:
•	 из материјалне културе:

o	типови кућа, окућница, сточарски станови, пољопривредне спра-
ве;

•	 из духовне културе
o	годишњи верски обичаји: крсна и сеоска слава; имендан и рођен-

дан; годишње ватре; бадњак (пањ, стабло, грана); божићно зелени-
ло и слама, честитање; полазник, опходник и игре у божићно и но-
вогодишње доба; љуљање, покладни обичаји, опходи с маском...

o	народна веровања и празноверице: вампир, вукодлак, вештице, ви-
ле, суђенице, свеци заштитници; дрвеће у веровању и казивању; 
зло око, уроци; дуга и звезде у веровању; неми језик ...

•	 из социјалне културе:
o	опште појаве и обичаји у друштвеном животу: рођаци и њихово 

ословљавање, некрвно сродство, поздрављање, обичаји кретања 
укруг, подела по добу, женске свечаности и повластице...

o	оброци и јела, пиће и печење ракије;
o	пољопривреда;
o	сточарство;
o	породична задруга...

11 Преглед издања САНУ 1848–1959, Друго оделење: Живот и обичаји народни 89–92; 
Треће оделење: Српске народне умотворине 92; Четвро оделење: Расправе и грађа 92, Бео-
град 961; Е. Церовић, Библиографија издања Етнографског института и радова објављених у 
њима: Друштвени живот и друштвени односи 52–54; Обичаји 54–55; Правни обичаји 55–56; 
Духовна култура 56–65, Гласник Етнографског института ххI, Београд 1973, 21–75. Гласник 
Етнографског музеја у Београду од 1926. надаље. М. Радовановић, Српски ријечник и Вуково 
схватање о обичајима, Гласник Етнографског музеја 51, Београд 1987, 15–21; Jелена Teшић, 
Духовна култура научноистраживачки рад и музејска збирка, Гласник Етнографског музеја 
65–66, Београд 2002, 201–225.
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Истраживано је у свим деловима Војводине, у Браничеву, Левчу, Реса-
ви, Мачви, Јадру, Рађевини, Поцерини, Посавској Тамнави, Пожаревачком 
Поморављу, Смедеревском Подунављу, Белици, Звижду, хомољу, Гори, 
Средској, Прекорупљу, Опољу, ...

Подаци су допуњавани фотографијама, али углавном стамбене архи-
тектуре. Седамдесетих година су истраживања престала,12 а грађа с терена 
смештена у Музеј.13

Педесет година након првих истраживања постоји велико интересо-
вање за информације из Етнолошког атласа међу колегама из института 
друштвених наука у земљи и из иностранства. Поузданост података није 
проверавана, али би било веома корисно да се пребаце у електронску базу 
података. Тиме би се створила почетна документација о нематеријалној ба-
штини Србије, а можда би се и обновио наставак рада на сакупљању подата-
ка о неопипљивим формама нашег наслеђа.

Анализом рада Етнографског музеја у Београду, долази се до закључ-
ка да су осамдесете године, а нарочито друга половина осамдесетих, биле 
прекретница у раду. Од тада су се на челу Музеја смењивали политичари; 
Музеј је у концепту свог рада почео да следи државну политику, а престао 
да прати савремене токове у музеологији. Док су у другим деловима Европе 
почели да се формирају екомузеји, Етнографски музеј је започео сакупљање 
предмета и делова народног градитељства за етно парк, али због недостатка 
материјалних средстава тај посао никада није завршен. Кустоси су престали 
да предају извештаје са терена Архиву Музеја, а уместо кустоса у оквиру 
телевизијских редакција је почело снимање етнолошких филмова, додуше 
уз консултације с кустосима.

Иако је Етнографски музеј у Београду 1984. године отворио нову сталну 
поставку „Народна култура на тлу СР Србије“, музеј се све више удаљавао 
од својих казивача и посетилаца. Приређено је неколико изложби на тему 
неопипљивих форми од значаја за народну културу,14 започело се с прика-
зивањем дарова и откупа једном у пет година, међутим, од последње такве 
изложбе прошло је већ шест година.15 До данашњих дана одржала се једино 
пракса да се дародавцима шаљу захвалнице за поклоњене предмете.

12 Свака република је сакупљала податке са своје територије и за себе.
13 Писани подаци су део Архива рукописне грађе, а фотографије се налазе у Фотодоку-

ментацији Етнографског музеја у Београду.
14 Дарови Етнографског музеја (1976–1980), аутор Љиљана Ћертић, април 1981, Дарови 

Етнографског музеја у Београду 1981–1985, аутор Весна Душковић, септембар 1986, Дарови 
Етнографском музеју – градска култура у Србији од 1804. до 1914, аутор Весна Душковић, 
септембар 1991, Време прошло – време будуће, поклони и откупи од 1992–1998, аутор Јелена 
Тешић, децембар 1998.

15 Култни и мађијски предмети аутора Петра Костића, 1980, Лазарице у селу Сурлици 
такође Петра Костића, 1982, Ковање гвожђа у Србији, аутора Ранка Баришића, 1982, Ватра 
у обичајима и веровањима у Србији, Петра Костића, 1987, Реалност магије, аутора Софије 
Костић, 1994.
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Деведесетих година су умногоме редуцирана теренска истраживања 
па се и набавка предмета свела на поклоне или откупе у самом Музеју. Од 
доносилаца предмета узимали су се само подаци о тим предметима. Отку-
пљивали су се углавном предмети израђени почетком хх века, тј. до Другог 
светског рата. Нематеријално наслеђе није било систематски истраживано, 
већ само као део збирки предмета „Народна знања и веровања“, „Предмети 
уз обичаје“ и „Предмети у култу“. У предвиђеним рубрикама, на картонима 
музејских предмета, уписивани су подаци о техници израде предмета, соци-
јалној односно конфесионалној припадности некадашњег власника, али ис-
црпност података је увек зависила од кустоса који је предмет инвентарисао, 
јер утврђених стандарда није било.

Етнографски музеј у Београду је деведесетих година хх века покренуо 
Међународни фестивал етнолошког филма. До 2004. тринаест година се у 
оквиру тог фестивала приказују кратки документарни филмови снимљених 
реконструкција обичаја или обредне праксе, видео записи с етнографском гра-
ђом који би могли да буду добра основа за чување нематеријалне културе.

Почео је нови век у коме би и у области заштите нематеријалних кул-
турних добара требало нешто променити јер у култури српског народа 
нематеријално наслеђе заузима важно место. Српски народ се веома често 
позива на традицију у својој историји и животу, али ипак културни конти-
нуитет никада није био довољно истражен и проучен, баш из разлога што 
та добра никада нису била заштићена на прави начин. Слична ситуација је 
и с осталим народима и етничким групама које живе на територији Срби-
је. За многе популационе групе, она је основни извор идентитета дубоко 
укорењеног у прошлости. Нажалост, њене бројне манифестације као што 
су традиционална музика, игра, празници и уметност украшавања, усмена 
традиција и наречја већ су ишчезли или су у опасности да нестану. Главни 
разлог лежи у томе што локалну нематеријалну културну баштину убрзано 
замењује стандардизована интернационална култура, потхрањена не само 
социоекономском модернизацијом него и невероватним продором информа-
ција и различитим комуникацијским могућностима. На овакве опасности 
указивао је и Стојан Новаковић још 1872. године када је наводио разлоге за 
формирање етнографског музеја: „Ако се феудално-духовничка средњеве-
ковна култура задржала у круговима својим оставивши народ недотакнут 
– садашња јевропска култура не чини тако. Њезин је главни карактер демо-
кратски. Њезина је моћ парна махина; њезин уплив неодољив: њојзи служи 
усавршена комуникација; она плави куд долази, прелива или односи собом 
оно што затече. Посао је других људи, да одређују задатке наше према ово-
ме културном сусрету, да процене шта је већ учињено, или шта ће требати 
учинити. Ја просто потврђујем ово, и питам, хоћемо ли ми којима су несрећ-
не историјске прилике одузеле скоро свеколике споменике средњевековне 
феудално-духовничке културе, допустити, да нам сад ова силна култура, 
која ће без сумње до велике мере униформисати сав свет, однесе и ово што 
нам се нашом традицијоналном културом од старина до јуче сачувало? А 
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то ће извесно бити. Јер се униформисање и с њиме свезана промена збива 
непрекидно на наше очи.“16

Кустоси у разговору с казивачицом Васком Ранчић, село Суково, Пирот, 2002.

Нематеријална природа ове баштине такође је чини рањивом. Због све-
га тога јавља се убрзана потреба за заустављањем даљих губитака. Један од 
најефикаснијих начина чувања нематеријалне баштине је њено конзервира-
ње сакупљањем, снимањем и архивирањем.

Чини се да све што је до сада учињено није довољно, а ни урађено си-
стематично. Требало би да се нематеријална баштина сакупља према јасним 
критеријумима (поставио их је UNESco), документује (на инвентарним 
картонима) на свеобухватан начин (записима у новим технологијама и пре-
бацивањем из старих технологија у нове), презентује, али не као фосилизо-
вани остаци минулог времена него као жива традиција, публикује, и на тај 
начин постане доступна стручној, научној и најширој јавности. Укратко, 
нематеријална баштина треба да постане саставни део музејске праксе са 
свим захтевима које је до сада постављало прибављање музејских предмета. 
Музејски предмети, као уосталом и сви предмети у људском окружењу, не 

16 Стојан Новаковић, наведено дело, 345
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настају случајно. Они су материјализована стања духа и друштвених прили-
ка као невидљивих и неопипљивих делова културе.17

У српској етнологији, а ни у етнографској музејској пракси, званична 
дефиниција појма нематеријалних културних добара или нематеријалне ба-
штине, не постоји. Под тим појмом се подразумева неопипљиво народно 
стваралаштво које може да има одраза на покретним и непокретним култур-
ним добрима, или претстављено као визуелни односно звучни запис. Нема-
теријална културна добра подразумевају производе духовне и социјалне 
културе народа.

Казивач Радоје Антонијевић  
рабошем мери ракију у бачвици, село Варнице, 2001

Посебно је питање начина документовања нематеријалних делова кул-
туре. Поједини кустоси заступају становиште да се обичаји, појаве и остале 
манифестације нематеријалне баштине инвентаришу као музејски предме-

17 Весна Бижић-Омчикус, Заштита духовних и социјалних добара, Етноантрополошки 
проблеми, св.11/12, Београд 1996/1997, 121-126.
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ти и добију свој инвентарни број. Заговорници оваквог система евидентира-
ња нематеријалне баштине предлажу израду посебног картона који би имао 
прилагођене рубрике за ову врсту добара.18

Нематеријалну културну баштину, за сада, истражују етнолози и кул-
турни антрополози, лингвисти, етномузиколози, фолклористи, кинематогра-
фи, театролози, природњаци. Нужно је остварити партнерство између свих 
стручњака који желе да учествују у заштити нематеријалних добара, уз до-
бру размену информација.

У Србији, односно државној заједници Србија и Црна Гора не постоји 
никаква обука заинтересованих за укључивање у заштиту нематеријалне ба-
штине. У овом часу не постоје ни законске одредбе на основу којих би се 
спроводила њена заштита. У припреми је нови закон о заштити културних 
добара Републике Србије којим би требало да буде предвиђена и заштита 
нематеријалне културне баштине. Но, по неким правним тумачењима, до-
звољено је све што није забрањено, па би, до формалног доношења закона, 
требало започети с предрадњама. По истом принципу по којем се спроводи 
заштита непокретних и покретних културних добара, требало би почети од 
рекогносцирања терена ради евидентирања носилаца живе традиције, ме-
ста на којима жива традиција још постоји и формирања збирки из којих би 
касније било могуће проглашење нематеријалног добра за културно добро 
различитих категорија (под претходном заштитом, културно добро, култур-
но добро од значаја или културно добро од изузетног значаја) према критери-
јумима које је поставио UNESco. Потом би требало отпочети са заштитом 
кроз документовање и визуелизацију. Да би и то могло да се обави неопход-
но је обучити кадрове који ће радити на заштити нематеријалног наслеђа, а 
пре свега за њихово документовање. Едукацију кадрова ће вероватно убрзо 
започети IcoM-ов комитет за едукацију IcTop који је већ спровео анкету 
међу заинетресованим члановима IcoM-а.

Истраживања нематеријалне баштине спроводе, поред етнографских 
одељења музеја у Србији, Етнографски и Балканолошки институт Српске 
академије наука и уметности у Београду, као и Одељење за етнологију и 
антропологију Филозофског факултета у Београду. Било би нужно да се у 
заштиту нематеријалне културе укључи и шире грађанство, као и струковне 
и невладине организације, али под надзором и уз сталне консултације са ет-
нолозима/антрополозима обученим за ту врсту посла. На територији Србије 
раде бројне хуманитарне организације које се брину о избеглом становни-
штву из крајева бивше Југославије, и оне би такође могле да, у сарадњи са 
стручњацима, започну заштиту знања, вештина и сећања. Из читавог про-

18 Семинар о музејској документацији „Од картона до информације за кориснике“ одр-
жан у организацији yU Nc IcoM-а 22-23. фебруара 2003. На истом семинару је Мирослав 
Митровић, кустос Етнографског музеја у Београду, предложио оснивање музеја духовне 
културе.
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јекта никако не би требало искључити државу. Напротив, она мора да буде 
главни покровитељ и финансијер те врсте заштите.

Етнографски музеј у Београду би могао да постане матична установа за-
штите нематеријалне баштине. У овом тренутку специјализовано одељење 
за проучавање нематеријалне културе (нематеријалног наслеђа) не постоји. 
На почетку трећег миленијума Етнографски музеј у Београду би требало да 
одговори актуелним захтевима музеологије, да постане координатор и да 
предвиди све фазе процеса од рекогносцирања, сакупљања, преко валориза-
ције, до документовања и технолошке заштите. Организациона проширења 
Етнографског музеја такође је предочио Стојан Новаковић у истом предлогу 
и нацрту српског историјско-етнографског музеја “(...) Наравно, да би се и 
после по потреби могло додавати и одељења на пододељења цепкати све по 
множини предмета, који би се где прикупили, као што је један дефинитиван 
у напред смишљен план у опште тешко одржати у оваквим заводима, ако се 
не окамене, већ напредују, и ако се на њима ради.“19 

У оквиру новог одељења за заштиту нематеријалне културе, према кри-
теријумима UNESco-а, требало да се успоставе и стандардизују инвентари 
на националном нивоу за текст, визуелне записе и др., као и да се установе 
и развију збирке записа:

•	 културни простори
•	 традиционална знања
•	 усмена традиција
•	 музички изрази
•	 сценски изрази
•	 обреди, ритуали 

Преко Етнографског музеја Србија би могла да се укључи и у посебан 
програм UNESco-a „lIVING hUMAN TREASURES“ којим би се и код нас 
успоставио систем заштите и промоције народне духовне баштине, тради-
ционалних знања и вештина, подстицање и афирмација свих који та знања 
чувају и преносе.

Предвеђено је да се програм остварује по фазама, а требало би почети 
са заштитом нематеријалних културних добара из области:

•	 друштвени живот:
o	 годишњи обичаји (Божић, Ускрс, породичне славе и заветине...)
o	обичајно право,
o	обичаји из животног циклуса (рођење, венчање, смрт и др.)

•	 духовна култура: 
o	веровања:

- митска бића
- култна места

o	народна уметност: 

19 Стојан Новаковић, наведено дело, стр. 352.
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- музика (свирање и градња музичких инструмената),
- игра, песма;

o	 језик, знања, умотворине и усмена традиција
o	вештине и рукотворине (ћилимарство, ткачка радиност, ручни 

радови, грнчарство, древни занати...)
•	 са географског простора: Тимочка Крајина, Хомоље, Шоплук, Вла-

сина, Рађевина, Златибор, Горња Пчиња, Гуча, Драгачево, село Голу-
бинци у Војводини...
o	у сарадњи са: Друштвом за промоцију традиционалне културе 

„Извор“, Музејом под отвореним небом Старо село у Сирогојну, 
Драгачевском задругом ткаља „Рајка Боројевић“, Ћилимарском 
задругом у Пироту, мајсторима из Злакусе и другим казивачима 
и израђивачима народних рукотворина који сарађују с кустосима 
Етнографског музеја у Београду.

Казивачица Кристина Потић, село Пасјач, Пирот, 2001.
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Посебну пажњу требало би посветити заштити духовне баштине Срба 
исељених са територија бивших република СФР Југославије, као и Косова 
и Метохије, и расељених по Србији. Прикупљање и заштита те грађе, као и 
промовисање појединаца који би били укључени у тај програм, одвијало би 
се у сарадњи с хуманитарним организацијама „Здраво да сте“, „Група 484” 
и др.20

Казивачи су најважнији извор података кустосима на терену. Укључи-
вањем у овај програм, Етнографски музеј би истовремено захвалио својим 
казивачима, а окупљањем бар једанпут годишње, у дану посвећеном само 
њима, као и промовисањем у оквиру наведеног програма, указао би им ду-
жну пажњу за дане одсуствовања с њива, поклоњено време и пренето знање. 
Осим тога, Музеј би требало да креира програме у које би били укључени 
и казивачи са терена и грађани – приказивање традиционалних заната (у 
ишчезавању), вештина (било је организовано шарање јаја пред Ускрс, али је 
обустављено), израда рукотворина (у Манаковој кући одржавају се курсеви 
ткања и керамике, али их држе професионални уметници) с практичном обу-
ком, постављање изложби на терену с кога су предмети донети у Музеј. Мо-
гле би да буду организоване школе народног певања, играња или свирања 
на народним инструментима. Кад би се почело с једним програмом, идеје 
би се саме наметале.

Закључак

Савременици смо технолошке револуције у свету и дневних промена 
које она изазива. Промене постављају нове системе вредности које наука 
није у стању да валоризује истом брзином. Промене на материјалним добри-
ма су одраз промена у стању духа и свести, али постоји и обрнута реакција, 
то јест материјална добра, као уплив са стране, мењају и дух народни. Од 
настанка света увек је тако било, али последња деценија двадесетог века и 
почетак трећег миленијума су године вртоглавих промена у срединама које 
настањују људи, и оне се одражавају на читав простор живе природе. Мало 
је енклава у којима је живи свет остао нетакнут. Србија је земља која је у 
време технолошке експлозије и нове револуције у западној цивилизацији 
имала другачије преокупације, бавећи се махом прошлошћу и желећи да ис-
прави „вековне неправде“. Данас многи делови Србије изгледају као музеји 
за себе и то је предност коју треба искористити. Непокретна културна добра 
народног градитељства, предмете у музејским депоима, живу нематеријал-
ну баштину треба ставити у заједнички културно-историјски контекст. Ово 
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је, чини се, последњи тренутак да заштита почне да се спроводи интегратив-
но, јер су промене до којих је дошло у свету стигле и до Србије, успореном 
брзином, али чини се да је немогуће зауставити их. Сад је прилика да се 
Етнографски музеј укључи у нове музеолошке токове, да постане значајан 
чинилац у креирању културне политике. Велика је опасност да култура Ср-
бије склизне у варварство или у акултурацију па да своју културу третира 
као заборављени рудимент, а уместо ње преузме туђе традиције и туђи вред-
носни систем, а Етнографски музеј остане окамењен. Треба пожурити и с 
поносом претставити човечанству спасено наслеђе, које јесте део и европ-
ског наслеђа.

Summary

Vesna Bižić-Omčikus

nonMaterial cultural heritage and the ethnographic 
MuseuM in belgrade

The paper presents preservation of nonmaterial cultural heritage in the Ethnographic Museum 
in Belgrade in the course of one hundred years of its existence. possible methods have been also 
proposed in terms of the soonest possible preservation of nonmaterial heritage in accordance with 
international conventions and programs.


