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стање, између осталог, почива и на чињеници да 
многи етнолози/антрополози стечено теоријско 
знање у току основних студија унеколико одбацују 
када се једном нађу унутар музеја. Прихватањем 
неписаних институционализованих правила доса-
дашње музејске праксе они одржавају стари сис-
тем мишљења, успутно губећи идеју како су своја 
академски стечена знања могли да искористе.

Изузетан значај књиге огледа се и у правци-
ма „одрживог развоја“ музеологије, које је аутор 
својим напорима иницирао и активним судело-
вањем у раду Секције етнолога Музејског друштва 
Србије интерактивно моделовао с етнолозима за-
посленим у музејима Србије. Подстицаји ауторке 
за осавремењавање етнографске музејске експо-
зиције, што подразумева и унапређене теоретске 
ставове о музеолошкој делатности, јасно се, из-
међу осталог, огледају у будућој изложби кусто-
скиње Снежане Шапоњић-Ашанин из Народног 
музеја Чачак, под радним називом Мода 60-их у 
Чачку. На другом правцу неопходних промена 
и осавремењавања налази се пример на који је, 
конкретном редефиницијом појма музејског пред-
мета, указао етнолог/антрополог Петар Декић из 
Народног музеја у Смедеревској Паланци. Он је 
своје ставове утемељио у хабилитационом раду 
под називом Збирка новинских исечака у Народ-
ном музеју у Смедеревкој Паланци – односи разме-
не у моделима јавносне комуникације као предмет 
музеализације. 

Марко Стојановић

Милош Матић, вРАТА, КАПИЈА ДвА СвЕТА, 
каталог изложбе, Етнографски музеј у Београду, 

Београд 2007. године

Избор теме за студијско проучавање културе 
неког подручја на основу музејске збирке уоби-
чајен је поступак међу музејским радницима али и 
шире међу истраживачима из различитих научних 
дисциплина. У великом броју до сада проучених 
и објављених студија и представљених изложби 
бар што се тиче музејске етнографије и етноло-
гије наилази се на различите приступе углавном у 
тумачењу, па и предлошцима за дискусију култур-
них појава. Но, већина њих је постала временом 
стереотип вођен историјско-генетским методским 
приступом проблему. Студија о вратима и постав-
ка реализована у Етнографском музеју у Београду 
чине да се након дужег времена прекида устаљен 
начин размишљања кустоса о маркерима култу-
ре и отвара широка лепеза третирања музејских 
збирки и појединачних предмета као нових онто-
лошких симбола на основу којих се изграђује сли-
ка о друштву, региону и степену развоја народа на 

одређеном подручју, тј. у овом случају на подручју 
Балкана. 

Каталог изложбе Врата, капија два света 
аутора Милоша Матића пратећи је део студијске 
изложбе реализоване у Етнографском музеју у 
Београду почетком 2007. године. Каталог садржи 
127 страна. Илустрован је фотографијама музејс-
ких предмета – вратима, цртежима и теренским 
фотографијама. Састоји се из две целине: студије о 
вратима и каталошког дела изложених предмета. 

У првом делу, осим Предговора и Увода, 
текст о вратима има неколико сегмената. Аутор 
започиње расправу о антрополошком виђењу 
врата као симбола културе сажетом анализом 
литературе која се дотиче из различитих углова 
проучавања физичке (материјалне) и метафоричке 
(духовне) симболике врата, укључујући и све еле-
менте који сачињавају визуелни доживљај врата 
– попут кључаница, кључа, украшавања. Аутор 
дефинише врата из угла материјалног предмета 
као – „... предмет начињен најчешће од дрвета, не-
што ређе од метала, стакла или комбинацијом тих 
материјала“ и даје њихову основну функцију. На 
избор облика врата у једној средини утиче свакако 
географски фактор и природна средина. Она могу 
бити веома једноставна али и веома украшена те 
се пажљивом опсервацијом уочава и смисао људи 
једног поднебља за естетском димензијом. Често 
су људи, како наводи Д. Антонијевић, користили 
богатство најквалитетнијег дрвета на племенит 
начин, транспонујући тај материјал стваралачким 
поступком у типове својих кућа, играјући се њи-
ховом дрвеном структуром, изражавајући своју 
надареност украсима на најприкладнији начин, у 
плитким резбама. 

Материјалистичку па и естетску димензију 
врата, аутор надограђује и уводи читаоца (и по-
сетиоца на изложби) у саму суштину проблема 
метафоричког тумачења врата – „... врата нису 
само оно што обухвата наведена дескрипција ... 
у традиционалној архитектури под вратима тре-
ба подразумевати и праг или такозвани доњи праг 
(подвратак), затим горњи праг или надвратак, де-
сни и леви довратак, конструктивне елементе који 
носе крило врата ..., те браву и рукохвате“. врата 
су заправо у функционалном значењу сложен сим-
бол који се састоји из низа сегмената са јасним и 
одређеним значењем за разумевање његове прве и 
основне функције те се могу проучавати у склопу 
других духовних сегмената који су били и који су 
и данас у многим крајевима Србије и шире онто-
лошка места за разумевање културе. У разради 
студије у поглављу Материјални аспект врата 
поред исцрпног прегледа материјала од којих су 
врата начињена, дати су и сви појавни облици 
заступљени на простору Србије с погледима на 
украшавање појединих облика, нарочито улазних 
врата и њихову естетску димензију. Функционал-



256 ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

ни аспект представљен је у деловима Примарна 
функција врата и Социјално-емфатичка функција 
врата. 

Поглавље Врата као симболичка граница 
чине целине са сажетим целинама: Универзална 
симболика врата, Магични поступци с вратима, 
Врата у обредима прелаза, Подвојеност просто-
ра, Кућни праг, Амбивалентно својство врата, 
Савремени доживљај врата, експлицитно наводи 
на ауторову замисао да представи полифункцио-
налност симболике врата и како истиче преди-
мензионалну улогу у свакодневном животу не само 
у традиционалној већ и у савременој култури. На 
основу тога закључује како врата нису само конс-
труктивно једноставно средство за затварање 
отвора на разним зградама већ комплексно средс-
тво комуникације. 

Симболичност врата заузима битно место у 
обредној пракси становништва у току годишњих и 
породичних обичаја, у схватању света било да је 
реч о оностраном или овостраном контексту. 

Како се култура једног друштва може огле-
дати и у симболима који шаљу различите поруке, 
чини се да је избор теме о вратима као лиминал-
ном симболу веома подесан када се расправља 
о ширем контексту културе. Врата и капија, су 
границе које омогућавају спознају нас и других, 
приватног и јавног, рационалног и ирационалног. 
Дискурс који поставља М. Матић, о метафоричком 
простору подељеном вратима, тј. капијом, потпуно 
одговара с једне стране времену реминисценције 
прошлости, а с друге, контрадикторном времену 
обнове универзалних комуникацијских односа. 
Реална или фиктивна лиминалност између нас и 
њих, споља и унутра, приватног и јавног, спокоја и 
страха, оностраног и овостраног, засноване су на 
укупним схватањима (обредној пракси) људи ових 
простора и кореспондирају географском фактору 
самог поднебља, и уједно спознаји концепта поје-
динаца и заједница на универзум. врата су грани-
ца блиског и далеког.

У савременој култури препознатљиви су на-
таложени слојеви култура које су још увек у про-
цесу прожимања са снажним архаичним твореви-
нама балканских народа и еклектичним стиловима 
Европе. На путу ширења културних особености, 
неке се прихватају и уводе у праксу, модификују 
се постојеће, старо се сједињује са новим да би 
укрштањем настали посебни облици културе с но-
вим значењима. 

Каталог експоната садржи 43 каталошке је-
динице с веома добрим референцама одабраних 
предмета које употпуњују и изузетне 
фотографије. 

Милош Матић је поставком изложбе Врата, 
капија два света и студијским текстом каталога 
ушао у готово све аспекте третирања поставље-
не теме. Истовремено, скренуо је пажњу на нови 

смер рада у савременој музеологији, где и темат-
ски везани предмети могу да кореспондирају из-
међу себе и постану спона између времена прош-
лог, садашњег и чак будућег, а потом да на адеква-
тан начин и сасвим приступачно укаже на његово 
онтолошко својство у свету симбола. Расправа ове 
врсте уз музејску поставку представља значајан 
допринос савременој српској етнолошкој музеоло-
гији која се усмерава ка изналажењу нових метода 
и приступа у проучавању и представљању културе 
у ширем значењу. 

Весна Марјановић

Рајка Боројевић, ИЗ ДУБЦА У СвЕТ

Крајем 2006. године у издању Етнографског 
музеја у Београду објављено је друго издање књи-
ге „Из Дубца у свет“ коју је написала Рајка Бороје-
вић.1 Име Рајке Боројевић повезано је с „Драгачев-
ском задругом жена“ јер је она њен идејни творац 
и оснивач, а нераздвојни уз Задругу увек су били 
ткање и домаћа радиност. Тако је сасвим логично 
да се закључи како је књига „Из Дубца у свет“ о 
ткању и ручној радиности, а заправо она то није. 
Рукоради јесу важни, и о њима се у књизи пише, 
али ово је заправо књига о Доњем Дубцу, његовим 
житељима, а умногоме и прича о Србији.

Србија се у својој историји није подједна-
ко мењала. Промене су се одвијале у градовима, 
варошицама и селима из којих су млади људи од-
лазили на школовање у иностранство и потом се 
враћали у свој родни крај, доносећи по повратку 
и део културе земаља у којима су се школовали. У 
зависности од конзервативности домаће средине и 
слуха локалних власти за промене, утицаји су има-
ли одјека брже или спорије, али се средина ипак 
мењала. Такође су се брже мењала и села ближе 
градовима. A Доњи Дубац је забачено планинско 
село у Горњем Драгачеву, па је тако деценијама 
живело у свом систему устаљених вредности. 

Чудним сплетом ратних околности у њега 
је 1941. године из херцеговине дошла Рајка Боро-
јевић, по рођењу Шотра, и до 1943. године про-
вела најтеже ратне године у кући Спасоја Тадића 
спасавши се сигурне смрти. Једно време с њом је 
био и њен брат Бранко Шотра, сликар. Скривајући 
се од фашиста у Доњем Дубцу осликао је фреске 
на зидовима куће у којој су живели. Данас је та 
кућа музеј, и под заштитом је државе. 

Иако су по завршетку Другог светског рата 
породице Шотра и Боројевић отишле у Београд, 
нису прекидале везе с Доњим Дубцем, и почетком 

1  Први пут је књигу објавила „Задружна књига“ из 
Београда, 1964. године.


