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И онда је почео ТЕЧАЈ који су многи на-
звали „Дивљи“ јер га је Рајка Боројевић спрово-
дила самоиницијативно и без ичије подршке или 
помоћи. Будући да је била учитељица, замислила 
га је као женску школу, у којој је желела да научи 
сељанке како да воде домаћинство, одржавају хи-
гијену, уреде стан, васпитају децу, укратко како да 
побољшају свој тежак положај.

Течај је успешно одржаван и настављан је из 
године у годину, а Рајка Боројевић је организовала 
и прве екскурзије. Било је то време кад је путовање 
од Дубца до Београда трајало дуже од дана и ноћи, 
а половина жена није имала ни личну карту. Па, 
ипак, је дошло до првих ПРОМЕНА. Мужеви су 
прихватили да њихове жене одлазе од куће на „Те-
чај“ и почели да помажу својим женама у многим 
кућним пословима. Рајка Боројевић је већ имала 
разлога да се радује, јер је све чешће наилазила 
на позитивне промене. Неминовно је и у селима, 
старо уступало место новом. На задружним скуп-
штинама, жене су почеле да говоре сасвим храбро 
о својим проблемима, па и о насилним прекидима 
трудноће који су многима однели животе. Схвати-
ле су да једино искреном причом о својим теш-
коћама могу помоћи саме себи. 

Иако ово није књига о рукорадима, они су 
ипак били покретачка снага свих промена које су 
уследиле. Рајка Боројевић је размишљала да би 
жене из ових села најлакше побољшале живот, 
свој и своје породице и свој положај – путем кућ-
не радиности. Запазила је да је на сељацима сва 
одећа фабричке израде и да некадашње народно 
одело полако ишчезава. 

Уочивши прилику коју никако није смела да 
пропусти почела је да истражује:

Открила је да у селу Горачићима на Покров-
дан, старе жене из сандука ваде укопну спрему, да 
би је обукле кад иду на сабор. Тамо је пронашла 
још један извор народних мотива које је дала жена-
ма да ткају. Ове заборављене и лепе шаре израђе-
не нарочитим техникама ткања које су стајале на 
дну сандука тих старица, вапиле су за светлошћу 
да не би биле покопане и заборављене заувек. Да 
би мотивисала жене, Рајка Боројевић је објавила 
такмичење у смишљању нових ткања инспириса-
них старим мотивама. Као да је чула речи Стојана 
Новаковића изречене 1872. године. „хоћемо ли 
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 то ће из-
весно бити. Јер се униформисање и с њиме свеза-
на промена збива непрекидно на наше очи“. При-
онула је са женама на посао и преко рукотворина 
„Драгачевске задруге жена“ сачувала од заборава 
и заштитила важан део наше нематеријалне баш-
тине.

За свој мисионарски рад Рајка Боројевић је 
била награђена „вуковом наградом“ 1972. године, 
али највећа награда и признање су што све што је 
створила и даље живи. 

„Убрзасмо. Жене се не заустављају. Оне 
желе само напред. Знају да је то за њихово добро. 
За добро заједнице, породице, деце. 

Никли нови људи – рекло ми је неко обра-
довано лице“

Весна Бижић-Омчикус

Милош Матић, Марко Стојановић,  
ДРвО ПОД ПРСТИМА, ТАКТИЛНО 

ДОСТУПНА ИЗЛОЖБА

У оквиру манифестације Дани европске 
баштине у току септембра 2006. године у Етно-
графском музеју приређена је тактилно доступна 
изложба „Дрво под прстима“, намењена слепим и 
слабовидим особама.

Изложбу је Етнографски музеј реализовао у 
сарадњи са Савезом слепих Србије и Удружењем 
грађана „Центар“, непрофитном организацијом 
која се бави приближавањем културних садржаја 
свим категоријама особа са инвалидитетом, пред-
стављањем њиховог културног стваралаштва и 
омогућавању њиховог свеобухватнијег приступа у 
институције културе. 

На изложби „Дрво под прстима“ аутора Ми-
лоша Матића и Марка Стојановића представљено 
је двадесетак предмета из пет збирки Етнографс-
ког музеја – Привреде, Покућства, Справа за пре-
раду текстилних влакана, Саобраћаја и транспор-
та добара и Музичких инструмената. Предмети су 
били „ослобођени“ витрина и потпуно доступни 
посетиоцима, којима је то било неопходно за ос-
тварење потпуне когнитивне и емоционалне ко-
муникације с експонатима. Основни критеријум 
за одабир дрвених предмета (или предмета у чијој 
изради је у мањој мери коришћен и неки други ма-
теријал, најчешће метал) је његова нешкодљивост 
за посетиоца који додирује предмет као и лако 
одржавање, чишћење и заштита ових експоната 
након изложбе.

Избор предмета сачињен је на основу три 
критеријума – према текстури различитих врста 
дрвета, обликовању предмета и тродимензионал-
ним орнаменталним композицијама којима су ук-
рашени. Иако је изложба имала ограничења у пог-
леду броја приказаних експоната и због тог што 
је одабир полазио од избора материјала, успешно 
је заокружен приказ традиционалне културе према 
месту које су имали у свакодневном животу људи. 
Посетиоци су добили информације о култури ста-
новања, традиционалном привређивању, друштве-
ним, обичајним и религијским аспектима у систе-
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му вредности традиционалних заједница. Поред 
основних информација које показују предности 
и ограничења функционалних захтева приликом 
обраде дрвета за израду употребних предмета, ова 
изложба је приказала већи број пресека у култури 
– текстура дрвета носи информације о климатским 
и геолошким одликама тла, начин обликовања и 
квалитет израде предмета достигнути ниво тех-
нолошког развитка у аутаркичним условима при-
вређивања, док тродимензионална орнаментика 
представља извор информација о естетским вред-
ностима и културним утицајима који су се препли-
тали, претежно средњовековним и оријенталним.

Изложени предмети говоре и о симболичкој 
комуникацији унутар традиционалне заједнице, 
положају и улогама које је појединац могао да има 
према полу, старости и другом, о идентитету шире 
заједнице, односу једне групе према другој, али и 
симболици значења која су приписивана одређе-
ним врстама дрвета у претхришћанској, христија-
низованој и хришћанској традицији.

Предмет је на овој изложби једини носи-
лац информације поред легенди које су исписане 
Брајевим писмом за слепе и које су садржавале 
основне каталошке податке о предмету. Интеграл-
ни део изложбе, међутим чине и чланци аутора 
Милоша Матића и Марка Стојановића, преузети 
из Зборника „Дрво“ посвећеног Данима европске 
баштине, у звучним часописима „Мозаик“, Савеза 
слепих Србије и „Нашој ризници“, Савеза слепих 
Београда. Оба звучна часописа су укључена у про-
грам библиотечке размене Савеза слепих и слабо-
видих особа на територији бивше Југославије. 

Значај изложбе „Дрво под прстима“, као 
првог институционализованог инклузивног при-
ступа, био је и у томе што се посета овој излож-
би налазила у програму боравка у посети Србији 
лорда Колина Лоуа, председника Европског савеза 
слепих и службеника Краљевског националног ин-
ститута за слепе у Лондону, што показује реалну 
могућност да пројекти попут овог постану шире 
прихваћени у домаћој музеолошкој пракси.

Марија шћекић


