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биолошко одржавање живота и обезбеђење еко-
номске основе која је неопходна појединцу и 
заједници. Сличну улогу има, први пут у нашој ли-
тератури темељно проучена и примерима с терена 
поткрепљена „митологија раскрснице“, која је 
вишеструко повезана с преплитањем разноврсних 
паганских и хришћанских митолошких схватања.

Том приликом су, из обимне студије, поме-
нути само неки примери који иако извађени су 
целине, јасно указују да научна расправа Српска 
митологија у веровању, обичајима и ритуалу 
проф. др Сретена Петровића, представља велики 
помак и значајно доприноси упознавању српског 
традиционалног митског наслеђа и његове посте-
пене христијанизације. Тиме се студија проф. др 
Сретена Петровића битно разликује од неких но-
вијих покушаја приказивања српског митолошког 
наслеђа. Она прати историјски ход у минулом и у 
нашем времену. У тој студији је целовито обухва-
ћен и научно образложен систем српске митологи-
је од најранијег па све до савременог доба. Обра-
зложене су и разјашњене многе појаве, обреди и 
обичаји и научно указано на ток развоја нашег 
обредно-магијског, а затим и христијанизованог 
погледа на свет. Добили смо једно драгоцено на-
учно штиво, богато илустровано и писано сваком 
приступачним стилом, које указује на садржај 
нашег културно-историјског наслеђа и на његов 
допринос развоју европског и општег духовног 
стваралаштва.

До сада се, то се мора нагласити, наша на-
ука у проучавању српске митологије ослањала 
углавном на радове Веселина Чајкановића, Симе 
Тројановића, Тихомира Ђорђевића, Владимира 
Дворниковића и неких других. Међутим, убудуће, 
свако ко буде желео да се бави том проблематиком 
неће моћи да заобиђе ово научно дело проф. др 
Сретена Петровића. Оно уноси, као што се види, 
новину у проучавање српског митолошког насле-
ђа и у методолошком и у садржајном смеру. От-
кривена је основа и приказан ток развоја српског 
религијског схватања и његовог погледа на живот 
и свет. Кратко речено, то је капитално дело о срп-
ској народној религији и њеном месту у светским 
религијским системима, што чини част аутору, 
издавачу и нашој науци о народу.

Петар Влаховић

Поводом изложбе: ПРОИЗВОДИ СТАРИх 
ЗАНАТА, Музеја у Сирогојну

Осврчући се уназад и упућујући широк 
поглед унапред, упућујем нажалост закаснеле, 
али зато јасрдачније честитке и најлепше жеље 
Музеју „Старо село“ поводом значајног живот-
ног јубилеја и ове изложбе у рустичном духу 
којом нас, уочи Ђурђевдана, подсећа на свој рад 
и остварење. За само четврт века интензивног пре-
галаштва Сирогојно је себи обезбедило место на 
културолошкој мапи Европе.

Музеј под тзв. ведрим небом не само да је 
тешко остварити већ га је још теже одржати, с 
обзиром да шиндране кровове, дрвене прагове и 
ограде које треба редовно обнављати и замењива-
ти, а да не помињемо сталну опасност од пожара 
(„објекти високог ризика). Стога се не треба чуди-
ти што Музеј уз многе ктиторе главном заштитни-
цом сматра Огњену Марију. Изузетно скупе у на-
стакну, такве установе – чини се – још су скупље 
у одржавању, а њихови програми су захтевнији од 
оних у етнографским музејима класичног типа.

Упркос томе, музеји на отвореном су више-
струко исплативи, будући да штедро награђују 
ствараоце и посетиоце тиме што су незаменљив 
пример за углед и извор надахнућа, покровитељ и 
промотер традиционалних делатности домаће ра-
диности и сеоских (понегде и варошких) заната.

Мада нас је још давне 1901. године, профе-
сор Сима Тројановић позвао да у Србији напра-
вимо нешто попут стокхолмског Скансена, идеју 
су делимично реализовали професор Боривоје 
Дробњаковић и архитекта Александар Дероко по-
стављајући меморијану Вукову кућу у тршићу. У 
послератном периоду су нас претекле многе држа-
ве па и оне знатно сиромашније од нас. Сирогојно 
је било пример за углед, истина неједнако искори-
шћен, за још два музеја у слободном простору у 
Западној Србији (Добри Поток, Коштунићи).

Био је у јавности и несхватања и неразумева-
ња шта се жели и шта се хоће (наслови преко целе 
странице у дневним новинама: „И Београд добија 
Дизниленд“), небриге о етнографским непокрет-
ним споменицима и одлагања финансирања зарад 
„пречих“ инвестиција.

1.

Према исправном ставу оснивача, објекти 
народног градитељства у којима је поникла и 
развијала се за Златибор карактеристична домаћа 
радиност и сеоски занати, најподеснији су оквир 
и за одређени вид и обим производње уникатних 
предмета тих делатности.
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Пројектом је било предвиђено да будуће ра-
дионице у етнографском амбијенту у Сирогојну, 
осим производних задатака у ограниченом обиму, 
буду она нужна спона с плетиљско-ткачком, грнар-
ством, дрводељарством и металопрерађивачком 
(ковачком) делатношћу ширих размера – у селу 
(селима).

У новом насељу није требало да раде и да се 
обучавају само будући мајстори из златиборских 
села већ је требало да технику завичајне радино-
сти и занатства упознају, и њоме овладају, гости 
музеја (попут курсиста у Манаковој кући), стацио-
нирано смештени, за ту прилику, у етнографском 
амбијенту. На тај начин приступило би се и разви-
јању сепцифичног облика туризма.

Етнографска амбијентална целина у Сиро-
гојну, својим обликом и садржином требало је 
према нашој замисли1 – да чува слику живота у 
прошлости, оживљава старије привредне делатно-
сти – као изворе допунског привређивања стано-
вишта, припрема, организује и остварује пријем и 
прихват гостију и води продају производа.2

Када је о претходном реч – опредељењу за 
домаћу радиност и занатство – и њиховом потпу-
нијем приказу у етнопарку, није се смело изгубити 
из вида да се у Европи и свету такви амбијенти, од 
60-тих година XX века, све више тематски усмера-
вају и тако потискују свеобухватне „музеје на отво-
реном“. Оживљавање домаће радиности и заната 
у етнопарковима, које је имало и има своје ватре-
не заговорнике и поборнике, али и оштре критича-
ре (код нас М. С. Филиповић, Б. Којић), данас се 
са успехом обавља широм нашег континента (Бу-
гарска, Чешка, Украјина, Мађарска, Швајцарска, 
Скандинавију да и не помињемо) и у свету.

Предвиђали смо пре четврт века да ће се у 
Сирогојну, осим других производа, израђивати и 
алатке за одговарајуће радиности и занате (пресли-
це и вретена, станови за ткање, ручно лонцарска 
кола и др.) с. 64. Такође смо предвидели да ће 
три зграде чинити рукотворачо-занатски део ам-
бијенталне целине у Сирогојну. У згради чардак 
с тремом и избом. Требало је да буде смештена 
ткачко-плетиљска радионица на спрату, а лончар-
ска радионица у изби; у једној од две приземне 
зграде – дрводељска, у другој ковачка радионица, 
а све три у истој равни с вуруном – хлебном пећи. 
Та целина, с објектима изложбено-продајног и 
смештајно-угоститељског дела, требало је да чи-
ни овећи џемат.

У свему замишљеном, идејни творци су 
били налик на тесаре који су ћетрили брврна и 

склапали греде, док су настављачи имали да раде 
испуну, или, још узвишеније, први су били израђи-
вачи рамена з икону, која је затим годинама бојена 
постојаним бојама. Кад је распоред снага такав, 
увек постоји оправдана бојазан да настављачи с 
временом не одоле свеколиким искушењима сва-
кодневне музеолошке праксе. Стога је у сирогојан-
ском случају стално, можемо рећи дводеценијско, 
присуство главног пројектанта био од неоцењиве 
важности.

Писац ових радова поносан је што је у том 
послу био сарадник неуморног и непрежаљеног 
Ранка Финдрика, коме је Сирогојно животно дело. 
Градио је тиме споменик нашој служби заштите, 
етнологији и, нажалост, себи. Музеј „Старо село“ 
му се одужило и он Музеју непревазиђеним трок-
њижјем. Agens spiritus целокупног подухвата и 
наш „велики просјак“3 неоцењиве енергије била је 
Добрила Смиљанић, коју је са успехом наследила 
Зорица Ивковић, као и наше колегинице Боса Ро-
сић и Снежана Томић – Јоковић. Пре овог успеха 
бележимо вредан покушај једног тима из 1963. г. 
(архитекти Д. Павловић и Ђ. Петровић, инжењер 
хортикултуре Владета Ђорђевић, и етнолози М. 
Драшкић и Д. Дрљача) да реализује пројекат „Зла-
тиборска брвнара“ на Паризанским Водама.

2.

Пребогати садржај ове изложбе од којег не 
могу да се одвоје очи посетилаца и где све кипи од 
разноврсности, као да побија укорењену флоску-
лу о „скромном и функционалном“ инвентару за-
дружног домаћинства (вамилије) с краја XIX века. 
Шта се све ту шало у кући под капићем, између 
усечених брвана, у долапама (попут савремених 
плакара), наћварима и стублинама, сандуцима с 
рухом, фрулама и двојницама по полицама, по по-
друмима кућа на ћелицу (пољопривредне и занат-
ске алатке), у зградицама простране окућнице – о 
чему сведоче називи на стотине предмета, и сли-
ке, у изврсном каталогу изложбе, који ће ускоро 
бити потребно доштампати. Види се да је ауторки 
изложбе добро познато златно правило музеоло-
гије установа скансеновског типа: нема „испри-
ке“ ако нешто изостане да је то учињено „услед 
недостатка изложбеног простора“. За све што се 
у музејима на отвореном, у локалној средини, 
уради у стручном погледу, постоји веродостојна 
провера од стране локалне заједнице („колектив 
средине“).

Наравно да и чувари традиције, не само ма-
теријалне већ и духовне, иду укорак с временом, 
али су то ситнији, строго одмерени крачићи, које 
можемо подвести под појам „рустик“ у позитив-

1 Д. Дрљача и Р. Финдрик, Етнографски 
амбијент у Сирогојну – спој привредних и музео-
лошких интереса, Етнолошка свеска III, Београд 
1980, с. 60-66 (посебно 61-62).

2 Исто, с. 63.
3 Tronen Skansena, Arturu harelijusu, дат је 

надимак „den store tiggaren”
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ном смислу те речи, не као припросто већ једно-
ставно, не као „сељаклук“ већ као инвентивну 
имитацију оригиналног.

Сирогојно, као музеолошка, стручно-научна 
установа, усмерена на чување широко схваћене на-
родне традиције, самосвојна и нарочита, посебно 
је обавезна према себи сличним институцијама на 
отвореном: Вуковом кућом у Тршићу, црквеном 
комплексу са саобрашицама и етно-музејом у До-
бром потоку и етноселом у Коштунићима. Музеј 
„Старо село“ ће тим обавезама најбоље одговори-
ти добро осмишљеним дугорочним програмом и 
поступно реализованим годишњим плановима.

3.

На ограниченом простору, без могућности 
значајнијег ширења, Музеј би уз мања улагања, и 
већ сад, могао да прибегне избору 2–3 депандаса 
у неколико златиборских села (Доња Јабланица, 
Бранешци, Доброселица) до којих, у сезони, мо-
гу да возе минибуси. Тако би, истина ограничени 
број посетилаца, могао да сазна много више и да 
то упореди с већ виђеним у Сирогојну. Такође би, 
већ од ове године, требало у Музеју почети с ор-
ганизовањм сталне смотре и прегледа горштачке 
домишљатости и савременог ерског духа. Могли 
би се, бар једном годишње, организовати походи 
кириџијским стазама, а преко лета спавање у па-
стирским кућерима из којих, са слика, провирују 
главе са шајкачама. У Музеју, ако не и у другим ло-
калима, треба посетиоцима нудити храну и пиће 
карактеристичне за ужички крај: лепиње-погаче, 
кајмак (за понети у чабрицама) и ужичку пршуту, 
од пића – клековачу, а од прерађевина обавезно 
слатко од боровница, јагода и мед, што се већ чини 
на Златибору. У календар догађаја у Музеју треба 
посебно обележити најмање три значајна датума: 
Ђурђевдан (икона св. Ђорђа у „кући“), Петровдан 
(црквена слава) и Огњена Марија – заштитница 
свих пожаром угрожених кућа и установа. Све то 
и још много тога другог резултат је промишљања 
једног обичног српског етнолога аизмеђу истин-
ске рустичности и фолклорног кича, пошто је 
давне 1941. г. у Улици краља Милана у Београду 
видео обојену слику на стаклу поносника с коњи-
ћем и натовареним самаром испод које је писало 
„У Београд хита Ера/ с мириснога Златибора У ка-
чици кајмак носи/ Пробати га свако мора...“

* * *

Питање је, наравно, шта од свега тога, и 
у којој мери, може бити остварено у музејској 
„сценографији“ уверљивог динарског џемата. 
Јер, примењена етнологија нас учи да традицио-
налним техникама могу бити израђивани не само 
уникатни предмети већ и предмети погодни да 

буду суверени. На напуштајући границе доброг 
укуса, могуће је „Старо село“ још више резвијати 
као пулсирајући и скоро самофинансирајући кул-
турно-привредни погон.

Пожелимо им да и даље раде вредно и саве-
сно: На многаја љета!

Душан Дрљача

ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ ТКАЧКЕ УМЕТНОСТИ 
WEAVING АRT MUSEUM

Развој мултимадијских могућности 
електронских медија, нарочито World Wide Web-a 
довео је, крајем двадесетог века, до појаве новог 
вида музеја – виртуелног музеја. Виртуални, за 
разлику од класичног музеја, не чува материјалне 
предмете већ садржи колекције дигиталних 
фотографија, звучних фајлова, писаних 
докумената и других података од историјског, 
научног и културног значаја. Већина ог типа 
настала је од музејских Website-oвa и home 
page-a на којима су музеји представљали своју 
основну делатност и актуелна дешавања. Бројне 
корисничке предности – лак приступ, вишеструка 
могућност претраживања и повезивања (hyper 
linking), интерактивност... као и све већа популар-
ност електронских медија довеле су до експанзије 
виртуелних музеја на размеђу два века.

Виртуелни музеј ткачке уметности (Wea-
ving art museum)1 основан је 1997. године. Његов 
оснивач је WAMRI – Калифорнијска непрофитна 
јавна бенефитна корпорација призната од Феде-
ралне пореске администрације Владе Сједињених 
Америчких Држава. Оснивачи наводе да је музеј 
настао из потребе и жеље да пружи одговоре на 
нека веома значајна питања везана на историју 
ткања. Такође, жеља кустоса тог сајбер музеја је и 
да допринесу расветљавању неких заборавњених 
и запостављених аспеката ткачке уметности. Они 
полазе од чињеница да се у већини водећих свет-
ских музеја чувају, а делом и излажу јавности, ко-
лекције врхунских тканих производа – прекривки 
насталих у отоманским (турским) и сафавидским 
(иранским) дворским мануфактурама и атељеима. 
Мада су те раскошне тканине имале и употребну 
вредност ипак је њихова доминантна функција би-
ла декоративна. Такође, поседовање тих ћилима 
се везује за високу културу и краљевски начин 
живота.

1 Види: WWW.WeavingArtMuseum.org.
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