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Сузана Антић 
Народни музеј Зајечар

лутКарсКо позориште у поставци изложбе 
о деЧјим играЧКама: о етнографсКој 
музеологији и Културном наслеђу

Поставка вишезначне музејске изложбе „Мила моја – дечје играчке од 
праисторије до данас” говори о културном феномену детињства и одрас-
тања кроз миленијуме. У пољу у коме су путем етнографске музеологије 
изражени ставови о односу индивидуалног према колективном, личном 
и друштвеном сазревању кроз различите периоде детињства, младости и 
старости, своје место пронашао је и дечји театар, конкретно, луткарско 
позориште у Зајечару. Посредством изабраних чланака локалног листа 
Тимок из времена настанка и почетног замаха луткарског позоришта мо-
гуће је указати на постојање једног од нивоа порука изложбе, којом се до 
циљних група транспонује проблематика очувања и одржавања идентите-
та у оквирима музеолошки осмишљене презентације културе детињства 
и одрастања у јединственом пресеку време–простор по завршетку Другог 
светског рата.

Кључне речи: дечје играчке, етнографска музеологија, култура де-
тињства, социјализација, луткарско позориште.
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уводни део

Савремено доба са дословно већ ноторном редунданцом разноврсних 
информација у нашим, како личним, тако и друштвеним, културним и ци-
вилизацијским односима, неупитно представља значајан чинилац на основу 
кога је могуће преиспитивати и аргументовати одређене културне појаве у 
својству већ опредељених или, у скорој или даљој будућности, могућих пра-
ваца у очувању наслеђа.1 Између осталих, питање детињства и одрастања у 
сваком случају представља једну од тема којом се треба увек изнова бави-
ти и разрешавати, поготову у кључу заштите и очувања културног наслеђа 
(Живковић 2018, 3). У том правцу посматрана, изложба „Мила моја – де-
чије играчке од праисторије до данас” групе аутора из шест музеја Србије 
представља још један вредан допринос у приближавању културе детињства 
данашњим музејским посетиоцима, а путем њих и широј друштвеној зајед-
ници. У широком захвату којим су музејски стручњаци покушали да укажу 
на обрасце и моделе израде, а потом конкретне резултате − дечје играчке као 
културна сведочанства о вишемиленијумском континуитету у постојању, 
развоју и променама у схватању о већ наведеној култури детињства и одрас-
тања − посебну пажњу завређује чињеница да се у изложбеној концептуа-
лизацији дечјих играчака нашло и луткарско позориште у Зајечару, основа-
но у другој половини ХХ века.2 Из угла основне нити изложбене поруке о 
културном континуитету и бројним гранама кроз које је култура детињства 
била организована и прихватана у миленијумима иза нас (у дословно свим 
друштвеним заједницама), значај и осветљавање потребе за оснивањем по-
зоришне делатности превасходно окренуте деци несумњиво подлеже аргу-
ментовању да је, с обзиром на то да је луткарско позориште основано по 

1 Став изражен у новинском чланку и те како подржава стручно мњење у систему заштите 
културног наслеђа, које се у данашње време суочава са, у најмању руку, двојним односом 
према култури сећања: „Као неисцрпна ризница изузетних тема, културно наслеђе данас је 
више него икад сачињено од онога што је преостало − од историјске и социокултурне мемо-
рије, пошто је све друго заборављено, а дисконтинуитет и заборав су страшни наговештаји 
шта све може да се деси једној култури када се суочи са негирањем и поништавањем свега 
онога што је вредно из прошлости. Уосталом, свако ко се упусти у намеру сведочења духа 
прошлости, за коју смо мислили да је не разумемо или јако добро познајемо, наиђе на сва-
шта, на ожиљке трајно утиснуте у свој идентитет и времену садашњем, будући да се вечито 
увек враћа, и то је највећа истина” (https://www.danas.rs/).

2 Посматрајући у ширем историјско-културном контексту, оснивање луткарског позориш-
та представљало је очекивани след напора да један од градова са израженом свешћу о грађан-
ском идентитету ту одлику задржи и у новом друштвеном окружењу. У таквом светлу пос-
матрано, значајно је навести следећу чињеницу: „Позориште у Зајечару формирано је 1946. 
године као Обласно народно позориште. Прва представа, која је одиграна, 2. фебруара 1947. 
године у згради некадашњег Еснафског дома, на сцени новог професионалног позоришта, 
била је ’Жита цветају’ Јурија Мокрева. За веома кратко време, зајечарско Позориште израсло 
је у угледну и добро организовану културну установу, која је своју делатност у почетку вр-
шила на подручју Тимочке крајине” (http://zoranradmilovic.rs).
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завршетку Другог светског рата, његово деловање, самим тим, неодвојиво 
од тадашњег, прокламованог и реално утемељаваног „новог доба и новог 
човека”, што је, следствено томе, омогућавало промоцију једнакости за све 
и у свему. На тај начин, луткарско позориште опредметило је, како Душица 
Живковић каже, да:

релаксирана свакодневница, пре свега сеоске и сиромашније деце, 
започета педестих година прошлог века, тада је у друштвено-културно 
окружење увела нови појам Титов пионир, што је последично довело до 
тога да дете постане привилегован, посебан члан породице и друштва 
(Живковић 2018, 5),

што је и сам чин одласка у дечје позориште сврставало у својеврсно призна-
вање неформализоване друштвене групе „деца” и истицало њихово право 
да уживају привилегију позоришног гледаоца.

Како би за свеобухватно истраживање о целокупном културном кон-
тексту и бројним аспектима деловања луткарског позоришта у тадашњем 
друштвено-културном окружењу били потребни значајнији и тренутно не-
доступни ресурси, за потребе овог разматрања обим извора на основу којих 
ће бити спроведен аналитички део биће сведен на неколико значајних и ре-
левантним информацијама потцртаних текстова у регионалном часопису 
Тимок,3 који се, између осталог, бавио и тематиком везаном за луткарско 
позориште. Иако не у репрезентативном обиму, према квалитету информа-
ција садржаних у неколико новинских чланака о луткарском позоришту у 
Зајечару, може се говорити о томе да они, изношењем пред суд јавности и 
аргументацијом у прилог мотива, бивају интегрисани у процес јачања свес-
ти о важности очувања властите културне посебности. Архивирани пример-
ци новина важан су извор знања и информација о протеклим временима и 
догађајима, па могу у одређеном дискурсу постати још једна од полуга на 
основу којих се одржава и јача промоција локалне заједнице. Упркос томе 
што новинарски приступ условно омогућава интеграцију садржаја у окви-
ре очувања и промоције културног наслеђа, а новински су чланци, као ре-
зултат, сиров истраживачки материјал, треба напоменути да се ипак ради о 
врло прецизном и свеобухватном сведочењу о томе шта се у јавном култур-
ном простору догађало, на који начин су појединци и заједница реаговали 
и учествовали те, према томе, на који су се начин појединци и друштво у 
целини забављали, којим су културним вредностима давали предност, а које 
су занемаривали.4

3 Тимок, лист региона Зајечар. Оснивачи: Међуопштинска конференција ССРН и Скупш-
тина међуопштинске регионалне заједнице Зајечар. Излази од 6. јануара 1952. године (Митић 
1994, 10).

4 Новински чланци о луткарском позоришту у Зајечару из листа Тимок су прекуцани. 
Захваљујем на сарадњи Историјском архиву „Тимочка Крајина” у Зајечару.
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наративи

Лист Тимок, 26. март 1954. године, стр. 5. 
За наше најмлађе, Основано луткарско позориште

Најзад су и наши најмлађи становници добили своје позориште, па ће 
они моћи, гледајући у луткарском позоришту „црвенкапу”, „Мачка, петла и 
лију” и друге позоришне комаде, да се пријатно разоноде и забављају.

Луткарско позориште у Зајечару основано је при Градском савету пи-
онира, залагањем и неуморном бригом учитељице Данице Тодоровић. Ова 
млада установа наишла је на пуно разумевање код школских власти.

Луткарско позориште има и своју малу „историју”. Пре две године, у 
сали „Кривеља” приказане су кратке бајке и скечеви за пионире, нарочито 
приликом дочека Нове године. Организатор ових приредби била је Алек-
сандра Кузнецова, претседница тадашњег АФЖ-а и радила је уз пуну помоћ 
Олге Мартиновић, службенице из Зајечара. Другарица Кузнецова се више 
пута обраћала дирекцији Народног позоришта са молбом и предлогом да се 
при позоришту оснује Луткарско позориште. Међутим у томе се није успе-
ло. Једног лета, у оквиру Дечје недеље, Градска секција АФЖ-а, уз сарадњу 
Кузнецове, Вере Силајеве и Олге Мартиновић, успела је да деци прикаже 
бајку „Посејао деда репу”. Том приликом предузеће „Сидро” је поклонило 
бину која је рађена по нацрту другарице Кузнецове.

Приликом отварања нове школске зграде, пионири су добили своју салу 
и тада је покренуто питање сталног луткарског позоришта. Предлог је при-
хваћен и позориште је отворено. Тако је Зајечар добио још једну културну 
установу о којој се, нажалост, још увек у граду мало зна, али зато за њу знају 
баш они којима је намењена, знају за њу сви пионири града.

О дочеку Нове године, деца су гледала „црвенкапу” и дивила се кости-
мима, декору и луткама а све то су израдиле Силајева и Кузнецова, док је 
средства обезбедио Савет пионира.

У припреми је бајка „Ивица и Марица” од Каписазовића.
Вера Бајић

Лист Тимок, 31. децембар 1954. године, стр. 4.

Луткарско позориште Градског савета пионира, основано је прошле 
године. За годину дана рада, Позориште је дало низ успелих представа за 
децу. На репертоару овог позоришта биле су бајке: „црвенкапа”, „Ивица и 
Марица”, „Мачак и петао”, „Деда и репа”. Завршене су припреме пред при-
казивање „Снежане и седам патуљака”. Израду позорнице, декора и лутки 
врше Аља Кузнецова и Вера Силајева уз помоћ Драгише Баљошевића, на-
ставника из Зајечара. Израда лутки и декора тежак је и компликован посао, 
изискује доста умешности, смисла за лепо а и времена. Није једноставно 
урадити све ово тако да се деци дочара атмосфера бајке и маште, употреби-
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ти за све ово драгоцено слободно време и од своје собе направити − радио-
ницу (како то чини Силајева) а све то − добровољно. То одиста могу само 
они који имају љубави за децу. Треба макар најкраће време учествовати у 
том раду, осетити њихово задовољство и видети ту преданост и марљивост, 
па тек онда схватити величину ових напора и воље. Поред тога, бити и „глу-
мац” и са успехом руковати луткама. Овде треба поменути и видљив допри-
нос Сретена Николића, електричара, који је бесплатно уредио инсталације 
позорнице.

Лист Тимок, 1956. година

Многи Зајечарци још и не знају да у њиховом граду постоји једна мала 
и скромна установа, изванредно корисна а популарна код школске деце.

Основано пре нешто више од три године, Луткарско позориште је до 
данас приказало девет бајки, одлично спремљених, богато опремљених и 
приказаних свака по двадесетак пута. Ево тих бајки: црвенкапа, Деда и 
репа, Мачак, петао и лисица, Снежана и седам патуљака, Страшан сан, Иви-
ца и Марица, Василиса Прекрасна, љиљана и пахуљице и Огњило. Све те 
бајке, дочаране уз максимум залагања и маште, уз богат декор, одлично и 
зналачки израђене лутке – имале су за ово релативно кратко време близу две 
стотине представа. Нека је свакој присуствовало на стотинак малих (и ве-
ликих) гледалаца – ето очас цифре од близу двадесетак хиљада одушевље-
них гледалаца. Да ли је овде нужан макар какав посебан коментар? Да ли је 
потребно истицати од колике је васпитне важности једна оваква установа, 
ма колико она била тиха и скоро непозната. Њен утицај на живот и стицање 
навика код деце осмогодишњих школа несумњив је. Није претерано рећи 
да је Луткарско позориште у Зајечару један изванредно важан и значајан 
културни и васпитни фактор. Само као таквом му треба прилазити, само као 
таквог га оцењивати. Не заборављајући да је кроз његову салу прошло, за 
три и по године, двадесетак хиљада најмлађих...

Луткарско позориште основано је на иницијативу Градског савета пи-
онира. Иницијатор је била Александра Аља Кузњецова. То је одмах при-
хватила Вера Силајева и све до данас, Силајева је руководилац позоришта, 
његов стуб, његов главни актер, редитељ, декоратер − и све остало. Да, у 
правом смислу те речи све остало. Она израђује лутке, костиме и декор, 
она „говори” све улоге, она врши избор дела, „режира” и врши све послове 
везане за представу. Сваком ко иоле зна шта је једна позоришна, макар и 
луткарска, представа, биће одмах јасно колико је допринос Вере Силајеве 
у овом малом, скромном, непретенциозном позоришту, у овој уметничкој 
установи намењеној најмлађој позоришној публици.

Временом, Луткарско позориште је проширило рад. Пришао му је још 
један наставник − Драгиша Баљошевић. Он је примио дужност драматиза-
тора и обрађивача и у њему је Силајева нашла вредног и вичног сарадника. 
Отишло се даље. Уместо да њих двоје, Силајева и Баљошевић, говоре све 
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текстове, „играју” све улоге, ангажован је један број ученика виших разреда 
осмогодишњих школа који су „глумци”, они тумаче улоге, говоре њихове 
текстове и рукују луткама. Временом, а то се и хоће, ученици ће скоро сами 
руковати својим позориштем. Биће то дечје позориште − за децу.

Вредан је пажње још један моменат: сваку премијеру Луткарско позори-
ште приказује и за децу околних села. Редовна је појава да ученици школа 
из дванаестак села долазе на премијере и гледају представе. На тај начин, 
сеоска деца имају једно сазнање више, једно задовољство више. И она, по-
ред својих другова из града, уживају у уметничким представама Луткарског 
позоришта − ове несумњиво културне и васпитне установе којој треба ука-
зати више пажње и материјалне помоћи.

Р. П.

разматрања

У прилог потреби да се музеолошком контексту дечјих играчака при-
кључи позоришна култура сећања треба нагласити чињеницу да управо 
град Зајечар, а самим тим Тимочка Крајина, па и цела источна Србија, на 
различите начине чувају и одржавају традицију активног учешћа у разним 
облицима позоришног живота.5 Управо стога, несумњиво је како позориш-
на култура представља интегративни чинилац у одржавању идентитета гра-
да, што, како посредно, тако и у одређеном дискурсу, непосредно, говори 
у прилог ставу да је луткарско позориште представљало, између осталог, 
неку врсту мотивационо-едукативног алата у процесу одрастања бројних 
генерација. Потом, већ у детињству обликујући свој став и приврженост 
према својеврсној магији театра, некадашња деца су наставила да током 
живота уживају у другим облицима позоришног живота, уградивши позо-
ришну културу у лични и колективни идентитет.6 На другој страни, лутке 

5 Актуелни назив позоришта у Зајечару је Народно позориште Тимочке Ккрајине „Зоран 
Радмиловић”, иако треба рећи како је оно током деценија постојања неколико пута мењало 
свој назив. Током 2018. године позориште је прикључено новооснованој културној институ-
цији те од тада делује у саставу установе Народно позориште Тимочке Крајине – центар за 
културу „Зоран Радмиловић”. Историјат позоришта и опсег његовог савременог поља дело-
вања говори у прилог теми овог разматрања управо због чињенице да је оно од самих почета-
ка до данас континуирано било (у одређеном домену, квалитету и квантитету) окренуто деци, 
детињству и одрастању (http://zoranradmilovic.rs/o-nama/).

6 У савременом окружењу театарска делатност, посматрана у најширем контексту, пред-
ставља један од алата путем којих најшира заједница указује на то да су одрастање и соција-
лизација дужност и брига о којима треба непрекидно размишљати и на тај начин унапређи-
вати однос према данас културно изванредно значајној друштвеној групи деце и младих. У 
низу организација које се на различитим нивоима баве театром: драмом, игром, музиком и 
друго, помињем, рецимо, „центар за драму у едукацији и уметности цЕДЕУМ [...] али ње-
гови оснивачи се континуирано баве овом облашћу више од тридесет година као промотери 
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као појавни (Душковић 2010) и симболички комуникативни феномен (Sweet 
2014) укључене су у културу детињства од самог освита цивилизације, па су 
на тај начин утемељене у културне обрасце свих друштвених заједница на 
нашим просторима. И, на трећем, не и последњем месту, новински чланци 
који говоре у прилог настанку и постојању дечјег театра лутака у друштве-
ном пресеку једног времена пружају могућност да се у антрополошком дис-
курсу говори о неумитним културним променама. На тај начин посматрано, 
широки захват музеолошког концепта „Мила моја” посматра дечје играчке 
не само као дословно ванвремена материјализована културна сведочанства, 
која опипљиво, свим чулима доступно, и данас говоре о многим аспектима 
у постојању културе детињства и одрастања,7 већ, укључивши театарске лу-
тке у корпус играчака, потврђује да је у нама блиском (и још увек препоз-
натљивом, макар у назнакама, С. А.) историјском периоду:

настанак Детета допринео лаганом, али неумитном нестанку тра-
диционалног патријархалног модела васпитања. Укрштање различитих 
система вредности допринело је променама и примени савременог кон-
цепта детињства, а то довело до тога да је играчка постала императив и 
скоро сваком детету пружена је могућност да добије жељену играчку: 
од аутомобилчића, возића, медведића, па до новогодишњих украса за 
јелку или Барбике (Живковић 2018, 5; и одласка у дечји театар, С. А.).

Чињеница да сви чланци из Тимока као својеврсне кључне речи садрже 
појмове деца, пионири, школа речито говори у прилог наведеном цитату 
и његовом унеколико оштром закључку да су играчке постале императив 
детињства. Двојност, међутим, садржана у томе да је луткарско позориште 
било елеменат системских промена у образовању деце и обликовању њихо-
вог идентитета у складу са новим друштвеним системом вредности, али, на 
другој страни, и подстицајни садржај у превазилажењу традиционалног мо-
дела васпитања на селу, са културно-историјске дистанце посматрано, пред-

нових приступа у драми и позоришту у раду с децом, младима и одраслима (учитељима, 
уметницима...). цЕДЕУМ је организација која окупља позоришне и друге уметнике, педа-
гоге, психологе, наставнике, социјалне раднике, стручњаке за нове медије и друге ствараоце 
које занима промоција драме у едукацији и уметности” (http://www.cedeum.org), а у ширим 
оквирима АСИТЕЈ − International Association of Theatre for Children and Young People (http://
www.assitej-international.org), ИДЕА – International Drama Theatre and Education Assotiation 
(https://ideadrama.org) и многи други.

7 Одељење етнологије Народног музеја у Зајечару има и збирку играчака, која је скромна 
али квалитетно формирана у садржајном и описном погледу. Играчке осликавају једно време 
и присутне су током читавог живота. Представљају огледало појединца, друштва и простора. 
Одавно су постале равноправни музејски предмети попут одеће, накита, намештаја... Поред 
дрвеног флипера из 1920. године, ручно направљеног металног митраљеза из 1935. годи-
не, посебно место заузимају и текстилни гуштер из педесетих година прошлог века, гумене 
играчке из седамдесетих и осамдесетих, пластика и „Супер хероји” из деведесетих година 
xx века, као и друштвене игре „Монопол” и „Не љути се човече”, уз које се деца и данас 
забављају, развијају машту и уче нове ствари.
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ставља одличан увид у прошлост, па самим тим градивни елеменат за култу-
ру сећања. Управо стога, „Делатним читањем рукописа своје традиције, ус-
поменама и представама о прошлости градимо слику о себи и благовремено 
уочавамо изазове будућности. […] Без познавања ауторитета прошлости и 
умног вредновања виталних образаца културног и духовног наслеђа не могу 
се отварати велика врата будућности” (www.danas.rs).

Улога изложбе „Мила моја” у сложеним процесима парадигматских 
промена у оквирима етнографске, па и домаће музеологије уопште, очита 
је на много начина. Концепт, експографија, садржај и др. у сваком случају 
говоре о схватању услова у којима и под којима се данас живи. Новине у 
методологији рада музеја, као медијума између времена прошлог, времена 
садашњег и времена будућег, одређују став да материјални извори имају 
примарну улогу јер ништа не може заменити садржаје које предмет открива 
додиром. Ипак, неприкосновени значај музејског предмета који, у конкрет-
ном случају наречене изложбе, омогућава да се уоче различите перспекти-
ве детињства, потом, културне представе детета и представе о детету, па 
напослетку и његових играчака, омогућио је квалитетан одговор групе ау-
торки на изазов да порука изложбе буде видљива и кроз тематске кругове 
портретног сликарства, вајарства, као и друге стране, оличене у цртежима 
и фотографијама из породичних албума на којима се могу видети портрети 
деце са играчкама. Светло бачено на лутке из домена позоришног наслеђа у 
таквом окружењу оставља простор за постављено питање на који начин оне 
улазе у етнографску музејску делатност и шта је катализатор за правилно 
читање луткарског позоришта.

Позоришне лутке су у основи биле намењене драматуршком циљу и 
јасно усмереној, спољашњој комуникацији аутора и медијатора са публи-
ком, у овом случају, децом. Оне се због тога не могу сврстати у основни 
ток дечје комуникације, која у своје играчке, лутке поготово, самостално 
учитавају идеје и значења на основу којих остварују вољно-осећајно-споз-
најна искуства као конкретан резултат у једном од модела у процесу одрас-
тања и сазревања. Међутим, чињеница да су позоришне лутке и луткарско 
позориште контекстуализовани у наративе, значења и целокупну поруку 
изложбе „Мила моја”, то их у савременом окружењу сврстава, или најпре 
придружује у домен етнографског, шире музејског наслеђа. На основу так-
вог осмишљавања целокупна изложбена порука, притом у вишеструким ко-
муникационим релацијама према другим изложбеним темама и одељцима, 
квалитетно води ка подизању свести о обиму и значају једног од елемената 
у култури детињства генерација стасалих у Зајечару, Тимочком региону и 
источној Србији. У истом правцу посматрано, генерације одраслих по Дру-
гом светском рату заједнички идентитет градиле су у истом друштвеном 
систему, те кроз заједничка искуства и доживљаје наставиле да га одржавају 
и преносе на млађе и данашњу децу.

У некој врсти каскадног повезивања, новински чланци из Тимока, који 
су у реално доба настанка и процвата зајечарског луткарског позоришта вр-
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шили својеврсну дисеменацију његове мисије и визије, данас ту исту улогу 
имају контекстуализовани у култури сећања. С обзиром на то да су детињс-
тво, радости учења, спознаја, нови доживљаји и искуства неодвојиви од це-
локупног живота сваке одрасле особе, већ на први поглед је очигледно да 
порука изложбе генерацијски, завичајно, културно и општедруштвено утиче 
на размишљања не искључиво циљних група посетилаца већ и самих аутор-
ки, бројних учесника у нашем систему заштите културног наслеђа те на тај 
начин утиче на широко постављено јавно мњење.

Тема луткарског позоришта насталог у периоду по завршетку Другог 
светског рата, уткана у шире оквире изложбеног концепта о дечјим играч-
кама од праисторије до данас, отвара могућност за разматрања још неких 
питања у вези са савременим тренутком у етнографској музеологији. На 
првом месту у поставкама за разматрање била би чињеница да таква култур-
на сведочанства, која документују постојање једног новог виђења учешћа у 
процесима одрастања и сазревања деце и младих подлежу под критеријуме 
за етнографско културно наслеђе, а то би било да су старија од педесет го-
дина. На другој страни, опет, чињеница да су лутке настале у циљу одвијања 
редовне позоришне делатности, како и наратив говори, као резултат прега-
лаштва и ентузијазма просветних и културних посленика заинтересованих 
да допринесу што квалитетнијем психо-физичком развоју деце, не одговара 
уобичајеним оквирима у којима етнографија бележи, а етнологија и ант-
ропологија тумаче појаве и садржаје настале у народној култури тзв. бези-
мених стваралаца, а који су одржајем постали обичајни обрасци по који-
ма поступа већина чланова традиционалних заједница. Повезница између 
удаљених ставова о примарном етнографском статусу лутака из домена 
позоришног наслеђа била би чињеница да је у питању континуитет у кул-
тури одрастања какав су условили шири културно-друштвени процеси на-
станком социјалистичког друштвеног уређења. На конкретном плану таква 
истраживачка поставка сагледава се у наративу који говори о систематском 
и непрекидном раду луткарског позоришта управо у сеоским срединама, 
на које се несумњиво односе „стандардне” поставке етнолошких тумачења 
народне културе те приближавање и преплитање уметничких садржаја са 
фолклорним, обичајним и, најпре, назвали би то привредно-имитативним 
путем каквих су деца на селу генерацијама одрастала и бивала укључена у 
свакодневне и церемонијалне друштвене активности (притом најпре треба 
говорити о свечаним обрасцима понашања − прославе, религијски ритуали 
и др. (Живковић 2018, 4).

Надаље, укључивањем феномена луткарског позоришта у тематски ви-
шеслојно постављену изложбену експозицију о континуитету, облицима, 
садржају и значењима постојања дечјих играчака у врло дугом културном 
периоду, повезница о којој је претходно излагано говори у прилог квалитет-
ном сагледавању музејске делатности као могућности да се, уз етнологију и 
антропологију, музејским дисциплинама као што су археологија и историја 
уметности, прикључе и нека од сгледавања примерена, рецимо, педагогији 
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и дечјој психологији, што у крајњем резултату даје комуникацијски сложен 
поглед на један од неизоставних, изванредно значајних културних перио-
да у животу сваког човека. О сложеном контексту одрастања, сазревања и 
уласка „у свет одраслих” као изванредно значајном пољу сваког културно-
друштвеног система речено је много, говори се данас и биће разматрано у 
будућности, али музејска изложба каква је „Мила моја” у сваком случају 
омогућава да се суочимо са антрополошким дискурсом, који отвара простор 
за нова преиспитивања нашег савременог тренутка кроз непосредну про-
шлост. И због свега тога, како љиљана Гавриловић каже:

Са више знања, људи су постојали свеснији света око себе. Више 
знања, по правилу, производи више питања која из њега проистичу, а 
одговори на та питања би можда могли да подстакну размишљања о 
могућим алтернативама, односно променама друштваних система (који 
и поред разних – неуспелих покушаја током 20. века никада нису били 
стимулисани). Радозналост је стога остала примерена деци, а не одрас-
лим, одговорним људима, који би свет требало да прихватају онаквим 
какав јесте, те да у њему функционишу што боље могу, а процес одрас-
тања је почео да се схвата не као процес самообликовања унутар кога је 
постављање питања једна од кључних тачака, него просто као период 
усвајања знања која омогућују функционисање унутар датог, неупит-
ног система. Изгледа као да је модерност одрасла и да се сада очекује 
искључиво да је свет који нас окружује одржава у познатом/безбедном 
стању, без превеликих промена и потреса (Гавриловић 2012, 346).

Управо у таквом правцу треба сагледавати целокупни домет добро пос-
тављене сарадња шест комплексних музеја са територије Србије. То говори 
у прилог чињеници да, и ако до сада нису у потпуности остварене могућнос-
ти експоновања и тумачења одређених поља значења, која постоје у разли-
читим збиркама и њиховим основним доменима, пут интердисциплинарног 
и међумузејског повезивања постоји и као такав пружа велике могућности 
у будућности.

закључак

Препознавањем до сада неискоришћених праваца у развоју етнографс-
ке музеологије у сваком случају превазилази се, у одређеном дискурсу пре-
позната, нека врста кризе настале понављањем до сада много пута виђених 
комуникационих образаца у излагању народне културе (превасходно тре-
ба говорити о стандардизованим изложбама народних ношњи и текстилија 
уопште као несумњивом изражају „народног духа” у виду производа тра-
диционалне привредне и уметничке делатности). Детињство и одрастање, 
положај, права и одговорности детета у светлу вишеслојно посматраних 
културних релација према дечјим играчкама, стога су својеврсни лакмус па-



95ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ У ПОСТАВцИ ИЗЛОЖБЕ О ДЕЧЈИМ ИГРАЧКАМА

пир до којих граница може досегнути добро усмеравана музејска делатност 
у правцу омеђавања новог поља назначавања, документовања и бројних ту-
мачења савременог окружења у светлу културног наслеђа и културе сећања. 
Много пута понављани став о прожимању етнологије и антропологије са 
тзв. помоћним наукама у случају изложбе „Мила моја” добио је јасну и 
добро аргументовану подлогу да искључиво на тај начин културно наслеђе 
треба и може да буде надаље презентовано и укључено у јавни дискурс. Не 
мање значајним треба сматрати и став да транспоновање питања и одговора 
о идентитету у својству носећег стуба у одржању културног континуитета 
може допрети као музејска порука до бројних циљних група, упркос томе 
што у медијуму за пренос, изложбеној поставци, постоје алати на какве 
до сада нисмо наилазили. Такви алати у конкретном случају саображавају 
друге врсте наслеђа у етнографски дискурс, дају им нове садржаје и пру-
жају могућност да отворе нове комуникационе канале, а да притом остану 
нетакнути у свом примарном значењу и културном контексту. Напослетку, 
о даљим могућностима комуникације путем етнографског наслеђа транспо-
нованог кроз музејске изложбе у поруку намењену бројним циљним група-
ма може се рећи да:

Иако ограничен индивидуализованим доживљајм, на основу кога се 
виђено може транспоновати до осталих, и такав приступ умножава могућ-
ност за интер и интра културну размену, а другачије кодирање презенто-
ваних сегмената прошлости може бити − иако на микро плану − значајан 
допринос у времену мултикултуралних дијалога и креирања идентитета на 
различитим нивоима (Стојановић 2008, 131).

извори

Плодан рад луткарског позоришта. Тимок, 31. децембар 1954. 
Тимок, 1956.
Тимок, 26. март 1954. 
http://zoranradmilovic.rs/o-nama/
http://www.cedeum.org/rs/about
 https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/pristojnost-prema-kulturi-secanja/
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Suzana Antić

puppeT TheaTer wiThin The exhibiTion of Toys: 
on eThnographic museology and culTural 

heriTage

summary

The setting of the complex exhibition “My Dear – Toys from Prehistory until Present” deals 
with the cultural phenomenon of childhood and growing up through the millennia. Within the field 
of ethnographic museology, views on the individual’s attitude towards collective, personal and 
social maturation through different periods of childhood, youth and old age were expressed. A part 
of the exhibition is also a children’s theater, in particular, the Puppet Theater from Zaječar. Through 
selected articles from the local newspaper Timok from the time of the inception and initial upswing 
of the Puppet theater, one of the messages of the exhibition is expressed – one which transposes 
the problems of preserving and maintaining identity within the framework of a museologically 
conceived presentation of the culture of childhood and growing up in a unique intersection of time/ 
space after the end of the Second World War.
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