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Снежана Томић Јоковић 
Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно 
staroselo@ptt.rs 
 

УЛОГА МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“ У 
СИРОГОЈНУ У ОЧУВАЊУ И ОЖИВЉАВАЊУ 
СТАРИХ ЗАНАТА И ЗАНИМАЊА 

После кратког осврта на развој заната у златиборским селима у 
прошлости, у саопштењу су представљене активности Музеја у циљу 
очувања и оживљавања старих заната и занимања. 

У складу са концепцијом рада европских музеја на отвореном, један 
од сегмената у заштити културног наслеђа односи се на очување и 
оживљавање старих заната и занимања. У Музеју на отвореном 
„Старо село“ оно се одвија кроз различите активности. Почиње 
процесом „изградње“ Музеја (где су примењене старе технике 
грађења кућа брвнара) и наставља се сталним одржавањем објеката, 
затим бележењем постојећих заната у златиборским и околним 
селима, презентацијом занатских радионица и алата у сталној 
поставци Музеја и демонстрацијом традиционалних техника израде 
занатских производа, организовањем едукативних програма за 
ученике и студенте, организовањем обуке за бављење старим 
занатима за незапослену омладину из златиборских села, продајом 
занатских производа (који представљају оригиналан сувенир) у 
продавници Музеја, као и обнављањем израде занатских производа 
који су временом престали да се производе. 

Кључне речи: музеј на отвореном, Сирогојно, стари занати, 
ревитализација. 

УВОД 

Сеоски занати углавном су се развили из кућне радиности као облика 
привређивања у задружним породицама, у којима је била заступљена подела 
рада према полу и узрасту. Постепеним повећавањем потреба за различитим 
производима, вештији и сретнији појединци почињу да производе више и 
боље од других. Они се специјализују за поједине делатности и улазе у прави 
занат када почињу да израђују производе за наручиоце уз одговарајућу 
надокнаду. Занатски прозводи били су тражени и њихова производња 
доносила је материјалну корист већу од осталих занимања. Дешавало се да се 
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у неким крајевима читаве породице, па и цело село, баве неким занатом 
(почетком 20. века центри за производњу качарских производа били су у 
селима Равни и Никојевићи, данас су се у великом броју одржали у селу 
Рожанство; породице Гудурићи из Сирогојна биле су познате по дрводељским 
производима, терзије у Љубишу, лончарски производи су прављени у селима 
Потпећ и Роге, данас у селу Злакуса, производња катрана и луча била је 
изражена у селима Јабланица, Доброселица, Драглица, Сјеништа, Кућани, 
Негбина, Бела Река, Ојковица, Бурађа, Семегњево, Чајетина, Шљивовица, 
Бранешци). Занатима су се бавили јер основно сеоско привређивање – 
сточарство и земљорадња – није могло да подмири потребе, или када су 
привредни услови подстицали на неки уноснији посао. Тако се у ужичком 
округу, где гајење жита није могло да подмири домаћу потребу, развио 
кириџилук као вема важна делатност. 

Поред свих тешкоћа које су пратиле занатску делатност, она је до 
Другог светског рата била једна од најраширенијих и веома развијених 
делатности сеоског становништва, јер су се њиховим производима 
задовољавале основне животне потребе, почев од грађења кућа и њиховог 
опремања потребним покућством, преко израде алатки и оруђа. 

Природа земљишта и богатство извесним материјалом давали су 
могућности да се у појединим крајевима развију рентабилнија занимања него 
што је обична сеоска економија. Њима су се допуњавали приходи и потребе 
становништва. 

ЗАНАТИ У ЗЛАТИБОРСКИМ СЕЛИМА 

Поред сточарства, које је било главно занимање становништва 
златиборских села, да би подмирили основне животне потребе мештани су се 
бавили земљорадњом онолико колико су дозвољавали природни услови и 
квалитет обрадивих површина. Недовољни приноси жита приморали су 
појединце да своје производе размењују за жито, со, шећер или гас. 

На бављење појединим занатима утицала су и досељавања 
становништва из других области, које је преносило своја умећа на аутохтоно 
становништво. 

Даровити појединци златиборских села и села ужичког краја, бавили 
су се разноврсним занатима и допунским привређивањем, а сировине за 
њихову израду били су природни материјали: дрво, земља, камен, кожа, 
животињска и биљна влакна. 

У другој половини XIX и почетком XX века у златиборским селима 
становништво се бавило различитим занатима и допунским привређивањем.  

Читав златиборски крај богат је многобројним врстама дрвета (бор, 
јела смрча, храст, буква, јасен, јавор, брест, бреза, леска итд.) па је 
дрводељство било веома развијено. Неимари су градили куће и привредне 
објекте, качари производили буце, крављаче, каблиће, чаброве, џбанове, 
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табарке, капке, капалице, буриће, каце, парионице, шавоље, столари – врата 
прозоре, кревете, наћваре, сандуке столове, клупе, натре (разбоје), чекрке, 
ћевњаке, колевке итд., колари су израђивали кола. Затим се издвајају мајстори 
за израду карлица и корита, за израду столица, мајстори за производњу 
музичких инструмената, мајстори за израду производа плетених од прућа 
(лесковог и врбовог), мајстори за израду кутија (мерица, бучука), мајстори за 
израду брезових метли, грабуља и вила, преслица и вретена, мајстори за 
израду чутура, чанкова, сланика. Веома значајна била је и производња катрана 
и луча. 

Производе од земље – судове који су коришћени за припремање хране 
на отвореној ватри – израђивали су грнчари. Од земље су прављене пећи, а 
постојали су и мајстори циглари. 

Ковачи су ковали српове, рала, мотике, грабуље, маказе, бритве итд. 
Од коже су прављени опанци и мешине за пренос белог мрса, ракије и 
катрана. Од природних влакана абаџије и терзије најпре су шиле одећу од 
сукна које се ткало у домаћинствима и ваљало у ваљавицама, а потом и од 
куповне чоје. Мутавџије су израђивали торбе и покровце од козје длаке. 

Од услужних заната били су развијени: кириџилук – транспорт робе 
на коњима и продаја луча, катрана, дрвених и земљаних судова, сира, кајмака, 
пршуте, сланине, рабаџилук – транспорт робе на колима у која су упрегнути 
волови и продаја занатских производа, воденичарство – млевење жита у 
воденицама поточарама, ваљавичарство – ваљање сукна у ваљавицама, 
механџилук – рад у механама. 

У оквиру допунског привређивања било је развијено пчеларство, 
сушење воћа, сушење меса, печење ракије, производња сирћета, сира, кајмака 
итд. 

За потребе домаћинства жене су од природних сировина – вуне и 
конопље – израђивале одећу и текстилно покућство. 

После Другог светског рата, у измењеним условима живота услед 
наглог развоја индустријске производње, и занатска делатност доживела је 
промене. Многи занатски производи замањени су индустријским, који прво 
освајају градско, а затим и сеоско тржиште. У овом периоду село улази у нову 
фазу привредног, економског и друштвеног развоја. У друштву су стваране 
нове вредности, норме и мерила, а готово сва насеља захватао је процес 
раслојавања. Нови облици привређивања у великој су мери утицали на 
материјалну страну народног живота, што је видљиво у начину грађења кућа 
и њиховог опремања, покућства, начину одевања и привређивања. 

УЛОГА МУЗЕЈА У ОЧУВАЊУ И ОЖИВЉАВАЊУ СТАРИХ 
ЗАНАТА (ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ) 

У складу са концепцијом рада европских музеја на отвореном, један 
од сегмената у заштити културног наслеђа односи се на очување и 
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оживљавање старих заната. У Музеју на отовреном „Старо село“ оно се одвија 
кроз различите активности. 

Један од примера заштите и обнове одређених заната може се видети у 
самом процесу „изградње“ Музеја. Објекти одабрани за преношење у Музеј 
(демонтирање и поновно склапање објеката пракса је која је постојала у 
прошлости, када су објекти преношени у трагању за бољим условима живота) 
пренети су на нови простор, где се приступило поновном склапању објеката. 
На тим пословима, уз надзор стручњака, били су ангажовани мештани из 
Сирогојна и околних села, који су у овом процесу рада потпуно савладали 
начин грађења кућа брвнара (зидање камених основа и подзида, спајање 
зидних платана у „ћерт“, израда и украшавање шашоваца, израда шиндре, 
израда и украшавање детаља, „набијање земљаног пода“, зидање земљаних 
пећи, оплитање ограда од „прошћа“ итд. Један од ангажованих у тим 
пословима који је потпуно научио старе технике неимарског заната био је 
Будиша Секулић, ангажован на пословима одржавања објеката у Музеју. И, 
што је веома важно, његов унук учи занат од њега. 

Следећи вид заштите сеоских заната јесу теренска истраживања. 
Бележење тренутног стања заната који су се одржали до данас, прикупљање 
података о занатлијама, алаткама и начину израде производа. Затим, набавка 
алатки или читавих радионица уколико је могуће. У Музеју на отвореном 
„Старо село“ у сталној поставци су изложене три занатске радионице: 
качарска, грнчарска и ковачка. Да би се функције изложених предмета што 
боље приближиле посетиоцима Музеја, у радионицама се организују 
демонстрације традиционалних техника израде занатских производа. 
Заинтересовани посетиоци могу да се опробају у овим старим вештинама, што 
код појединаца може да доведе и до озбиљне заинтересованости за бављење 
неким од представљених заната. 

У једном од вајата изложени су предмети за обраду вуне и конопље и 
разбој за ткање. Ту се одвијају демонстрације традиционалних техника обраде 
вуне: предење, препредање вуне, намотавање, сновање, ткање. За те послове 
ангажоване су жене из села. 

Следећи вид музејске делатности која значајно доприноси очувању 
традиционалних заната јесу едукативни програми органозовани за ученике и 
студенте. Реализоване су следеће тематске радионице: 

• Обрада вуне на традиционалан начин (шишање оваца, прање вуне, сушење, 
гребенање, предење, препредање, бојење природним пигментима, мотање); 

• Обрада конопље на традиционалан начин (сејање, брање, мочење, сушење, 
трљење, гребенање, предење, мотање); 

• Старе технике ткања на хоризонталном разбоју (преткивање „чуначко“, 
затим клечање („балучење“), „на нитиће“, „на петљу“, „чворање“; 

• Старе технике ткања на вертикалном разбоју. 
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Радом у оваквим радионицама, полазници су упознали справе, алатке, 
њихове називе, практичну примену, као и терминологију одређених техника у 
процесу рада. 

За децу која бораве на рекретаивној настави у природи на Златибору 
такође су организоване једнодневне радионице, у којима су учили како је 
прављено текстилно покућство у прошлости. 

У Музеју су организоване и обуке младих старим занатима. Прва 
обука је спроведена 1997. године у сарадњи са Тржиштем рада. Обуку је 
похађало 20 полазника. Пројектом су обухваћена три заната: столарски – где 
су биле заступљене старе технике ручне обраде дрвета, корпарски – израда 
корпи од лесковог и врбовог прућа. Овај занат је посебно интересантан јер не 
захтева велика материјална улагања. Сировина за израду корпи не мора да се 
купује (пруће од леске и врбе налази се у окружењу), а од алата су потребни 
бритва и шило. Трећи занат је качарски, чија је обука спроведена највећим 
делом у радионицама код мајстора. 

Друга обука је организована 2005. године у сарадњи са Месном 
заједницом Сирогојно и Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, такође у циљу едукације незапослене сеоске омладине. 
Пројектом су обухваћена четири заната: ткачки, абаџијски, корпарски и 
ковачки, за едукаторе су биле ангажоване занатлије из Сирогојна и околине, 
које се баве овим занатима. 

Обука у ткању одржана је у вајату у коме су изложене справе за 
обраду вуне и ткање. Полазници су имали прилику да упознају следеће фазе у 
обради вуне: предење, препредање, бојење природним пигментима, сновање, 
увођење основе у нити, намотавање пређе на цев и ткање – преткивање 
„чуначко“. 

Током обуке абаџијског заната приказан је просец кројења и шивења 
копорана и прслука и њихово украшавање везом и гајтанима. 

Обука у корпарском занату обухватила је израду три врсте корпи од 
лесковог прућа и израду кошница „вршкара“. 

Током обуке у ковачком занату коришћене су технике: ковање, 
каљење, бушење, оштрење, а направљено је више предмета: кесер, секира, 
брадва, срп, крамп итд. 

Током обуке оспособљено је неколико полазника из Сирогојна који ће 
наставити да се баве овим занатима и на тај начин продужити њихово 
постојање. Обуци су, поред полазника, присуствовали и посетиоци Музеја. 

Следећи вид заштите и обнове заната јесте сарадња са занатлијама 
који у новонасталим околностима развоја технологије нису престали да се 
баве својим занатима. Од њих се редовно откупљују производи и продају у 
продавници старих заната у Музеју. При том се води рачуна да предмет који 
занатлија прави задржи облик и украс у изворној верзији. Активирана је и 
израда предмета који су временом престали да се праве јер су изгубили своју 
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функцију у савременим условима живота: предмети од дрвета – синије, 
троношке, столоваче, колевке, преслице и вретена, дрвене кашике, сланице, 
кавенице, дрвене чиније, кутије за драгоцености, разне врсте корпи, џбанови, 
буце; предмети од керамике: саксије за млеко, буклије, тестијице, лончићи за 
врућу ракију; од метала: маше, кукаче, бритве, клепетуше; текстил: ткане 
торбе, деверски пешкири, марамице, куварице. 

У музејској продавници продају се биљни производи који се 
откупљују од локалног становништва: ракија, мед, џемови, слатко од шумских 
плодова, колач од шљива (који је потпуно престао да се прави), пшенично и 
кукурузно брашно млевено на воденици поточари, хељдино брашно, а у 
крчми Музеја могу се пробати сир, кајмак, пршута, качамак, јела 
припремљена на традиционалан начин (јувка, варица, булгур) и попити 
водњика – веома здрав напитак који се припрема од дивљег воћа. 

ЗАКЉУЧАК 

Формирањем Музеја на отвореном „Старо село“ установљен је процес 
заштите и обнове појединих старих заната не само у златиборским селима, већ 
и у селима која припадају општинама Ужице, Ариље и Бајина Башта. Ово је 
један од начина да се израда појединих занатских производа продужи, да се 
неки заборављени занати обнове, да унуци наставе занат свог деде, да се 
незапослени млади заинтересују да израдом ових производа дођу до 
сопствених прихода, али и да се изазове интересовање музејске публике за 
занате. И, што је веома важно, у све активности Музеја, које се организују у 
циљу очувања и оживљавања старих заната, укључено је локално 
становништво, које својим директним учешћем једним делом задовољава свој 
интерес. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Мићић Ж. Љубомир, Златибор, антроплошка испитивања, Српски 
етнографски зборник XXXIV, Београд 1925. 

Савић М. Миливоје, Наша индустрија и занати, књ. III, Сарајево 1923. 

Росић Боса, Сеоски занати и делатности на Златибору у прошлости и данас, 
Ужички зборник бр. 20, Ужице 1991. 

Ћалдовић Светлана и др., Стари занати и занимања: обука у радионицама 
Музеја на отвореном „Старо село“ у Сирогојну, Сирогојно 2005. 

Томић Јоковић Снежана, Производи старих заната: од традиционалног ка 
савременом, Сирогојно 2005. 

 

 



С. Томић Јоковић, УЛОГА МУЗЕЈА НА ОТВОРЕНОМ „СТАРО СЕЛО“... 
 __________________________ 

101 

Snežana Tomić Joković  

THE ROLE OF THE MUSEUM IN THE OPEN SPACE 
“STARO SELO” IN SIROGOJNO IN THE PROCESS 
OF KEEPING AND REVIVING OF OLD CRAFTS AND 
PROFESSIONS  

The foundation of the museum in the open space “Staro selo” in Sirogojno 
is aimed at the establishing the process of protection and restoration of some crafts, 
not only in the villages of Zlatibor, but also in the villages (where craftsmen live) 
that belong to the following municipalities: Užice, Arilje, Bajina Bašta. Different 
activities of the Museum represent the possibility for continuation of the production 
of certain products, as well as the possibility of restoration of some old crafts, so the 
grandchildren may continue to work as their grandfathers did, young people without 
job may become interested to earn money with this, and to provoke interest of the 
museum audience. What is even more important, all the activities that museum or-
ganizes with the aim of keeping and reviving the old crafts are organised with the 
help of the local population.  

 

Key words: the museum in the open space “Staro selo”, Sirogojno, old 
crafts, revitalisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


