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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.
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педесетих година хх века дошле су поново да би 
се посветиле овом селу.

Када је 1951. године са породицом дошла да 
обиђе драге пријатеље, пробудиле су се старе емо-
ције и покренуле обећање које је дала себи још у 
току рата да ово село никада неће напустити. 

Од тада, па до краја свог живота Рајка Бо-
ројевић је долазила у Доњи Дубац и остваривала 
свој завет. 

Књигом је обухваћен период од лета 1951. 
до пролећа 1957. године, али заправо у њој је опи-
сано време много пре 1951. и много после 1957, а 
извесне појаве, нарави и схватања могуће је пре-
познати и у данашње време. 

Значај књиге „Из Дубца у свет“ огледа се у 
томе што може да послужи као извор проучавања 
лингвистима (на крају књиге налази се Речник на-
родних речи), социолозима, психолозима, али је у 
ствари првокласно етнографско штиво. За етно-
логе је значајно као извор сазнања и као грађа за 
упоређивање с другим постојећим подацима, и то 
према различитим темама. 

Једно од запажања записано у књизи је о на-
рави житеља Доњег Дубца. Писала је и о начину 
њиховог говора и систему споразумевања.. Пише 
Рајка Боројевић да овде кипти псовка и у љутњи, и 
у весељу, и за погрде, и за тепање телету, јагњету, 
детету, некад и жени. 

Записала је своја запажања и о томе како су 
изгледале куће, о начину живљења у њима, као и 
о начину исхране. Занимљиви су записи о начину 
облачења и изгледу људи у овом селу.

Иако су тада у Србији, као и у целој Југо-
славији, наступиле промене у политичком смислу, 
у Доњем Дубцу народ је и даље празновао своје 
празнике и „празничиће“: „У прошлих осам дана 
само су у уторак и среду радили. Сутра је Илин-
дан, прекосутра „петка“, онда ће бити само субота 
радна, па ето недеље. Многи свеци су двоструки. 
Стари и млади. На пример: Свети Никола. Стари 
је у децембру, млади у лето. У децембру је крсна 
слава: први дан слава, други – крила, трећи – ок-
риља. У неким кућама мало су и три дана...“

Поштовали су и своје култове. На пример 
изјава једне сељанке – „Знаш, многи кажу: ,Бог 
наредио, бог казнио...’ Ми ти често поменемо 
Светог Саву“, потврђује став етнолога да је код 
Срба Свети Сава преузео улогу словенског врхов-
ног бога. Наиме, у српској хришћанској религији, 
светачки ореол додељен је и неким личностима 
из српске историје, а најзначајнија и најпознатија 
међу њима био је Растко Немањић односно монах 
Сава, под којим именом је много познатији. Лик 
Св. Саве дубоко се урезао у свест народа, тако да 
су за њега била везана многа веровања и предања. 
Сава је – како каже веселин Чајкановић – постао 
„најнационалнији наш светац“. Пошто се сматра-
ло да је господар вукова, па самим тим и господар 

судбине сељака, нарочито оних који се баве пре-
тежно сточарством, није чудо што су га Дубчани 
поштовали. Да би опстали, они су настојали да 
га умилостиве и тако заштите своја стада. На сам 
празник посебно су пазили да не чине ништа што 
би вукове подстакло на појачану активност. 

велики значај ове књиге је што је разби-
ла мит о селу као идиличној средини у којој све 
функционише по идеално замишљеном моделу. 
Највећи проблеми на које је Рајка Боројевић поку-
шала да укаже су: АЛКОхОЛИЗАМ, СУЈЕвЕРЈЕ 
И ПОЛОЖАЈ ЖЕНЕ.

„Тешко је то искоренити. Сељак је вековима 
сматрао да је ракија неопходна у свакој прилици: и 
за радост и за жалост. За одмор, и за болест. У сва-
кој прилици. Да је ракија извор снаге и здравља. 
Да без ракије није домаћин.“

вРАЧАЊЕ је било саставни део свакоднев-
ног живота, а врачаре особе којима се веровало, и 
које су своје услуге увек и наплаћивале.: „Стално 
неког врага враџају. Не знаш ти, жене пропадоше 
бојећи и снујући до Андријевадне. Отада па до Са-
винадне нити боје нити снују. Алена боја навукла 
би курјаке, поклали би овце. Сновање би заврзло 
курјаке те не би од куће одмачињали. Не смеју 
ништа ни гребенати. Тако су гребени склопљене 
па су склопљене и вилице курјацима.“ 

Много је било врачања, нарочито кад је у пи-
тању била стока и бели мрс, а и у свим значајним 
догађајима за целу заједницу: приликом порођаја, 
на свадби, сахрани. 

врачањима и љубавној магији највише се 
прибегавало због лошег положаја жене у овој сре-
дини. Однос према жени дубоко је био укорењен у 
народном схватању и разлика између полова иска-
зивала се још приликом самог рођења детета.

Однос између полова успостављали су од-
расли у најранијем детињству сеоске деце и то су 
морали да поштују и најстарији чланови породи-
це, а затим се настављао у току даљег васпитања. 
У оквиру традиционалног система вредности 
склапани су и прерани бракови, што је био један 
од узрока тешког положаја жене. Женама се ни за 
шта што би урадиле нико није захваљивао, при-
хватале су батине као нешто што се подразумева. 

Суров је био однос мушкараца према жена-
ма, али и је и невероватан био однос између самих 
жена: „Ено, оне две, седе једна до друге. Млађа 
зна да је она до ње – много старија и сасвим руж-
на, била љубавница њеног мужа. Међу овим свим 
женама, једва ако две-три не деле мужеве са њихо-
вим љубавницама. И оне то знају!

– видите ли жене шта ради онај милато-
вачки газда? Једнако, све једнако купује жени и 
љубавници. Све то једнако нареди, сашије и он за-
ктева да на сабору њи’двије иду заједно. Тако ти 
оне кроз народ. А народ зна, од народа се не може 
ништа укрити...“
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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-


