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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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Музеј ткачке уметности, напротив, у свој 
центар ставља аутентичну ткачку радиност кла-
новских заједница смештених у источномедите-
ранском простору – на Блиском истоку и у сусед-
ним областима (Кавкаске планине и југозападни 
Туркменистан). Анонимни ткачи који су вековима 
производили уметничке тканине смештени су у 
удаљеним, претежно планинским регијама. Гео-
графска изолованост утицала је на то да социјал-
ни и економски начин живота остане непромењен 
чак и у периоду јаких политичких, војних и техно-
лошких промена (1500–1850).

Њихова традиционална ткачка делатност 
је настала као одговор на стварне животне али и 
културне потребе. Сматра се да су дизајн и шара 
који су пронађени на најранијим примерцима ве-
ома стари и да немају секуларно значење. Тако, 
на пример, и усмени извори указују на то да су 
неки производи текстилне радиности, нарочито 
код Туркмена, имали првенствено духовна и ма-
гијска својства и да су коришћени у шаманским 
и другим клановским церемонијама и ритуалима. 
Такође, разноврсни украси на археолошким оста-
цима пронађеним у предбронзаним налазиштима, 
нарочито на керамици, су вома слични украсима 
на тканим рукотворинама. Све то указује на веома 
дубоку старост тих ткачких култура као и на то, 
што се много значајније, да су дизајн и традиција 
успели да остану сачувани кроз веома дугу исто-
рију друштвеног развоја. У прилогу тим тезама 
иду и тематске изложбе које посетиоци тог сај-
бер музеја могу да погледају на вебсајту Музеја 
ткачке уметности; то су: Археологија и Анадолија 
(техника клечања); опрема за коње Туркмена; Ан-
тички фрагменти прекривки. На сајту је тренутно 
актуелна изложба Богатство краљева (ремек дела 
персијских тепиха). Наведене изложбе посетиле 
су десетине стотина хиљада гледалаца. На њима 
су представњена ткања која су доскора била до-
ступна само упућеним професионалцима.

У Следећој фази развоја музеј ће тежити да 
увећа музејски фонд, а затим да пронађе адеква-
тан простор за физичке изложбе. Крајњи циљ је 
измештање Музеја на одговарајућу физичку лока-
цију, с депоима за збирке предмета и канцелари-
јама за Истраживачки институт. Музеј је недавно 
добио статус сталног непрофитног добра тако да 
путем донација јавних и приватних извора поку-
шава да реализује наведене циљеве.

Марина Цветковић

АСТРА – МУЗЕЈ РУМУНСКЕ 
ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАРОДНЕ КУЛТУРЕ

Музејски комплекс Астра налази се у Тран-
силванији, област Думбрава Сибиули, у непосред-
ној близини града Сибиу у Републици Румунији. 
Неки стручњаци га убрајају у ред најлепштих 
музејских комплекса у Европи, а објективно то је 
највећи и најбогатији музеј под отвореним небом 
у Румунији.

Музеј заузима простор од око 100 хектара 
пашњака, ливада и шума. Ту се налази и језеро од 
око 6 хектара. Музејски простор чине 143 споме-
ничке целине, 346 зграда и више до 20000 функци-
оналних објеката.

Музејска поставка концепцијски предста-
вља две јасно одвојене целине: Етнографски 
музеј под отвореним небом и изложбу Савремена 
скулптура од дрвета. Изложба приказује дела 
страних и румунских уметника инспирисаних 
традиционалним вредностима румунског села, а 
Етнографски музеј под отвореним небом предста-
вља традиционални живот румунског села У пет 
тематских целина приказани су:

1. ИЗРАДА ПРЕхРАМБЕНИх ПРОИЗВО-
ДА,

2. ТРАНСПОРТ РОБЕ, ЉУДИ И ЕНЕРГИЈЕ 
И КУМУНИКАЦИЈЕ,

3. ИЗРАДА ОДЕЋЕ И ПОКУЋСТВА (ПРЕ-
РАДА КОЖЕ, ЖИВОТИЊСКИх И БИ1НИх 
ВЛАКАНА),

4. ГРАЂЕВИНАРСТВО, КУЋНА РАДИ-
НОСТ И АРхИТЕКТУРА,

5. ЦИВИЛНИ ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
Етнографски музеј је основан 1963. године 

с циљем да прикаже начине традиционалног при-
вређивања. Према тематској концепцији, време-
ном је прерастао у Музеј традиционалне народне 
културе Румуније. Од 1993. године називу музеја 
додато је име АСТРА чије ме означен континуитет 
у свим правцима културног деловања, од заштите 
баштине, и њене презентације до образовања. Од 
1990. године у саставу Астра музеја је и Брукен-
тал музеј, у чијим фондовима су и предмети из 
Музеја Румуна Трансилваније, првог историјског 
и етнографског музеја, основаног 1905. годиен. 
(Из идеолошких разлога затвореног 1950. године)

Музеј АСТРА има најпотпунију колекцију 
етнографских предмета и велики научно-докумен-
тациони архив (слике, фотографије, филмове), 
бави се прединдустријском културом.

На поставци под отвореним небом пред-
стављена је традиционална сеоска архитектура 
(са простора целе Румуније), традиционална 
занимања и занати, од сакупљања хране и приро-
ди, специјализованих заната кућне радиности до 
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