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изложба „лан и Конопља у традиционалној 
Култури шумадије” у етнографсКом музеју 

у београду – цртице и назнаКе

У оквирима договора и концептуализације изложбене делатности за 
годишњи циклус у 2018. години појавиле су се, у одређеном дискурсу, на-
знаке да Етнографски музеј у Београду улази у период у коме ће на разли-
чите начине преиспитивати и пред суд циљних група посетилаца и струч-
не јавности изнети резултате промена у комуникацији са етнографским 
културним наслеђем. Међу првим изложбама које су постављене била је 
гостујућа поставка кустоса Етнографског одељења Народног музеја Кра-
гујевац, музејског саветника Светлане Радојковић. Изложба под називом 
„Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије” отворена је 8. феб-
руара 2018. године и трајала је до 4. марта 2018. године у простору тзв. 
фордове сале етнографског музеја. у тематској поставци одабрана 
су материјална културна сведочанства која говоре о лану и конопљи у 
својству биљака коришћених у култури одевања и становања припадника 
традиционалних заједница на тлу Шумадије. О садржају њиховог култур-
ног контекста говори изложбени наратив у вези са годишњим циклусима 
њиховог узгоја и бербе, процедурама током припреме сировина и самим 
процесима прераде биљног влакна у текстилну нит, а напослетку и произ-
водима који илуструју целокупан опсег употребе у традиционалним зајед-
ницама поменутог антропогеографског простора. Приређивање изложбе 
„Лан и конопља у традиционалној култури Шумадије” укључује набавку, 
документовање и музеализацију данашњих покретних културних добара 
– етнографских музејских предмета. Што се тиче временског распона која 
покривају експонати, он захвата трајање од преко једног века: од периода 
„златног доба” етнологије и музејске етнографије, што оквирно подразу-
мева последњу трећину xIx века и прву трећину xx века, па све до пос-
ледње трећине xx века. У последњим деценијама века иза нас друштвено-
културно окружење узрокује то да узгој и прерада индустријских биљака о 
којима изложба говори престају да буду живи елеменат културе привређи-
вања на истраживаном простору.

Експографија изложбе усаглашена је према броју и квалитету предмета 
који се чувају у оквиру Етнолошке збирке Народног музеја Крагујевац, по-
том етнолошкој и другој стручној литератури, документарној грађи и грађи 
сакупљеној током теренских истраживања. Обимна литература која говори о 
овој теми употпуњена је сазнањима добијеним на теренским истраживањима 
које је Етнолошко одељење Народног музеја у Крагујевцу спроводило током 
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претходних година, па су детаљно објашњени процеси гајења и прераде, као 
и примене лана и конопље у традиционалној култури Шумадије. Изложени 
етнографски музејски предмети указују на то да се ауторка одлучила за то да 
предочи свој концепт превасходно путем справа за прераду влакана, самих 
тканина – различитих врста платна за основне делове одеће и покућства, а 
најупечатљивији су експонати који су употребљавани у одевним обрасцима 
као делови ношње: кошуље, сукње, панталоне и доњи веш, те текстилна ра-
диност оличена у елементима текстилног покућства, као што су сламарице, 
чаршави, губери (прекривачи), пешкири, јастуци, ћилими, торбе. Сви текс-
тилни предмети су израђени разноврсним техникама ручног ткања, које је 
било основ домаће радиности у току укупног културног развоја на простору 
Шумадије. Од ланених и конопљаних влакана добијана су платна и тканине 
разноврсним техникама ручног ткања, што је првобитно, у свом примарном 
културном окружењу, говорило у прилог томе да су принципи потпуне ис-
користљивости ресурса допринели томе да коначни резултати прераде лана 
и конопље укажу на атрибуте „наменско”, „функционално” и „једноставно” 
и у техничком и у ликовном смислу. Комбиновањем конопље и вуне израђи-
ване су торбе и ћилимови, а комбинацијом са козјом длаком израђиване су 
и вреће, бисаге и др.

Основна идеја изложбе да предочи једну тематску целину из поља де-
латности којом се бави Етнолошко одељење Народног музеја Крагујевац у 
сваком случају је усклађена са целокупном досадашњом изложбеном по-
литиком Етнографског музеја у Београду, поготово знајући да су у протек-
лим годинама, чак деценијама, експозиције које су се бавиле различитим 
читањима културе одевања биле, условно речено, њена окосница. Међутим, 
својеврсном додатом вредношћу могуће је учитавати релације настале у кон-
текстуализацији изложених предмета и целокупног садржаја изложбе„Лан 
и конопља у традиционалној култури Шумадије”, који су, с обзиром на то 
да посетиоци могу да их виде у непосредном окружењу прве етаже стал-
не поставке Етнографског музеја, на неки начин постале њен контрапункт. 
Концепт саборности, на основу кога је изложено преко тридесет компле-
та мушких и женских народних ношњи, које по контексту, а и по самом 
материјалу, говоре искључиво о свечаном обрасцу одевања у замрзнутом 
културном тренутку на значајном друштвеном догађају, на тај начин је пос-
тављен у огледало према предметима који говоре о трајно упражњаваним 
привредним активностима, њиховим процесима и резултатима који пока-
зују на који начин су обликовани одређени свакодневни одевни обрасци у 
културном простору Шумадије. На тај начин, иако изложба „Лан и конопља 
у традиционалној култури Шумадије” није резултат било какве усмерене 
делатности на нивоу институционализоване међумузејске сарадње (про-
грамске или пројектне) матичне институције за етнографски материјал и 
регионалног музеја комплексног типа, гостујућа изложба је, последично, 
својом контекстуализацијом указала на могућности развијања сарадње у 
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вези са интеграцијом и свеобухватном презентацијом српског етнографског 
културног наслеђа.

С обзиром на то да се гостујућа изложба бави биљним сировинама, про-
цесима гајења и прераде лана и конопље, па је потом усмерена ка справама 
за прераду влакана, израду текстилне нити, као и онима које омогућавају 
процесе ткање у домаћој радиности, те се заокружује наменом и функцијама 
текстилија у домаћинству, поставком у савременом тренутку је у још једном 
домену проширено поље у коме, дискурзивно, кореспондира са концептом 
и одређеним значењима сталне поставке Етнографског музеја у Београду. 
Говорећи о томе неизоставно треба рећи како је по оригиналном концепту и 
распореду излагања целокупна средишња етажа, мезанин, била посвећена 
текстилној радиности на целокупном српском културном простору. Пробле-
матика у основи окренута ка „женском принципу” у култури привређивања, 
становања, одевања и др., која се у својеврсном хоризонталном пресеку ба-
вила целокупном делатношћу – од узгоја биљака до коначних производа, а 
у вертикалном народном митологијом и веровањима, била је речит, музео-
лошки квалитетно осмишљен прелаз између свечаног обрасца прве етаже 
и, превасходно и условно, свакодневице експониране на последњој етажи. 
Вољном или насумичном реконструкцијом наратива, интегралног значења, 
па самим тим и концепта сталне поставке, на средишњој етажи су од по-
четка последње деценије излагане повремене матичне или гостујуће пос-
тавке. У таквом светлу посматрано, гостујућа поставка „Лан и конопља у 
традиционалној култури Шумадије” бар је у темпорално одређеном, месеч-
ном периоду, и изложеним културним сведочанствима искључиво са једног 
етноантрополошког подручја, поново омогућила да посетиоци препознају 
значај текстилних биљака у традиционалним заједницама те сагледају нека 
од многобројних културних значења садржаних у релацијама према вешти-
нама и процедурама ткања. А оне су, судећи према некада експонираним му-
зеолошким ставовима ауторке оригиналне средишње етаже сталне постав-
ке, др Братиславе Владић Крстић, говориле о свакодневним мукама и без-
граничној љубави исказаној у непрекидном одвијању различитих циклуса: 
од семена и стабљика, алатки и справа, вретена и разбоја, до симболичких 
значења у ритуализованим ситуацијама и, у неку руку есенцијалног народ-
ног веровања о суђајама, које, дословно, ткају судбину сваког човека. Према 
таквом дискурсу и гостујућа изложба је „попунила” насталу празнину, и то 
управо стога што су лан и конопља прерађивани у домаћој радиности сео-
ских заједница, а предмети израђени од ових сировина, изузев свакодневне 
утилитарне функције, носили су и значајна социјална и обредно-религијска 
значења. За конопљу су везани многи обичаји и веровања, почев од сејања, 
затим гајења и процеса обраде, до финалних производа, па све до веровања 
у њена профилактичка и лековита својства.

Др Марко Стојановић,  
Етнографски музеј у Београду 
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Фотографије поставке изложбе
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