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Сажетак: У овом ра ду го во ри се о не ким дру га чи јим на чи ни ма при
ку пља ња и чу ва ња ба шти не, од но сно о љу ди ма ко ји са ку пља ју и 
из ла жу пред ме те из про шло сти, ко ји су њи ма лич но због не ких 
осо би на, дра ги и бит ни. Ко лек ци о ни ра ње је прак са ста ра ко ли ко 
и људ ски род, а ка да се све де на про сто „са ку пља ње” до ла зи се 
до иде је да она ни је свој стве на са мо људ ском ро ду. У људ ској је 
при ро ди да не што са ку пља, чу ва, по ка зу је, та ко да да нас по сто ји 
ве ли ки број ства ри ко је не ко са ку пља и вр ло их је те шко ка те
го ри зо ва ти и по бро ја ти. На су прот му зе ји ма по сто је при ват не 
ко лек ци је ста ри на ко је има ју го то во исту функ ци ју као му зеј ске. 
У овом ра ду та ко ђе, по ку ша ва ју да се из ло же пред но сти и ма не 
ових „не ле ги тим них” збир ки на при ме ру јед ног па си о ни ра ног ко
лек ци о на ра из Зре ње ни на ко ји сво ју за ни мљи ву ко лек ци ју из ла же у 
просто ри ја ма свог ре сто ра на „Ба нат ска ку ћа”.

Кључне речи: ба шти на, збир ка, ко лек ци о нар, до ку мен то ва ње, 
са ку пља ње, про шлост, ста ри на

О му зе ју

Као што је већ оп ште по зна то му зеј је не про фит на, стал на 
уста но ва у слу жби дру штва и ње го вог раз во ја и отво ре на је 
за јав ност ко ја са би ра, чу ва, ис тра жу је, ко му ни ци ра и из ла
же ма те ри јал на све до чан ства чо ве ка и ње го ве око ли не, ра ди 
про у ча ва ња, обра зо ва ња и за ба ве. Му зе ји у но ви је вре ме су 
на пр вом ме сту ко му ни ка циј ски цен три ко ји за др жа ва ју и 
раз ви ја ју све дру ге функ ци је тра ди ци о нал ног му зе ја.1 Глав
ни об лик ко му ни ка ци је је из ло жба, ма да се сва ки пре нос 
ин фор ма ци је сма тра ко му ни ка ци јом. Пр ви ко му ни ка циј ски 
про цес чо ве ка и пред ме та од ви ја се при се лек ци ји или ода
би ру пред ме та из ар хе о ло шке или не ке дру ге сре ди не, за тим 

1 Šo la, Т. (2003) Ese ji o mu ze ji ma i nji ho voj te o ri ji, Za greb: Hr vat ski na ci o
nalni ko mi tet ICOM, str. 247.
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ка да је пред мет ода бран и као та кав пре по знат као му зе а ли ја 
на ста вља се ко му ни ка ци ја кроз про це се ње го вог ис тра жи ва
ња и до ку мен то ва ња. Ово су за тво ре ни ти по ви ко му ни ка ци
је. Нај бит ни ји је отво ре ни тип од но сно из ло жба, ко му ни ка
ци ја са пу бли ком, где пред мет из дво јен из сво је сре ди не у 
овој но вој му зеј ској има за за да так да нам да ин фор ма ци је 
о вре ме ну из ко га до ла зи или по све до чи о не ком до га ђа ју.2

Об ли ци ко му ни ка ци је слу же се раз ли чи тим ме ди ји ма по мо
ћу ко јих пре но се зна ње о му зе а ли ја ма и кул тур ној ба шти ни 
и до ку мен то ва не по ру ке. Му зе а ли ја је из ра зит ко му ни ка
циј ски објект ко ји у од но су на со ци јал ни (кул тур ни) и про
стор ни (исто риј ски и ге о граф ски) кон текст раз ви ја ин фор
ма циј ске про це се.3 Му зе а ли ја је му зеј ски пред мет, пред мет 
ба шти не ко ји је из дво јен из сво је ре ал но сти и пре ме штен у 
му зеј ску ствар ност, те је по ста ла до ку мент сво је ствар но
сти. Пред мет ба шти не је ре ал ни пред мет ко ји сво јим ма те
ри ја лом и об ли ком до ку мен ту је ре ал ност у ко јој је на стао, у 
ко јој је жи вео и са ко јом је ушао у са да шњост.4

Ме ђу тим ни је му зеј је ди на ин сти ту ци ја где се мо же на ћи 
пред ме те са овом свр хом. На и ме по сто је мно ги ал тер на тив
ни ви до ви са ку пља ња и чу ва ња ства ри из про шлих вре ме на, 
ма да им ни је по све ће на до вољ на па жња и дат пра ви зна чај. 
Сва ка ко њи хо ва функ ци ја ни је увек иста као оних из му зе ја, 
али на свој на чин и ови пред ме ти да ју од ре ђе не ин фор ма ци
је о вре ме ну из ког до ла зе. Ка да би тра жи ли раз ли ке из ме ђу 
му зе а ли ја и пред ме та из „не ле ги тим них” збир ки, би ло би 
их ве о ма, а сва ка ко основ на је да су му зе а ли је све до чан ства, 
до ку мен ти.5 Та ко ђе, бит на функ ци ја му зе ја је тре зор ска, ко ја 
об у хва та про цес те о ри је му зеј ске те за у ри за ци је. Сам по јам 
те за у ри за ци ја из ве ден је из ре чи thesaurus од но сно тре зор, 
ри зни ца и ја сно ка зу је да је ов де реч о фе но ме ну чу ва ња 
пред ме та ко ји се ску пља ју из не ке сре ди не и сме шта ју у 
но ву. Ови пред ме ти ни су обич ни и ни су се слу чај но на шли 
ов де, они су ре зул тат си сте мат ског са ку пља ња са ја сним ци
љем – ст ва ра њем збир ке му зе ја. Ово је јед на од бит ни јих 
раз ли ка из ме ђу му зеј ских и „не ле ги тим них” збир ки.

Тре ба ис та ћи и да су пред но сти му зеј ских пред ме та број
не, о њи ма се до ста зна, они нам ја сно го во ре сво је по ру ке, 

2 ZbynekStransky, (1970) Te me lji opšte mu ze o lo gi je, Mu ze o lo gi ja 8, Za greb, 
str. 3774.

3 Bu la to vić, D. (2005) Baš tin stvo ili o ne za bo ra vlja nju, Kru še vač ki zbor nik 11, 
str. 11.

4 Исто, стр. 13.
5 Mi lo sa vlje vicAult, A. (2011) Mu zej „ko lek ci o nar”, Punkt no vi ne br. 2,  

str. 47.
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одабра ни су да бу ду ту због кру ци јал не ва жно сти за дру штво 
и раз у ме ва ње про шло сти, не кад и због естет ских вред но сти 
са мо, али не рет ко се де си да за пра во при ват на ко лек ци ја има 
мно го вред ни је ар те фак те, иа ко без до ку мен та ци је и дру гих 
по је ди но сти бит них за про цес му зе а ли за ци је. До ку мен та
ци ја пред ме та је оно што је ве о ма бит но за му зе а ли за ци ју, и 
што да је ве ли ку пред ност му зеј ском пред ме ту у од но су на 
ове дру ге, јер да би се пред мет до ку мен то вао по треб но је 
да се иден ти фи ка ци јом пред ме та от кри ју и за бе ле же ње го ве 
осо би не. Основ не осо би не пред ме та су: ма те ри јал од ко га је 
са чи њен, у шта спа да кон струк ци ја,  об лик, си ро ви на; за тим 
исто ри ја пред ме та, че му је пре слу жио;  око ли на,  од но сно 
про стор ни од но си; и ва жност, где се об у хва та ју емо тив не и 
пси хо ло шке по ру ке.6

О ко лек ци о нар ству и ко лек ци о на ри ма

Ко лек ци о нар је по себ на вр ста са ку пља ча, ње го ва свр ха је 
да са ку пи збир ку срод них пред ме та, ка ко би би ла што це
ло ви ти ја, је дин стве ни ја и не над ма шни ја. Са ку пља ње ко ри
сних пред ме та ни је са мо по се би ко лек ци о нар ство, ни је ко
лек ци о нар са ку пљач би ло че га. Ко лек ци о нар је осо ба ко ја 
па си о ни ра но са ку пља од ре ђе не пред ме те ра ди соп стве ног 
за до вољ ства.7 

По сто ји ве ли ки број ова квих љу ди, јер за пра во је ве о ма те
шко сми сли ти ствар ко ју ба рем не ко не ску пља. Од оних 
школ ских при ме ра – ко лек ци о на ра умет ни на и ску по це них 
ва за, па до ску пља ча оних нај о бич ни јих, три ви јал них, ни
ко ме по треб них, од ба че них пред ме та за ко ји ма се тра га по 
та ва ни ма и по дру ми ма, а по не кад че пр ка и по де по ни ја ма 
от па да...

Ко лек ци о нар је че ста но ви нар ска те ма, а ушао је и умет
ност  Фаулсовим ро ма ном Сакупљач (Тhe Col lec tor), по ком 
је Вилијам Вај лер (Wil li am Wyler) сни мио исто и ме ни филм.8

Као што је већ ре че но, све мо же би ти пред мет ко лек ци о нар
ства јер је оно страст, по не кад ови сност, сред ство пре сти жа, 
а не рет ко и лу кав прем да ри скан тан на чин ула га ња нов ца. 
Ру бенс (Ru bens) на при мер, ни је био са мо сли кар не го и ко
лек ци о нар сли ка, а на су прот ње му на сли ка ма и де ли ма Ван 
Го га (Van Gogh) ко лек ци о на ри су за ра ђи ва ли ве ли ки новац 
по сле ње го ве смр ти.

6 ZbynekStransky, (1970) Te me lji opšte mu ze o lo gi je, Mu ze o lo gi ja 8, Za greb, 
str. 3774.

7 Mi lo sa vlje vicAult, A. (2011) Mu zej „ko lek ci o nar”, Punkt no vi ne br. 2,  
str. 47.

8 https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Th e_Col lec tor
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Као што ви ди мо из мно го број них при ме ра објек ти са ку пља
ња су нај ра зли чи ти ји. Вре ме ном објек ти се ме ња ју, од но сно 
не ки не ста ју (до бар при мер су па пир ни пр сте но ви на ци га
ре та ма, па пи ри чо ко ла ди ца ко је се ви ше не про из во де), али 
за то на њи хо во ме сто до ла зе не ки но ви, мо дер ни ји и при
сту пач ни ји у том тре нут ку (ре ци мо маг нет за фри жи де ре 
или при ве зак за кљу че ве...). На овај на чин ши ри се под руч је 
саку пља ња и у ње му уче ству је све ве ћи број љу ди.

Са ку пља ње је вре ме ном по ста ло ве о ма бит но и по пу лар но, 
па за нај ра спро стра ње ни је са ку пља че по сто је име на ко ја су 
одав но ши ро ко по зна та, ре ци мо фи ла те ли сти или ну ми зма
ти ча ри. Ме ђу тим ма ло је те же с вла сни ци ма збир ки раз ли чи
тих ку ти ја ши би ца или њи хо вих ети ке та (три ви ја ли ја) ко ји 
се зо ву пхи лу ме ни сти, пхи ли бе ру ме ни сти и цумиџапхисти. 

Оно што је за јед нич ко свим са ку пља чи ма је по де ла на ус
пут не са ку пља че и на оне озбиљ не. Ус пут ни са ку пља чи са
ку пља ју све што им пад не под ру ку и сви ђа им се, а при том 
не тро ше но вац на по ве ћа ва ње и очу ва ње сво је ко лек ци
је, ко ју с вре ме на на вре ме из ву ку из ку ти је и пре гле да ју. 
Озбиљ ни са ку пља чи су не што са свим дру го и ме ђу њи ма су 
рет ки они ко ји ма ко лек ци ја ни је нај ва жни ја спо ред на ствар 
на све ту. За њи хо ве збир ке по треб но је пу но про сто ра. И они 
вр ло че сто сво је ко лек ци је де ле са јав но шћу.9 

Чо век без хо би ја је чо век без ду ше

Обич на за ба ва са ку пља ња ра зно ра зних пред ме та пр во 
углав ном пре ла зи у на ви ку, а за тим у страст. Ко лек ци о на
ри вр ло озбиљ но схва та ју свој хо би, али ка ко и не би кад су 
мно ги ко лек ци о нар ски пред ме ти не про це њи ве вред но сти. 
Нај за сту пље ни ји ко лек ци о на ри су на при мер:

• Фи ла те ли сти ко ји се ба ве ску пља њем по штан ских ма
ра ка. Не кад је тај хо би био пу но ра ши ре ни ји, сва ко 
дру го до ма ћин ство има ло је сво ју ма лу збир ку (вред
ну или не, ни је бит но), а и да нас је број ча но нај ви ше 
упра во фи ла те ли стич ких дру шта ва. Нај вред ни је су 
ме ђу мар ка ма, на рав но, оне из да не као ју би лар не, не
ко ме у част, и те су нај ре ђе, по нос ко лек ци о на ра. Мар
ке оба ве зно мо ра ју би ти спре мље не у ал бу ме јер, као 
што се не у ра мље на сли ка уни шти, та ко и не за шти ће на 
по штан ска мар ка по ста је по ха ба на и гу би вред ност.

• Ску пља ње стри по ва спа да ме ђу „но ви је” ко лек ци
о нар ске стра сти, бу ду ћи да за вид не и вред не збирке 

9 Mi lo sa vlje vicAult, A. (2011) Mu zej „ko lek ci o nar”, Punkt no vi ne br. 2,  
str. 4748.
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дати ра ју из пе де се тих го ди на 20. ве ка. Ко лек ци је 
стри по ва рет ко на ста ју с на ме ром и сми шље но, оне 
су нај че шће од раз не ког афи ни те та из де тињ ства. 
Обич но се ску пља ју ра до ви јед ног ау то ра, јед не шко
ле стри па или јед ног ју на ка. Код нас су нај по зна ти је 
и нај ра ши ре ни је ко лек ци је „Ала на Фор да”, „Дyла на 
До га”, „Та лич ног То ма”, „За го ра и Чи ка”... Не ки ра ри
рет ни бро је ви, нај че шће пр ви, мо гу до се ћи вр то гла во 
ви со ке це не јер су штам па ни у вр ло ма лом из да њу и 
за и ста су вред ни при мер ци те мла де умет но сти.

• Те шко је не ко ме ко ни кад ни је пу стио пло чу у гра мо
фо ну, ко зна са мо за про чи шће ни ком пју тер ски звук, 
об ја сни ти ка кву чар слу ша ња пру жа пло ча. Пло ча, ме
ђу тим, ни је са мо сред ство на ко јем је сни мље на не ка
ква му зи ка, она је би ла из раз јед не ге не ра ци је. Да нас 
ни је ла ко про на ћи до бро очу ва ну и нео ште ће ну пло
чу, по себ ну ону из три де се тих, па се та кве сма тра ју 
нај вред ни ји ма. Осим њих, на вред но сти до би ја ју и 
ра ри те ти, по себ но син гли це из да не у вр ло ма лим ти
ра жи ма. У гру пу ко лек ци о на ра пло ча ста ви ће мо и мо
дер ну вер зи ју, ко лек ци о на ре ЦДа, а њи ма су бли ски 
и ску пља чи књи га. Иа ко ће љу би те љи пло ча и му зи ке 
пре слу ша ти сва ки ал бум ко ји има ју, по сто је они љу
ди ко ји књи ге ску пља ју са мо за то да их има ју, ве ћи ну 
ни су пре слу ша ли (про чи та ли), али за до вољ но се мо
гу по хва ли ти од ре ђе ном еди ци јом, опу сом од ре ђе ног 
ауто ра и слич но га.

• Знач ке не мо ра ју би ти ни по че му по себ не ни ти вред
не, али исто као и мар ке, го то во сва ка ку ћа има своју 
ко лек ци ју. На и ме, у про шлом си сте му би ло је уо би ча
је но да се у сва ка квим и раз ли чи тим при го да ма до би
ја ју знач ке. Оне су би ле знак па жње или вред но при
зна ње као што су да нас ме да ље. Знач ке су до би ја ла 
де ца у основ ној шко ли, на рад ним ак ци ја ма, ба ве ћи 
се спорт ским ак тив но сти ма, до би ја ли су их за по сле ни 
као се ћа ња на од ре ђе ни дан, као на гра ду итд. Ко лек
ци о на ри су ипак ма ло про ши ри ли ви ди ке па по се ду ју 
знач ке из чи та вог све та, али ве ћи на кућ них ко лек ци ја 
је са до ма ћих про сто ра.

• Ску пља њу нов ца, углав ном ко ва ног, али у мо дер но 
до ба и па пир на ти но вац до ла зи у об зир. Не мо же се 
го во ри ти у по стот ци ма, али по сто је они ко ји нов чи
ће ску пља ју због њи хо вог из гле да и вред но сти, а да 
се при том не за ни ма ју за истoријску по за ди ну ни ти 
за то шта нов чић пред ста вља. Бу ду ћи да се ну ми зма
ти ка ба ви про у ча ва њем ко ва ног нов ца као кул тур но
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историј ског спо ме ни ка, пра вом ну ми зма ти ча ру ста ра 
ко ва ни ца ће ре ћи пу но о вре ме ну из ко јег по ти че, а 
сам ће се ин те ре со ва ти и за вла да ра ко ји је из дао но
вац, те ка кву је вред ност имао.

• Ску пља чи ста рих раз глед ни ца мо жда не мо гу про фи
ти ра ти као фи ла те ли сти, али њи хов хо би има по себ ну 
чар. Го то во да не по сто ји раз глед ни ца с по чет ка 20. 
или из 19. ве ка ко ја ни је ис пи са на, на ко јој кра со пи
сом не ко не ко ме ни је по же лео не што ле по, по слао по
љуп це и по здра ве. При влач но је зна ти да сва ка од тих 
по лу по це па них, ма сних и фле ка вих раз глед ни ца кри је 
сво ју при чу.

• Са ку пља чи ан ти кви те та су до ста рас про стра ње ни јер 
се ан ти кви те том мо же на зва ти би ло ко ји пред мет из 
про шло сти ма да се у овој гра ни обич но под ра зу ме
ва да се са ку пља ју ста ри пред ме ти из ку ћа, по пут на
ме шта ја, пред ме та при ме ње не умет но сти. Љу би те љи 
ових пред ме та си гур но не ће оста ти иму ни на леп ко
мад оруж ја, на ки та или укра сног пред ме та. По себ но 
ипак тре ба спо ме ну ти ко лек ци о на ре ста рих лу та ка, 
углав ном пор цу лан ских за ко је се оде ћа руч но ши
ла, а та кве ства ри вр ло че сто, осим нов ча не, има ју и 
емотив ну вред ност.

• Сал ве те, да ли се ску пља ју и да нас? Ка да се по ста ви 
ово пи та ње у 21. ве ку, оно зву чи при лич но не а трак
тив но  с об зи ром на то шта да нас свет ну ди, ко још 
ску пља сал ве те. Ипак, хо би ску пља ња сал ве та још 
увек тра је и за ни мљи ви ји је не го пре. Нај бо ља оп ци ја 
је, на рав но, ако се сал ве те са ку пља ју из ра зних де ло ва 
све та јер се ус пут ства ра ју успо ме не а и сва ка сал ве
та зна чи не што по себ но. Вред ност збир ке је да бу де 
вели ка, ша ре на и ра зно ли ка.

На мер но или слу чај но, са ку пља чи, ко лек ци о на ри чи не ве
ли ко до бро сви ма. Они у сво јим стра сним по тра га ма за до
пу на ма сво јих збир ки на ла зе сва ко ја ке ста ри не ко је упот
пу њу ју сли ку про шло сти, и ко је ће оста ти ту, на ђе не и са
ку пље не за бу дућ ност, отрг ну те од за бо ра ва и про ла зно сти.                                                                          

Ба нат ска ку ћа

У да љем ра ду го во ри ће се о па си о ни ра но озбиљ ном са ку
пља чу ста ри не, ко ји сво ју збир ку из ла же у свом ре сто ра ну 
„Ба нат ска ку ћа” у Зре ња ни ну. У по тра зи за бар јед ним не
сва ки да шњим ко лек ци о на ром, на и шла сам на овај ма ли му
зеј ста ри не ко ју по ве зу је ге о граф ска цр та, од но сно предмети 
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са ку пље ни у овој ко лек ци ји при па да ју пред ме ти ма из про
шло сти Ба на та.

Кроз раз го вор са го спо ди ном Та де и ном са зна ла сам до ста 
по је ди но сти о овом на зо ви мо га „са ку пља ју ћем хо би ју”, ма
да је то сва ка ко мно го ви ше за овог го спо ди на. Ка ко ка же 
он за пра во и не зна тач но вре ме ка да је по чео да се за ни
ма за ста ри ну, цео жи вот је не што ску пљао, на рав но сход но 
сво јим мо гућ но сти ма. Та ко ђе он ис ти че да не са ку пља и не 
по се ду је ни јед ну ствар ко ја му се пре све га не до па да би
ло фи зич ки би ло због сво је на ме не. Не бит на му је вред ност 
ства ри, вред ну је их је ди но по то ме „ко ли ко му се сви ђа не
што” и да ли се укла па у ње го ву при чу. 

Сам их про на ла зи на сва ка квим ме сти ма, сре ђу је и скла
ди шти, на рав но не про фе си о нал но и при лич но ха о тич но. 
Тек у не ким зре ли јим го ди на ма ка да је имао ма те ри јал ног 
осно ва од лу чио је да те ста ре са ку пље не пред ме те из ло жи у 
свом про сто ру, по де ли их са сви ма, и та ко је на ста ла иде ја о 
ресто ра ну „Ба нат ска ку ћа”. 

Кон цепт ре сто ра на је та кав да се све ра ди у не ком вој
во ђан ском сти лу, од ар хи тек ту ре до сит ни ца ко је кра се 
унутрашњост, од но сно дво ри ште.

Сли ка 1
Пр ви по глед на ре сто ран од мах го во ри да је ра ђен у овом ду
ху. При зем на ду гач ка ку ћа са ка рак те ри стич ним про зо ри ма, 
др ве ном ве ран дом и кро вом по кри ве ним тр ском. Уну тра
шњост је ра ђе на пот пу но у ау тен тич ном ма ни ру са ви со ком 
др ве ном та ва ни цом, не рав ним зи до ви ма, и ими та ци јом ста
рог по да. На др ве ним гре да ма, на пла фо ну су ока че ни ра зни 
ћу по ви и ра зно ли ки лу сте ри са ста кле ним аба жу ри ма. 

Нај за ни мљи ви ји де таљ ен те ри је ра су опе ке ко јом су не ки 
зи до ви об ло же ни а ко је су ве ли ка оп се си ја вла сни ка и да ти
ра ју не ке чак са по чет ка 19. ве ка.  Ве о ма је по но сан на њих 
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и на рав но за сва ку или ско ро сва ку има не ку сво ју при чу ка
ко је до шао до ње и где је пре ста ја ла. За и ста је ве ли ки број 
ци гли ту, а нај зна чај ни је је што на не ки ма има нат пи са ко ји 
го во ре у ко јој ци гла ни су се про из ве ле и тач не го ди не, или 
са мо ини ци ја ле бив ших вла сни ка. По себ но ме сто има опе
ка ко ја је из 1850. го ди не а би ла је са став ни део ма ђар ског 
за тво ра. Ко лек ци о нар је ве зан за њу јер ка ко ка же са свим 
слу чај но ју је на шао и да ни је био упу ћен у де та ље не би је 
ни при ме тио у го ми ли слич них. И он је по бор ник те о ри је да 
пред мет на ђе нас, а не ми ње га.

Сли ка 2
Ком пле тан ен те ри јер је ау тен ти чан, а по се бан пе чат све му 
да је пећ ко ја је уства ри узи да на у је дан од зи до ва, што је би
ла тра ди ци ја у про шло сти у овим кра је ви ма. Иа ко је ова пећ 
иза зва ла ве ли ке не во ље га зди, јер је ка фа на пре из ве сног 
вре ме на го ре ла упра во због ње, чи ни ми се да она за слу жу је 
ти ту лу „зве зде” овог про сто ра.

За и ста о сва кој сит ни ци ов де се во ди ло ра чу на, по себ но због 
ау тен тич но сти и  ка ко ка же ко лек ци о нар да не би упао у не
ки об лик ки ча и ла жног пред ста вља ња не че га што је не ка да 
би ло. Због ова квог ста ва пред ме ти ко је са ку пља су пре све
га ути ли тар ног ка рак те ра, углав ном ствар чи це ко ји ма су се 
слу жи ли на ши пре ци.

У ко лек ци ји се на ла зе и ве ли ка за пре жна ко ли ца (ина че 
колек ци о нар има при ли чан број ко ли ца раз ли чи тих на ме
на) у ко ји ма се на ла зе раз ли чи ти пред ме ти ко ји су слу жи ли 
углав ном у спре ма њу хра не или ње ном пре но ше њу и чу
ва њу. Ре ци мо кор па за хлеб, по су да у ко јој се пра ви пу тер, 
по су да ко ја је про то тип да на шњем фри жи де ру, ве ли ки број 
кан ти ца за мле ко, не ке са озна ка ма бив ших вла сни ка, мле
ка ре, по су да за сир, ве ли ки број фла ша, аван, руч ни млин за 
пше ни цу... У овом де лу на ла зе се и не ка ору ђа и по ма га ла 
ко ја су слу жи ла за об ра ђи ва ње зе мље или ре ци мо за из град
њу ку ћа (ка лу пи за ци гле, спра ва ко јом се на ме шта тр ска на 
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кро ву, лам па за за ва ри ва ње, кан та за во ду ко ја се но си ла на 
ле ђи ма, спра ва за кру ње ње ку ку ру за).

Сли ка 3
Да ље, из два ја ју се пред ме ти по пут ста рих опа на ка и клом
пи од др ве та, што по сма тра че при лич но за чу ди, јер клом пе 
увек ве зу ју за ни зо зем ске зе мље и увек има ју исто пи та ње: 
„От куд клом пе у вој во ђан ској ка фа ни ци?” 

На и ме, по ред то га што их вла сник сма тра за ни мљи вим 
пред ме том ка же да су се та кве но си ле и ов де и да их је у 
ве ли ком бро ју на ла зио у ста рим ку ћа ма и на та ва ни ма. За ни
мљи во је би ло што по ред ових пред ме та вла сник има и је дан 
за ко ји ка же да је слу жио за ски да ње бла та и пр љав шти не са 
ци пе ла. Ње га је баш на мен ски тра жио ду го вре ме на ка ко би 
упот пу нио ту при чу о обу ћи.

По ред ова квих пред ме та у Ба нат ској ку ћи има и не ких дру
гих, ко ји су осим што су би ли у слу жби љу ди има ли и не ку 
естет ску вред ност. Ре ци мо лам пе на пе тро леј или млин за 
ка фу, чи ји су де ло ви ке ра мич ки и исли ка ни. У ску пи ни ових 
пред ме та „укра си за ку ћу” на ла зи се и ста ри ра дио. По себ
на ко лек ци ја је и ко лек ци ја ста рих пе гли, ма да осим оних 
класич них има и по себ не шнај дер ске пе гле.

Ве о ма ин те ре сан тан и естет ски при ма мљив је еле гант ни 
ста лак од ко ва ног гво жђа са див ним ке ра мич ким ла во ром 
и бо ка лом ко ји је ве ро ват но ко ри стио не кој да ми у про шло
сти. По ред овог пред ме та на ла зи се и огле да ло ко је да ти
ра из 18. ве ка и ко лек ци о нар га сма тра нај ста ри јим пред
ме том ко ји има. У овом де лу на ла зи се и ши ва ћа ма ши на 
„ве стал ка” са све кон цем и ма те ри ја лом ко ји је ту оста ви ла 
вла сни ко ва ба ка, и гво зде ни чи ви лук та ко ђе стар ви ше од 
два ве ка. На зи до ви ма у овом де лу ви си низ го бле на и ста ре 
фо тографи је пре да ка.

По што се ка фа на про сти ре на два спра та на гор њем је сме
штен ве ли ки број ке ра мич ких и зе мља них ћу по ва, а је ди на 
ствар ко ја ре ци мо не од го ва ра тој Ба нат ској при чи, и ко ја 
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„упа да у око” као не склад, је клу па за се де ње ко ја ими ти ра 
клу пу из  ста рих во зо ва. Ме ђу тим, ако са слу ша мо вла сни ка 
ко ји има ра зум но об ја шње ње за што се то на ла зи у ње го вом 
ре сто ра ну, схва та мо да и ни је да не при па да. На и ме он то 
гле да као пред мет ко ји је за бо ра вљен, не стао, а при па дао 
је сви ма, по што су се сви во зи ли тим пре во зним сред ством 
ра ни је. А ка ко ка же уба цио је у свој про стор јер му се сви ђа. 
Без не ке фи ло зо фи је и пла ни ра ња, имао је иде ју и на пра
вио на црт, а сто лар је ура дио по сао, и го сти ре а гу ју ве о ма 
благона кло но пре ма клу пи. 

Сли ка 4
Од свих оста лих пред ме та ко ји кра се ћо шко ве ка фа не, не
ку по себ ност има ју ме тал не та бле са раз ли чи тим нат пи си
ма из ста рог Зре ња ни на (та бла са име ном гра да, о за бра ни 
пушења, пр вом та џи удру же њу, дун ђер ски пи во, итд).

Осим свих ових пред ме та, по себ ну це ли ну чи не и фла ше 
за со ду ко је та ко ђе има ју нат пи се ко ји све до че о раз ли чи
тим фа бри ка ма,го ди на ма па чак и про ме ње ној др жа ви (има  
не ких из до ба СХС).

У дво ри шту око ка фа не на ла зе се ра зна ко ли ца за рад. Не ка 
су са рад них ак ци ја по сле Дру гог свет ског ра та.

У при лог то ме ко ли ко је га зда же лео да упот пу ни ути сак ста
ре ба нат ске ку ће го во ри и чи ње ни ца да је у ба шти по са дио 
ис кљу чи во др ве ће ко је је ве за но за ово под руч је а година ма 
уна зад се га ји на овим про сто ри ма.

За ни мљив де таљ је и бу нар ко ји се на ла зи ис пред дво ри шта 
и ка фа не.
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Сли ка 5
За кљу чак

Сва ки де таљ у овом про сто ру за и ста је осми шљен са не ком 
ши ром на ме ном, са же љом да по све до чи о про шлим вре ме
ни ма, о то ме ка ко се пре жи ве ло. Кроз раз го вор са ко лек
ци о на ром сти че се до јам да ни је имао не ку ве ћу ам би ци ју 
осим да на пра ви не што што ће би ти ау тен тич но, вред но, за 
ње га пре све га, ако не и за дру ге, и не што што ће се пам ти
ти и раз ли ко ва ти. Ка ко сам ка же, имао је до ста по те шко ћа и 
има их. Ви ше то ни су са мо бри ге о то ме где би мо гао на ћи 
не ки но ви пред мет или ка ко га ре ста у ри ра ти, већ су мно го 
ве ће и те же. Ка ко се збир ка ши ри та ко је по треб ни ји и ве ћи 
про стор али и на чин да се не што очу ва.

Ово је са мо је дан од ве ли ког бро ја при ме ра ка ко на не ки 
дру ги на чин ван му зе ја и дру гих пра во сна жних ин сти
ту ци ја мо же мо да пра ти мо и чу ва мо ба шти ну. Пре ко ова
квих ре сто ра на, про дав ни ца, ан ти квар ни ца мо же мо на вр ло 
непосре дан на чин да ко му ни ци ра мо са про шлим вре ме ном 
и још бо ље га раз у ме мо.

Сва ки пред мет ба шти не има бо га те сло је ве зна че ња по мо
ћу ко јих ко му ни ци ра ју по ру ке про шло сти и са да шњо сти 
и чу ва ју их за бу дућ ност. Ако ипак по сма тра мо све ово из 
угла хе ри то ло ги је, мо же мо се од но си ти пре ма то ме као о на
сле ђу на ко је тре ба у ши рем сми слу гле да ти као на ду хов ни 
споменик спо со бан да пре тра је вре ме.
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THE EXAMPLE OF THE BANAT HOUSE

Abstract

The museum is a permanent, nonprofit institution in the service of 
society and its development, open to the public. It collects, preserves, 
researches, communicates and exhibits material testimonies of man and 
his environment, for the purpose of study, education and entertainment. 
In recent times, museums are primarily communication centres that 
retain and develop all other functions of a traditional museum. The main 
form of communication is an exhibition, although any transmission of 
information is considered as communication. However, the museum is 
not the only institution where objects of this purpose can be found. 
Namely, there are many alternative types of collecting and storing 
things from the past, although not enough attention has been paid to 
them or real significance attributed. A true collector is a special type 
of collector, their purpose being to put together a collection of related 
items as complete, unique and as representative as possible. A collector 
is a person who is passionate about collecting specific items for his own 
pleasure. There are a large number of people like this, because in fact it 
is very difficult to think of any object that nobody would collect. Some 
of the typical examples vary from the collectors of works of art and 
precious vases, to the collectors of the most ordinary, trivial, useless, 
discarded items that are searched for in attics and basements, sometimes 
even in the landfills... In search of at least one such unusual collector, 
I came across a small heritage museum created based on geographical 
affiliation: the objects collected in this collection are all representative 

of the past of Banat..

Keywords: heritage, collection, collector, documentation, collection, 
past, antiquity




