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би ли смо у му зе ју „Же ра Ви Ца” у но Вом ми ло ше Ву

П
р ви трак тор у ба нат
ском се лу но во ми
ло ше во, мар ке „форд
сон”, 1938. го ди не 
имао је ми ло рад Же

ра ви ца. ро бу сни че тво ро точ каш 
је по сле Дру гог свет ског ра та 
не стао ка да је по ро ди ци Же ра
ви ца од у зет це ло куп на имо ви на. 
ипак, јед на цр нобе ла фо то гра
фи ја би ла је пре суд на не са мо 
за по вра так „форд со на” већ и 

за на ста нак,  је дин стве ног у ре
ги о ну и јед ног од нај ве ћих на 
кон ти нен ту, му зе ја „Же ра ви ца” 
у ко ме су за сад из ло же на 133 
трак то ра, шест пар них ма ши на, 
се дам вр ши ли ца и не бро је но 
оста лих „сит ни јих” екс по на та 
ко ји илу стру ју тех но ло шки раз
вој кра јем 19. и у то ку 20. ве ка. 

– све је по че ло та ко што је 
мој отац ми ли вој 1970. отво
рио ко фер у ко ме су би ле ста ре 
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Го ди на ма са ку пља ни ста ри трак то ри  
и ала ти са да су већ озбиљ на ко лек ци ја  

и пра во бла го са на ших под руч ја. И сви су 
углав ном упо тре бљи ви, иа ко их вла сни ци  

не би ни ко ме да ли ни за ка кве па ре

фо то гра фи је. на јед ној од њих 
је и он као де чак, по ред свог 
оца ми ло ра да, на трак то ру. тог 
тре нут ка по же лео је да на ђе 
„форд сон” про из ве ден 1924. го
ди не у саД. Пре ко при ја те ља је 
са знао да по сто ји је дан та кав у 
кра гу јев цу. ка да је оти шао да га 
по гле да, за те као је у дво ри шту 
још шестсе дам слич них олд тај
ме ра. та да је до шао на иде ју да 
их све от ку пи да би их са чу вао 

од не ста ја ња са ових про сто ра, 
јер су већ би ли ре зер ви са ни за 
куп ца из ино стран ства – при
се ћа се че до мир Же ра ви ца, 
вла сник му зе ја, ко ји је на ста
вио оче вим сто па ма, да тра га 
за ста рим по љо при вред ним 
ма ши на ма по ср би ји и уве ћа ва 
нео бич ну и рет ку ко лек ци ју.

ни је све ишло глат ко. у по чет
ку се че до мир опи рао оче вом 
хо би ју.  

МиливојЖеравица Наједномместу133трактораидругихекспоната
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Фо то ми лан јан ко вић и сла ви ца Бе рић

– Био ми је нео п хо дан но вац 
за алат да по ста вим ра ди о ни цу 
на но ге, тек сам 1980. го ди не 
пот пи сао уго вор са „Бо шом”, 
док је он сва ки ди нар ула гао у 
сво ју па си ју – при зна је наш са
го вор ник, ко ји је на ста вио по ро
дич ну тра ди ци ју ме ха ни чар ског 
за на та, ону ко ју је де да за по чео 
три де се тих го ди на про шлог ве
ка. ни је би ло ла ко, али по ро
ди ца Же ра ви ца је не сум њи во 

успе шна на ра зним по љи ма: 
че до ми ров стриц је по зна ти 
ко шар ка шки тре нер.

– нај ве ћа вред ност на шег му
зе ја је сте то што је сва ки екс по
нат, сва ка ствар, ма ши на, трак
тор са под руч ја на ше зе мље, 
не ка да шње ју го сла ви је. сва ка 
та ма ши на је не чи ју по ро ди цу 
хра ни ла, мно гу де цу из ве ла на 
пут. има у све ту ко лек ци о на ра 
ко ји мо гу да на ба ве што по же
ле. на ма то ни је био циљ, ми 
смо же ле ли да са чу ва мо на шу 
ба шти ну – у за но су при ча Же
ра ви ца.

екс по на ти све до че о раз во ју 
ин ду стри је по љо при вред них 
ма ши на. нај ви ше је трак то ра, од 
ко јих ве ћи на по ти че из два де се
тих го ди на про шлог ве ка, ка да 
су се на вој во ђан ским њи ва ма 
по ја ви ли пр ви са гво зде ним 
точ ко ви ма. трак то ри су углав
ном аме рич ке про из вод ње, а 
по себ но је за ни мљив „кејс” из 
1924. ко ји, по ред по го на на пе
тро леј, има и угра ђен генератор 
за гас. 

ме ђу ди зе ла ши ма пре о вла
ђу ју они не мач ке про из вод ње, 
али ту је и је дан „хир ли ман” 
из Швај цар ске, зе мље за ко ју 
мно ги и не зна ју да је про из во
ди ла трак то ре. у по став ци овог 
нео бич ног му зе ја је и трак тор 
про из ве ден 1951. у ра ко ви ци, 
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је дан је од нај ста ри јих до ма ћих 
мо де ла код нас. ин те ре сант но 
је да је још у во зном ста њу, као и 
ве ћи на му зеј ских екс по на та.

– ка да до не се мо ма ши ну, на 
ре ду је ре монт да би смо је до
ве ли у ис прав но ста ње. тре ба 
на ба ви ти де ло ве ко ји фа ле. за 
то је по треб но мно го тру да, ра да 
и нов ца – ка же наш са го вор ник. 
По себ но у слу ча ју аме рич ког 
трак то ра „хартпар”, ко ји да ти
ра из 1920. го ди не.

– он је нај ста ри ји и нај дра
го це ни ји у на шој збир ци. на 
свет ској рангли сти са чу ва них 
на ла зи се на 14. ме сту. трак тор 
„хартпар”, ко ји су за свој ди
плом ски рад кон стру и са ла два 
аме рич ка сту ден та, као по гон
ско го ри во ко ри стио је пе тро леј, 
али се па лио уз по моћ бен зи на. 
има че тво ро такт ни дво ци лин
дрич ни мо тор ја чи не 30 коњ
ских сна га и две бр зи не, плус 
ри кверц. на на шем про сто ру је 
је ди ни. нај бли жи „ис пи сник” је 
код Бо ден ског је зе ра у не мач
кој. у ње га смо пу но уло жи ли. 
од ла зио сам у не мач ку ви ше 
пу та и на све мо гу ће на чи не 
убе ђи вао вла сни ка да ми по зај
ми не ко ли ко ма њих де ло ва ко ји 
су не до ста ја ли на мом трак то ру 
ка ко бих на пра вио ду пли ка те и 
оспо со био га да бу де као не ка да 
ка да је иза шао из фа бри ке – ис
ти че наш до ма ћин и до да је да су 
је се нас по кре ну ли вр ша ли цу уз 

по моћ ма ши не на па ру, на пра
ви ли де фи ле ста рих трак то ра и 
та ко ево ци ра ли успо ме не код 
ста ри јих ко ји се још се ћа ју вре
ме на ка да су ове ма ши не би ле 
чу до тех ни ке. 

у ви ду стал не по став ке при
ку пље ни трак то ри су пр ви пут 
из ло же ни 1991. го ди не, ка да 
је на мен ски из ра ђен обје кат 
по вр ши не 130 ква драт них 
ме та ра. убр зо је овај про стор 
по стао ма ли и че до мир 2002. 
го ди не од лу чио да про ши ри из
ло жбе не ха ле на 270 ква дра та. 
та да су и ау то мо би ли увр ште ни 
у по став ку. исте го ди не се из

ла же и пр ви мо то цикл БмВ са 
при ко ли цом. од ма ши на је та
да по ста вљен струг са по го ном 
пре ко тран сми си је. сле де ће 
про ши ре ње је усле ди ло 2005. 
и од те го ди не се по чи ње и са 
на бав ком по љо при вред них 
ма ши на, нај пре плу го ва, кру
ња ча за ку ку руз, ко са чи це за 
де те ли ну, руч них алат ки и вр
ша ли це... 

осим ма ши на, Же ра ви це су 
де це ни ја ма ску пља ли и дру ге 
ства ри па се ов де мо гу ви де ти 
ста ри ра диопри јем ни ци, гра мо
фо ни, пи са ће ма ши не, би ци кли 
од пре петшест де це ни ја, па чак 

и фри жи дер ко ји ни је ра дио на 
стру ју. а сво је ме сто 2013. го
ди не на га ле ри ји но ве му зеј ске 
ха ле на шли су ре кви зи ти ко је су 
се ко ри сти ли за сад већ ско ро 
за бо ра вље не за на те – ко вач ки, 
те сар ски, со да џиј ски, бер бер
ски, ткач ки, са рач ки, ву но вла
чар ски... као и ет нопо став ка, 
ста ра школ ска учи о ни ца, му
зич ки ин стру мен ти на ко ји ма 
је и сам вла сник му зе ја сви рао 
се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка. До ста то га су до би ли и на 
по клон ка да су љу ди ви де ли на 
ко ји на чин се чу ва.

му зеј ска збир ка је са да сме
ште на на по вр ши ни од 1.650 
ква драт них ме та ра, под кро вом 
је, док се на про сто ру ис пред 
згра де на ла зи још се дам де се
так из ло же них трак то ра, као и 
мно го број не по љо при вред не 
ма ши не. Број му зеј ских екс по
на та сва ко днев но се уве ћа ва, па 
не би чу ди ло да уско ро усле ди 
но во про ши ре ње. ка ко смо са
зна ли од на ших до ма ћи на, већ 
је на ја вљен до ла зак ве ће гру пе 
из ита ли је, ма да би и ђа ци кроз 
школ ске екс кур зи је ов де има ли 
шта да ви де и на у че.

му зеј у но вом ми ло ше ву, на 
по ла пу та из ме ђу ки кин де и но
вог Бе че ја, за по се ти о це је отво
рен сва ког рад ног да на од осам 
до 16 ча со ва и – не ма ула зни ца. 
улаз је бес пла тан. 

 С.Берић
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