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Сутоморе, 2006, припада етнографском делу. Сад-
ржи 196 страна текста у издању једног од аутора 
владимира А. Лукшића. Рукопис је настајао пуних 
(педесет) седамдесет година. Поред Увода (М.М. 
вуксановић) и Поговора (в. А. Лукшић), књига 
почиње рецензијама које су приложили проф. др 
Слободан Јерков и публициста Иван Јововић. У 
поглављима Вјеридба, Свадба, Свадбене и оста-
ле народне пјесме, исцрпно је дат опис свадбених 
обичаја у Спичу. Овај део прати и веома користан 
за истраживаче цртеж сватовске трпезе с легендом 
распореда седења сватовских званичника и гостију 
на свадби. Свадба је описана веома детаљно с 
целом њеном структуром и кодексом понашања 
учесника у свадбеном церемонијалу. Осим тога 
веома важан део су и здравице, те време и начин 
када се оне изговарају. Након ових поглавља при-
ложен је текст Ј. в. вукмановића, Народна ношња 
у Спичу, из Зборника радова Етнографског инсти-
тута, САН, књ. 1, Београд 1950, с намером да се да 
визуелни допринос изгледу свечаног одела људи 
из овог поднебља. У поглављу Спичанска свадба, 
аутора Ксеније Лукшић, представљен је део фол-
клора који се односи на свадбене обичаје али из 
угла сценског приказа свадбеног церемонијала на 
фестивалу фолклора одржаном на Цетињу 1951. 
године, те поглавље Спичанска свадба аутора 
владимира Лукшића. Књига је илустрована црно 
белим и фотографијама у колору Спичана у све-
чаним оделима као и бројним фотографијама с 
венчања. 

У циклусу животних обичаја поред рођења 
и смрти екстремних момената за човека и његову 
заједницу, свадба је један од најважнијих момена-
та када посебно жена мења свој статус, мења своју 
рођењем одређену средину и прелази у заједницу 
мужа. Да би се сви ритуали извели како треба, 
да би будућа заједница била плодна и успешна, 
постојало је у прошлости много правила како се 
и којим редом такви ритуали изводе. Дакле, сви 
они према редоследу једног устаљеног модела 
су представљени веома сликовито у књизи која 
је пред читаоцем. За етнологе, који се баве емпи-
ријским радом и служе компаративним методом 
у свом раду, ово дело је значајно из више угло-
ва: прво само време које је обухваћено у пред-
стављању свадбеног церемонијала, начин како је 
настајао рукопис (од краја деветнаестог века), ток 
свадбених обичаја и извођење ритуала одвајања, 
те прелазак у другу породицу, потом скуп песама 
које су се у тим временима уобичајено певале, 
одећа као важан маркер културе једног народа или 
заједнице, до фолклорне (фолклористичке) димен-
зије при менљивости цјелог церемонијала. 

Намера аутора овог дела је била да предста-
ве како кажу спичански фолклор синтетизован у 
свадбеним обичајима који уједно потврђују ве-
ковно присуство ове заједнице на простору јуж-

ног црногорског приморја између Паштровића и 
Барског поља, од Дубовице до реке Жељезнице, те 
од обале мора ка планинском залеђу према Црм-
ници. Област Спича сачињава шеснаест насеља. 
Иако се не гвори о етничкој припадности овог 
становништва, реч је вероватно о црногорском (тј. 
српском) православном (делом и католичком) ста-
новништву које се на ове просторе населило веома 
давно. Међутим, да би се ушло у структуру саме 
свадбе, спознала комуникација између учесника 
свадбе, па до савремених форми у сценографија-
ма тежиште је стављено управо на синтезу модела 
свадбе једне локалне заједнице која себе иденти-
фикује у том церемонијалу.

Сакупљач грађе о сликовитости свадбеног 
церемонијала био је првобитно Матија М. вукса-
новић који је и сам неколико деценија учествовао 
на разним свадбама као сватовски функционер. 
Као коаутор дела, владимир Лукшић, рукопис је 
предано приредио, надградио и удахнуо живот 
свим сликама спичанске свадбе и на тај начин са-
чувао обред од заборава. У времену брзих промена, 
технолошког напретка и сходно данашњем начину 
живота, напор аутора овог дела је веома значајан 
јер је један важан сегмент нематеријалне баштине 
у свој својој целовитости отргнут од заборава и 
сачуван за сва времена. Књига Свадбени обичаји у 
Спичу је пример како се негује и чува од заборава 
богата народна нематеријална (неопипљива) баш-
тина. Једном написано и стављено на суд јавности 
остаје заувек генерацијама на чување. 

Весна Марјановић

Љиљана Гавриловић, КУЛТУРА У ИЗЛОГУ: КА 
НОвОЈ МУЗЕОЛОГИЈИ, Етнографски институт 
САНУ, Посебна издања бр. 60, Београд 2007, стр. 
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Ауторка књиге бави се у домаћим условима 
потпуно запостављеним питањима теоријског 
уте мељења музеологије, осавремењавања и 
усклађивања наше праксе са светским стан дар-
дима, а посебно наглашава и горућу потребу по-
везивања етнологије/антропологије као академске 
и теоријске дисциплине са свакодневном при-
меном у музеолошкој пракси. Књига је настала из 
дугогодишње праксе, знања и интересовања које 
је ауторка показивала у својим радовима који су 
објавље ни у бројним домаћим и светским научним 
и стручним часописима – преко 50 чланака, студија, 
као и две монографије. Дугогодишња пракса у 
једном од матичних музеја, академска титула 
докторке наука и стручно звање музејске саветнице 
већ априори препоручују знања, музејске вештине 
и интересовања који су намењени читаоцима 
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књиге Култура у излогу – ка новој музеологији. 
При том, креативна дистанца од проблема којим 
се бави – музеологије и експографије, а коју јој 
омогућава данашња позиција научне сараднице 
у Етнографском институту САНУ, даје додатну 
тежину оценама, закључцима и сугестијама којима 
она као ауторка указује и на правце даљег развоја 
у поменутим дисциплинама. 

Листајући овај драгоцени рукопис сусре-
ћемо се с дугим путем и странпутицама које 
је музеологија прошла, посебно с нама бли-
ским периодом после Другог светског рата и 
епидемијом клонираних поставки по Србији 
које се скупно могу називати Концепције од 
Ноја до АВНОЈ-а. После дијагностичког пресека 
досадашње музеолошке теорије и праксе код нас 
и у свету, већ на основу инвентивних поднаслова 
поглавља указују нам се правци даљег развоја 
музеологије, етнолошке презентације посебно, и 
указују на то с каквим могућностима располажемо 
у борби да, како то пише аутор, „савладамо 
музејски простор“. Завидна ширина у спознаји и 
употреби информација, и дубоко заоране бразде 
и ван основног опредељења љиљане Гавриловић 
– етнологије/антропологије – могу се препознати 
по деловима садржаја књиге: Закон, Књиге, 
Часописи, Образовање, Музејски бум, Нове тех-
нологије, CYBER-музеј, Тело: бојно поље природе 
и културе, Свети простори, Фасцинација пред-
метом, Специјализације, идеализације, слепила, 
и још много тога. У књизи је објашњено како се 
недовољно теоријски утемељена музејска прак-
са суочава с променама које се нису догодиле 
само у оквиру редефинисања улоге и значаја – 
парадигме друштвених наука – већ, и још важније, 
у самом свету и култури коју би музеји требало 
да представљају: дефинисање етнографске музео-
логије, однос примењене етнологије/антропологије 
и етнографске музеологије, музејско време и 
простор, дефинисање етнографског музејског 
пред мета, музејске документације, и друго.

Разматрајући различите аспекте музејске и 
музеолошке теорије и праксе – третман музејског 
етнографског предмета, документације, односи 
из међу етнографске музеологије и примењене 
антропологије – ауторка одлази даље у анализи 
потенцијала те нам указује на комуникационе 
син дроме cyber-музеја и тела у функцији кул-
тур них конструката, а то води ка сусрету тради-
ционалне проблематике с изазовима нових 
„тех но логија мисли“, у функцији значајног учвр-
шћења покиданих веза између музеологије и 
етнологије/антропологије и теоријског утемељења 
музеологије као дисциплине. За све те проблеме 
и постављена питања, како ауторка каже „нема 
готових решења – у њему се углавном отварају 
питања на које одговоре треба да дају и теорија 
и пракса и нуде се нови погледи на познате, често 

наизглед заувек дате, ’истине’ музејског рада.“ 
Она, при том, сматра да ће услови за значајније 
активирање музеја у регионалним и локалним за-
једницама – у смислу креирања и континуираног 
спровођења програма који су жељени и потребни 
корисницима – што је један од императива музејс-
ког рада у Европи и свету – у Србији бити реал-
но могући „тек када музеологија успе да стане на 
ноге и од обесправљене и запуштене поддисцип-
лине, које се сви (укључујући нарочито оне који 
се њоме баве) стиде, постане теоријски утемеље-
на стручна/метанаучна дисциплина као у другим 
земљама и, истовремено, када кустоси у музејима 
почну у свом свакодневном раду, уз музеолошке, 
да примењују савремене теоријске оквире сопс-
твене основне научне дисциплине.“

Како се у књизи већ на самом почетку го-
вори о томе да: „Данас у Србији за теоријско 
утемељење музеологије као стручне/научне прак-
тичне и теоријске дисциплине не постоје било ка-
кве, макар само елементарне претпоставке, нити 
се о потреби за успостављањем/развојем теорије 
говори, осим у веома уским круговима ретких 
музејских радника спремних да препознају про-
блем у коме се њихова струка налази“; јасно је да 
„уредно сложени, испеглани и стерилисани му-
зејски предмети причају причу о форми, која је од 
живота, па тако и од стварности (ма чијој и ма како 
је дефинисали), удаљена еонима неразумевања“. 
Предметноцентрична музеологија на тај начин 
себе одређује негацијом и чињеницом да, заиста, 
музејски предмети који су сами за себе понуђени 
за комуникацију у некој изложбеној витрини му-
зеја, заправо, не представљају ништа. Управо у 
том смислу, ауторка истиче како би било „идеално 
када би сви музејски радници стицали и, макар ос-
новно, познавање антропологије, јер би само тако 
могли да се одвоје од идеје предмета као значајног 
искључиво самог по себи, да га схвате не само као 
материјализовани сегмент културе, него и чврсту 
(материјалну) метафору, слику у којој се депонују 
и претражују информације проистекле из искуст-
ва прављења и коришћења ствари, њиховог име-
новања и асоцијација које се са тим повезују“.

Кроз разматрање ових проблема у књизи 
је изложен јасан став о постојању радикалног 
дисконтинуитета између онога што се данас учи 
као антрополошка теорија у академским устано-
вама у Србији и музејске праксе као оваплоћеног 
образовања које у музејима спроводе запослени 
дипломирани етнолози/антрополози. Разлози за 
такво размимоилажење могу се повезати са пос-
тупном антропологизацијом студија етнологије 
на Филозофском факултету у Београду, почев од 
осамдесетих година 20. века, а која се није, нажа-
лост, односила и на музејску праксу која је остала 
у парадигми идеалистичког представљања реално 
непостојеће „традиционалне културе“. Данашње 
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стање, између осталог, почива и на чињеници да 
многи етнолози/антрополози стечено теоријско 
знање у току основних студија унеколико одбацују 
када се једном нађу унутар музеја. Прихватањем 
неписаних институционализованих правила доса-
дашње музејске праксе они одржавају стари сис-
тем мишљења, успутно губећи идеју како су своја 
академски стечена знања могли да искористе.

Изузетан значај књиге огледа се и у правци-
ма „одрживог развоја“ музеологије, које је аутор 
својим напорима иницирао и активним судело-
вањем у раду Секције етнолога Музејског друштва 
Србије интерактивно моделовао с етнолозима за-
посленим у музејима Србије. Подстицаји ауторке 
за осавремењавање етнографске музејске експо-
зиције, што подразумева и унапређене теоретске 
ставове о музеолошкој делатности, јасно се, из-
међу осталог, огледају у будућој изложби кусто-
скиње Снежане Шапоњић-Ашанин из Народног 
музеја Чачак, под радним називом Мода 60-их у 
Чачку. На другом правцу неопходних промена 
и осавремењавања налази се пример на који је, 
конкретном редефиницијом појма музејског пред-
мета, указао етнолог/антрополог Петар Декић из 
Народног музеја у Смедеревској Паланци. Он је 
своје ставове утемељио у хабилитационом раду 
под називом Збирка новинских исечака у Народ-
ном музеју у Смедеревкој Паланци – односи разме-
не у моделима јавносне комуникације као предмет 
музеализације. 

Марко Стојановић

Милош Матић, вРАТА, КАПИЈА ДвА СвЕТА, 
каталог изложбе, Етнографски музеј у Београду, 

Београд 2007. године

Избор теме за студијско проучавање културе 
неког подручја на основу музејске збирке уоби-
чајен је поступак међу музејским радницима али и 
шире међу истраживачима из различитих научних 
дисциплина. У великом броју до сада проучених 
и објављених студија и представљених изложби 
бар што се тиче музејске етнографије и етноло-
гије наилази се на различите приступе углавном у 
тумачењу, па и предлошцима за дискусију култур-
них појава. Но, већина њих је постала временом 
стереотип вођен историјско-генетским методским 
приступом проблему. Студија о вратима и постав-
ка реализована у Етнографском музеју у Београду 
чине да се након дужег времена прекида устаљен 
начин размишљања кустоса о маркерима култу-
ре и отвара широка лепеза третирања музејских 
збирки и појединачних предмета као нових онто-
лошких симбола на основу којих се изграђује сли-
ка о друштву, региону и степену развоја народа на 

одређеном подручју, тј. у овом случају на подручју 
Балкана. 

Каталог изложбе Врата, капија два света 
аутора Милоша Матића пратећи је део студијске 
изложбе реализоване у Етнографском музеју у 
Београду почетком 2007. године. Каталог садржи 
127 страна. Илустрован је фотографијама музејс-
ких предмета – вратима, цртежима и теренским 
фотографијама. Састоји се из две целине: студије о 
вратима и каталошког дела изложених предмета. 

У првом делу, осим Предговора и Увода, 
текст о вратима има неколико сегмената. Аутор 
започиње расправу о антрополошком виђењу 
врата као симбола културе сажетом анализом 
литературе која се дотиче из различитих углова 
проучавања физичке (материјалне) и метафоричке 
(духовне) симболике врата, укључујући и све еле-
менте који сачињавају визуелни доживљај врата 
– попут кључаница, кључа, украшавања. Аутор 
дефинише врата из угла материјалног предмета 
као – „... предмет начињен најчешће од дрвета, не-
што ређе од метала, стакла или комбинацијом тих 
материјала“ и даје њихову основну функцију. На 
избор облика врата у једној средини утиче свакако 
географски фактор и природна средина. Она могу 
бити веома једноставна али и веома украшена те 
се пажљивом опсервацијом уочава и смисао људи 
једног поднебља за естетском димензијом. Често 
су људи, како наводи Д. Антонијевић, користили 
богатство најквалитетнијег дрвета на племенит 
начин, транспонујући тај материјал стваралачким 
поступком у типове својих кућа, играјући се њи-
ховом дрвеном структуром, изражавајући своју 
надареност украсима на најприкладнији начин, у 
плитким резбама. 

Материјалистичку па и естетску димензију 
врата, аутор надограђује и уводи читаоца (и по-
сетиоца на изложби) у саму суштину проблема 
метафоричког тумачења врата – „... врата нису 
само оно што обухвата наведена дескрипција ... 
у традиционалној архитектури под вратима тре-
ба подразумевати и праг или такозвани доњи праг 
(подвратак), затим горњи праг или надвратак, де-
сни и леви довратак, конструктивне елементе који 
носе крило врата ..., те браву и рукохвате“. врата 
су заправо у функционалном значењу сложен сим-
бол који се састоји из низа сегмената са јасним и 
одређеним значењем за разумевање његове прве и 
основне функције те се могу проучавати у склопу 
других духовних сегмената који су били и који су 
и данас у многим крајевима Србије и шире онто-
лошка места за разумевање културе. У разради 
студије у поглављу Материјални аспект врата 
поред исцрпног прегледа материјала од којих су 
врата начињена, дати су и сви појавни облици 
заступљени на простору Србије с погледима на 
украшавање појединих облика, нарочито улазних 
врата и њихову естетску димензију. Функционал-


