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КомУНИКАцИјсКА мАНИпУлАцИјА ЕтНолошКом 
Изложбом

На известан начин изнуђен савременом музеолошком причом о не-
материјалној културној баштини, овај рад, полазећи још увек од објеката 
материјалне културе, кроз расправу о теорији излагања доноси суштин-
ско нематеријалистичко промишљање предмета и изложбе. Расправа је 
заснована на идеји о музеологији као информатичкој дисциплини и на 
антрополошки разрађеном комуникацијском концепту културе, чиме је 
истакнута културна информатичност предмета који је постао музеалија. 
Изложба је посматрана као комуникацијски процес, и то као комуника-
ција креатора изложбе с посетиоцем, а с циљем да посетилац у крајњој 
линији буде трансцендиран у историјску реалност ради њене суштинске 
спознаје.

Кључне речи: музеалија, информација, комуникација, метонимијс-
ки симбол, изложба

„– Прво што вам казати имам, млади господичићу 
Алекса, јесте: човек ако ће и по стотину пута неку 
ствар илити вештество у руку имати, опет ће сваким 
посматранијем ново и неопажено што наћи моћи…“

Милорад Павић – Изврнута рукавица
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I

Више година уназад у музејима широм света, кулоарски или институ-
ционално, расправља се о појму такозване нематеријалне културне башти-
не, или, како је УНЕСКО сугерисао, о неопипљивој баштини. Судећи по 
великом броју мање-више занимљивих текстова, лаичких и демагошких или 
заиста стручних и научних, неко би чак могао да помисли да је објектима 
материјалне културе у музејима дошао крај. Структурна грешка напрасног 
откривања неопипљиве баштине у музеологији, откривања ваљда проистек-
лог из дубокоумног научног истраживања, јесте заправо одраз суштинског 
незнања и, морам ипак то да кажем, лаичког приступа појму материјалне 
културе и културе уопште. На срећу, нису се сви сетили нематеријалне кул-
турне баштине тек недавно. Они који су се тек сада тога сетили нису уви-
дели да „неки други“ (а то су њихове колеге) у музејима изузетно добро 
познају појам културе и да врло добро знају да је подела на материјалну и 
нематеријалну културу једна у бити оперативна подела која је научно дис-
кутабилна, много пута оспоравана, из једног простог и у етнологији и ант-
ропологији, и теорији културе уопште, давно познатог разлога што су сви 
објекти материјалне културе заправо материјализација метафизичких идеја 
и човекових мисаоних процеса. Једноставно речено, материјално и немате-
ријално су неодвојиви. Свако темељно музејско проучавање објеката мате-
ријалне културе од стране „оних других“ подразумевало је и проучавање не 
само неопипљивих, али другим чулима осетљивих културних елемената, већ 
и оних културних творевина које се чулима не могу осетити (овде пре свега 
мислим на структуру), већ се могу само схватити. А научно схватање је про-
дукт темељног образовања и развијених интелектуалних способности. 

Намера овог текста јесте да кроз расправу о теорији излагања покаже 
суштинско нематеријалистичко промишљање објеката материјалне културе 
и изложбе. Расправу сам у суштини засновао на идеји о музеологији као ин-
форматичкој дисциплини и на антрополошки разрађеном комуникацијском 
концепту културе, чиме је истакнута културна информатичност предмета 
који је постао музеалија. У конвенционалном музеолошком дискурсу музеа-
лија је носилац музеалности, а музеалност је обележје и својство сведочења 
– када у материјалном склопу препознајемо значењски, сведочанствени 
ниво.1 Наравно, наведена дефиниција музеалије полази од традиционал-
ног музеолошког схватања да музеалија може бити само неки од објека-
та материјалне културе, који човек може да осети чулом додира, а потом и 
осталим чулима. У савременом музеолошком дискурсу, посебно полазећи 
од антрополошких теорија културе, такво одређење можемо да проширимо 
и да под појмом музеалије подразумевамо сваку културну творевину која 
носи најквалитетније информације о култури у којој је настала и постојала, 

1 Zbinek stranski, Pojam muzeologije, Muzeologija, br. 8, Zagreb 1970, стр. 35.



63КОМУНИКАЦИЈСКА МАНИПУЛАЦИЈА ИЗЛОжБОМ

и као таква може служити као метонимијски симбол те културе, односно 
као поуздано сведочанство једне културне реалности или реалне структуре, 
и односа човека према тој реалности. Суштинска карактеристика музеалије 
јесте могућност вишеслојног ишчитавања симболичког садржаја. 

Излагање у овом тексту једним делом обухвата закључке настале анали-
зом сталне поставке и тематских изложби у Етнографском музеју у Београду.

Овом приликом нећу да се упуштам у теорију селекције, али мислим да 
је исправно на почетку рећи да је задатак селекције да из тоталитета културе 
издвоји, а пре тога препозна, оне предмете који су носиоци музеалности, 
дакле оне предмете који ће пружити што је могуће више података о ствар-
ности, или макар о једном њеном делу. Јер, није сваки предмет музеалија, 
не може управо сваки предмет бити квалитетан сведок свог времена и про-
стора, односно услова и начина егзистенције.2 Музеалија је изворни пред-
мет стварности који је смисленом селекцијом издвојен из праве стварности 
постао документ те стварности, а утврђивање садржаја музеалије је кому-
никацијски процес.3

У музејском предмету налазимо велику ширину и слојевитост података 
или информација, што морамо да имамо на уму приликом селекције. Пред-
мет можемо да третирамо као један материјализовани систем човекових 
идеја, али потом и као систем информација о тим идејама.4 Он материјалом 
од којег је начињен, затим структуром и формом, даје цео низ података о 
себи и стварности у којој је својевремено функционално егзистирао. Тако 
нам предмет „говори“ о начину његове израде, о људским знањима уграђе-
ним у њега, о човеку који га је створио и о ономе који га је користио, о начи-
ну коришћења, итд. Сваки објект материјалне културе заправо представља 
средство комуникације. Извесне информације предмет пружа директно, али 
већи део информација предмет пружа индиректно, односно ради се о разли-
читим нивоима на којима су подаци садржани у предмету.5

да бисмо били у стању да ишчитамо и схватимо све информације сад-
ржане у предмету, да бисмо смањили поље неодређености неке музеалије, 
неопходно је поседовање одређеног стручног знања.6 Али, тада нас наша 
стручност, односно наше образовање, може усмерити на само једну врсту 
података, док ће неки други стручњак из истог предмета ишчитати другу 

2 Zbinek stranski, Temelji opće muzeologije, Muzeologija, br. 8, Zagreb 1970, 43–55.
3 Ivo Maroević, Predmet muzeologije u okviru teorije informacijskih znanosti, Informatica 

Museologica, br. 1–3, Zagreb 1984, 3.
4 Објекти материјалне културе, поред тога што имају конкретан утилитаран садржај, 

представљају материјализацију човекових мисаоних процеса и метафизичких представа.
Vidi, Edmund Lič, Kultura i komunikacija, Beograd 1983, 57–64. 

5 Ivo Maroević, Muzejski predmet - izvor i nosilac informacija, Informatologia Yugoslavica, br. 
15 (3–4), Zagreb 1983, 239–240.

6 Ivo Maroević, Museology as a field of knowledge, ICoM International Committee for 
Museology, study series, no. 8 (2000), 6; Ivo Maroević, Predmet muzeologije u okviru teorije 
informacijskih znanosti, 3. 
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врсту података. И уопште, као што стоји у цитату с почетка овог рада, сваки 
ће човек из једног те истог предмета увек сазнати нешто друго или ново. 
Приликом креирања изложбе стручно лице, кустос, мора бити свесно да ће 
изложбу посматрати не само стручњаци (они можда најмање), већ људи раз-
личитог нивоа образовања и облика интересовања, што ће јамачно утицати 
на њихову перцепцију експоната и целокупне изложбе. Поврх тога, перцеп-
ција је усмерена и од стране самог творца изложбе. 

Говерећи о подацима садржаним у предмету, морамо да будемо свес-
ни тога да је стварајући својевремено један предмет, његов творац у њега 
уградио својеврсну поруку. Тако је предмет постао знак, тј. метонимијски 
симбол свог времена и простора. да бисмо у потпуности схватили тај пред-
мет морамо да знамо чиме се творац предмета руководио уграђујући управо 
онакву поруку какву је уградио, тј. шта га је понукало да из кôда Културе 
узме управо оне материјалне и нематеријалне елементе које је узео и струк-
турирао их у поруку уграђену у предмет. Сада увиђамо да је за потпуно 
ишчитавање једног предмета неопходно прилично велико стручно знање. 
Тежња за потпуним ишчитавањем је пре усмерена на саму изложбу, а не на 
појединачне предмете. 

Питање је сада како да на што повољнији начин на изложби искорис-
тимо скуп информација садржаних у неком предмету из фонда музеја, то 
јест у некој музеалији. Најпре морамо имати на уму да је сваки предмет 
тродимензионалан, па то био и лист папира. Самим тим можемо сваки пред-
мет сместити у тродимензионални координатни систем (слика 1), с тим што 
морамо бити свесни тога да предмет „исијава“ информације заправо у бес-
коначно много праваца. Прост пример за ово јесте уметничка слика. Тра-
диционално, ми се везујемо само за насликано, али о слици као предмету 
можемо много тога сазнати посматрајући је са свих страна, а не само са оне 
на којој је нанета боја, стране којој једноставно приписујемо позитивну X 
осу. Но, модел тродимензионалног координатног система (дакле осе X, Y и 
Z) је најједноставнији за примену. 

Сада долазимо до проблема (питања) коју осу изабрати као основну, јер 
је веома чест проблем посматрачу технички омогућити посматрање пред-
мета са свих могућих страна. Стручњак, кустос, јесте тај који одлучује која 
ће оса доминирати над осталим, сходно типу информација које се на тој оси 
налазе. Креатор изложбе се најчешће одлучује за ону осу која је као основна 
(X+) наметнута још од стране творца предмета. 
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Y

Слика 1. Објект материјалне културе смештен  
у тродимензионални координатни систем

Али, тешко је претпоставити да се својевремени творац објекта ру-
ководио тродимензионалним координатним системом, већ је пре предмет 
створио руковођен другим принципима. Задатак је креатора изложбе да по-
моћу информације коју пружа сам предмет, као и помоћу података добије-
них употребом других извора, открије те принципе, те да их инкорпорира 
у одлучивање о доминантној оси. Такође, при опредељивању за једну од 
оса, кустос мора да буде свестан различитих нивоа на којима се подаци на 
једној оси могу наћи, као и моћи перцепције тих података од стране пос-
матрача експоната и степена његовог образовања. Творац предмета поне-
кад намеће једну осу (јамачно не свесно као осу „ишчитавања“ предмета), 
запостављајући тако оне које научнику или обичном посматрачу могу за-
право пружити више информација, или квалитетније информације. Творац 
предмета се понекад руководи естетиком, али чешће практичним побуда-
ма, стварајући предмет, а на нама је да одлучимо коју ћемо врсту података 
претпоставити осталим врстама, с обзиром на то да нисмо у стању да јед-
новремено презентујемо све информације. У идеалном случају, предмет би 
требало поставити тако да лебди у простору, те да свака његова страна буде 
доступна. Наравно, научник који у студијској збирци има предмет у својим 
рукама уједно има приступ свакој његовој страни. 

дакле, неки ће скупови информација бити подстављени једном доми-
нантном скупу. долажење до латентних података на изложби омогућава се 
музејским помагалима (легенде, фотографије, филмови, аудиовизуелне пре-
зентације, итд.). Одређујући доминантну осу, кустос, који креира изложбу, 
диригује перцепцију предмета од стране посматрача предмета (посетиоца). 
Наравно, научник до свих потребних података може доћи у тзв. студијским 
збиркама, то јест у директном контакту с предметом, а не на изложби. Тако 
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за научника временско-просторно, али и техничко ограничење изложбе није 
битно за анализу садржаја предмета. 

II

Сада можемо да с нивоа предмета пређемо на ниво изложбе, што уједно 
значи и прелазак с материјалности предмета на његов значењски садржај. 
Ми целу изложбу можемо сматрати комуникацијским системом или комуни-
кацијским процесом. О каквој се комуникацији ради? Наиме, док смо на ни-
воу предмета имали комуникацију између творца предмета, као пошиљаоца 
поруке, и савременог стручног лица или обичног посматрача, као примаоца 
поруке, мада у измештеном контексту, код изложбе имамо комуникацију из-
међу креатора поставке (пошиљалац) и посетиоца (прималац), где су сада и 
предмет и сама изложба средство комуникације. друкчије речено, изложба 
је канал протока информација потеклих од предмета, али и она сама је извор 
информација.7 

Слика 2. тежаков „е-т-Ак-С-А“ комплекс

Тежаков „Е-Т-Ак-С-А“ комплекс (слика 2) нам показује комуникацијс-
ки пут од емисије до апсорпције, а преко трансмисије, акумулације и селек-
ције. Наиме, креатор изложбе носи улогу емисије, а посетиоци изложбе су 

7 Ivo Maroević, Muzejski predmet - izvor i nosilac informacija.
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ти који апсорбују емитовано. Акумулација представља прикупљање грађе 
за изложбу, селекција је креативни избор експоната, док улогу трансмисије 
имају сами експонати (и разна музејска помагала).8 Креирајући изложбу 
кустос у њу уграђује специфичну поруку, избором експоната и њиховим 
структурирањем у изложбеном простору. Акумулирана грађа за поставку 
представља заправо један кôд (језик), док сама поставка представља поруку 
(говор). Посетиоци изложбе пред собом имају задатак да препознају и разу-
меју својеврсни говор изложбе или сталне музејске поставке уопште. 

да би нам све ово било јасније, обратићемо се лингвистици и семиоло-
гији. де Сосир је својевремено указао на дистинкцију између језика и го-
вора. Тако под појмом језика, у лингвистичком смислу, подразумевамо све-
укупан систем речи и правила за њихову творбу и употребу. Са становишта 
корисника језик је дат, корисник га не ствара. Међутим, говор је одабирање 
појединих речи и правила из система језика, те нарочито структурирање 
изабраног. Ова лингвистичка дистинкција језик-говор је готово истоветна 
информацијској дистинкцији кôд-порука. Али сада, када говоримо о језику 
ми можемо да напустимо лингвистички ниво и да одемо на неки други, на 
пример кулинарски, одевни, стамбени, па и предметни ниво уопште. Тако 
имамо језик хране, језик одеће, језик становања, језик предмета, итд., а на 
крају имамо свеобухватни језик Културе.9

дакле, материјална култура једне етничке заједнице – Срба на пример 
– заправо представља један језик (кôд). Сходно теорији селекције и доку-
ментације, те тезаурације, и наравно сходно етнолошким и антрополош-
ким теоријама, стручњаци музеја из језика материјалне културе издвајају 
одређене елементе, градећи тако говор материјалне културе – фонд музеја. 
На следећем нивоу, фонд музеја јесте један језик (кôд), а експонати на из-
ложби, као и сама структура изложбе, јесте говор (порука) тог језика. Опет, 
градећи говор изложбе, кустос се придржава одређених правила, пре свега 
произашлих из теорије излагања у музеологији и разних етнолошких и ан-
трополошких теорија. 

Креирајући изложбу кустос не може, а и не мора да изложи сваки пред-
мет из фонда музеја јер, на крају крајева, он и објективно није у стању да 
изложи сваки објекат материјалне културе. За тиме и нема потребе. Креи-
рајући изложбу кустос гради једну синтагму из система материјалне кул-
туре. А како није у стању да у изложбени простор смести све објекте мате-
ријалне културе, принуђен је да се послужи метонимијском симболиком. 
Сваки предмет јесте један знак, то јест метонимијски симбол свог времена 
и простора.10 Експонат, сам за себе и сам по себи не значи ништа све док на 
изложби није постављен у одређени систем знакова, односно других пред-

8 Ivo Maroević, Komunikacijska uloga muzejske izložbe, Informatica Museologica, br. 1–2, 
Zagreb 1988. 

9 Edmund Lič, Klod Levi-Stros, Beograd 1982, 45–65.
10 E. Lič, Kultura i komunikacija, 24–27; E. Lič, Klod Levi-Stros, 58–61.
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мета, али и метафизичких односа између предмета. Пратећи исту логику и 
цела изложба јесте метонимијски симбол (знак) једне стварности или неког 
њеног дела. 

Сада долазимо до једног проблема. Наиме, када неко користи метони-
мијску симболику он подразумева да тумач симболике познаје правила из-
градње синтагме. Познајући ова правила тумач лако схвата метонимијску 
симболику. Но, да ли сваки посетилац изложбе познаје језик материјалне 
културе и језик фонда музеја и да ли сваки посетилац познаје правила, то 
јест етнолошке теорије, на основу којих је креирана порука, односно на ос-
нову којих је сачињена метонимијска синтагма – изложба? Наравно да не 
познаје. Како онда он да протумачи синтагму, изложбу, коју је кустос „из-
рекао“? 

Чини ми се да би одговор на ово питање требало дати помоћу антропо-
лошке структуралистичке теорије (поглавито Леви-Строс). Рецимо укратко: 
све што знамо о спољном свету сазнајемо преко наших чула. Појаве које 
перципирамо имају она својства која им ми придајемо, зависно од начина 
на који наша чула дејствују, као и начина на који је људски ум саздан да 
разврстава и тумачи приспеле надражаје. Важно обележје овог процеса је то 
што ми нашим умом делимо на сегменте временско-просторне континууме 
стварности. Стога, када конструишемо елементе културе, ми их структури-
рамо на онај начин на који сматрамо да је структурирана стварност која нас 
окружује. даље, структуралистичка теорија се држи идеје да управо сваки 
људски ум стварност око себе структуира на исти начин. Отуда на латент-
ном нивоу глобалне Културе налазимо универзалност, док на манифестном 
нивоу имамо разноликост.11 

Имајући све ово у виду можемо да претпоставимо да је својевремени 
творац предмета материјалне културе у суштини структурирао стварност 
исто онако како ми то данас чинимо. И уопште, ранија култура, из које поти-
чу предмети у фонду музеја, па тако и они на изложби или сталној поставци, 
структурирана је на исти начин на који је структурирана и савремена култу-
ра. Ова истоветност је потребна и довољна гаранција да ће креатор изложбе 
структурирати поставку онако како ће посетилац бити у стању да је перци-
пира. Сваки просечно интелигентан посетилац је способан да препозна и 
протумачи структуру изложбе, па тако и структуру историјски установљене 
материјалне културе. А тумачећи структуру, моћи ће да протумачи мето-
нимијску симболику којом се кустос послужио, те да сазна нешто о самим 
предметима, што до тада није знао. 

Један предмет је својевремено у процесу музеолошке селекције извучен 
из изворног контекста и придружен фонду музеја. Исправним структури-
рањем изложбе у стању смо да предмет привидно вратимо у оригинални 
контекст. Кустос мора да обави рекреацију историјске структуре културе 
како би омогућио правилно тумачење. Ово нас нужно упућује на то да мора-

11 E. Lič, Klod Levi-Stros, 25–26.
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мо да водимо рачуна приликом избора предмета и њиховог позиционирања 
у изложбеном простору, јер предмети на изложби стоје у одређеном међу-
собном односу пошто се сваки знак тумачи у односу на друге знакове. У так-
вом односу да целина, изложба, заиста јесте рекреација историјске структу-
ре једног дела стварности, али и она сама метонимијски симбол. Изложба 
мора да буде структурирана као специфичан знаковни склоп који и сам, као 
научно заснована целина, представља метонимијски симбол историјске ре-
алности. Тумачећи тај метонимијски симбол, тај знак, изложбу, посетилац 
просто бива трансцендиран у једну другу, историјску стварност, то јест пре-
лази у за њега несвакидашње време. Стога би занимљиво било постави-
ти изложбу као обред прелаза, где би поставка била лиминална фаза (зона) 
„обреда“, док бисмо на почетку и на крају имали фазу одвајања посетиоца 
од реалне стварности, те фазу његовог враћања у реалност свакодневног 
живота. А да би изложба била правилно структурирана и да би се постигао 
потпуни ефекат одвајања у историјску реалност, ради суштинске спознаје те 
реалности од стране посетиоца, неопходно је приликом стварања изложбе 
поћи од културног појма, а не од предмета, што се на жалост ретко чини у 
савременој етнографској музеологији. 
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Summary

Milos Matic

COMMUNICATIONAL MANIPULATION Of ETHNOLOGICAL EXHIBITION

In some ways, forced by a modern museum story of non-material cultural heritage, this work, 
still starting from objects of material culture, brings essential non-materialistic study of objects 
and exhibition through a discussion on theory of exhibition. the discussion is based on the idea of 
museology as an information discipline and anthropologically developed communicational concept 
of culture, which underlines cultural informational quality of an object that has become a museum 
piece. objects of material culture are reviewed here, within the three-dimension coordinate system, 
as a tool of communication that emits information to a recipient, the one visiting the exhibition. 
objects are metonymic symbols of authentic reality where they originated and functioned.

the exhibition is observed here as a communicational process, namely as communication 
between the exhibition author and a visitor with the objective that a visitor is ultimately transcended 
in historical reality for its essential perception. thus, the exhibition must be structured as a specific 
symbolic composition, which in itself, as a science-based whole, represents a metonymic symbol 
of historical reality.


