
УДК: 069.02:39  
         069.02:316.7 

 7

Милош Матић 
Етнографски музеј у Београду 
milos.matic@sezampro.rs 

 

УПОТРЕБА МУЗЕАЛИЗОВАНИХ ЗНАЊА КАО 
АГЕНСА ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈА 

ПОВРАТАК НАРОДНИХ ЗНАЊА У БУДУЋНОСТ 

У конвенционалном дефинисању музеја, музеологији се обраћамо 
као историјској дисциплини. Јавно мњење музеје доживљава као 
чуваре прошлости. Наспрам таквог схватања данас се све чешће 
музејима поставља императив институционализованог покретања 
друштвених промена. Ова два приступа појму музеја на први поглед 
чине антитетичку релацију, два међусобно искључива читања 
друштвеног смисла музеја. 

Може ли онда антрополошка музеологија, као дисциплина која се 
бави музеализацијом базичних образаца човековог мишљења и 
понашања, да понуди превазилажење ове антитезе? Ако узмемо да је 
музеј једна од најзначајнијих цивилизацијских тековина, јер 
акумулира и тезаурира до сада стечена човекова знања и тиме, попут 
неких других институција, управо осигурава свеукупну надоградњу 
нових знања, онда он може да понуди релевантне моделе мишљења 
који су цивилизацијски „оверени“, али непревазиђени и погодни за 
решавање конфузних социјалних ситуација. Музеј можемо да 
посматрамо као тренутну, а уједно временски померљиву тачку 
ослањања будућности на прошлост.  

У овом раду се, полазећи од тога да пре свега музеји антрополошког 
типа треба да тезаурирају нематеријалну културну баштину, 
разматра могућа улога музеја у иницирању и регулисању прихватања 
модела мишљења и понашања, изведених декодирањем 
музеализованих човекових знања. Помоћу конкретних случајева 
разматра се давање позитивног одговора на питање да ли музеј, као 
институција у чијем дефинијенсу лежи прошлост, може да буде 
креатор будућности. 

Кључне речи: Етнолошки и антрополошки музеј, модел мишљења, 
тезаурација, знање, промена. 
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У првим данима њихове историје, музејима, или, прецизније речено – 
протомузејима, по правилу се приписује предметност, строга усредсређеност 
на материјалне артефакте сопствене културе или, много чешће, артефакте 
других, егзотичних култура. Односно, приписује им се усредсређеност на 
саму материјалност, без упита да ли она заправо представља један 
материјално експлициран значењски склоп. Међутим, човека је кроз историју 
непрекидно пратио порив да сакупља вредне ствари – и материјално и 
духовно вредне. То потврђују већ ренесансни кабинети реткости 
(wunderkammer). Посета неком од тих кабинета, а био сам у прилици да 
посетим и збирку Медичија у Фиренци и кабинет реткости баварске 
краљевске породице Вителсбах у Лндсхуту (или бар оно што је од тих збирки 
сачувано до данас), показује да избор сабраних реткости носи у себи не само 
чисту егзотичност, већ и идеју менталног приближавања нечем туђем и 
сазнавања недокучивог. Таквим кабинетима реткости не може се, наравно, 
одрећи низ сазнајних ограничења, почевши од универзалног музеолошког 
проблема деконтекстуализације, односно реконтекстуализације објеката 
материјалне културе. Јер кабинети реткости су, најпре у Немачкој и Италији, а 
касније и широм Европе, настајали из различитих побуда. Док су их 
централни или локални владари, а касније и други богати локални угледници 
формирали да би јавно демонстрирали своју моћ, односно формирали су их 
као просторе за прављење разлика и репрезентацију у односу на друге, дотле 
су их ренесансни научници формирали као скупове својеврсних сазнајних и 
значењских реквизита, сматраних неопходним у ондашњем учењу света. 
Кабинети реткости су, сходно тадашњем когнитивном миљеу, функционисали 
као „допуна познате стварности“ (Гавриловић 2008: 307), као накнадни 
инструменти за објашњење постојећег света. При том, то „постојеће“ није 
подразумевало само непосредно материјално окружење, већ и разне 
религијске и ине ирационалне представе, комплексне социјалне односе, 
историјске догађаје и владајуће културне обрасце. 

Атмосфера кабинета реткости, нарочито поткрепљена записаном и 
нимало небитном, запамћеном личном историјом њихових твораца, ипак јасно 
показује да су ти кабинети у великој мери настали као тежња за знањем и 
сазнањем (Franzoia 2001), за спознајом и откривањем непознатог и егзотичног, 
као тежња за конструисањем система знања о туђим културама, али и о 
непознатом у сопственој култури. Није неважна чињеница да су разне збирке 
чудеса, реткости, инструмената, минерала итд. настале у време хуманизма и 
ренесансе, у време када долази до круцијалног цивилизацијског преврата, до 
структурне промене система вредности и схватања света. То је управо време 
када се битно мења однос према појмовима знања и сазнања, када се сви 
слојеви европских друштава постепено ослобађају „знања“ предефинисаних 
канонизованим догмама. Кабинети реткости се могу третирати и као 
последица и као узрок такве промене, односно као последица и узрок 
формирања рационалног научног начина мишљења. 

Кратак осврт на појам кабинета реткости послужиће у овом раду као 
повод за идеју о промени погледа на савремени музеј. Ја овде пледирам за 
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ревизију става о музеју, јер верујем да музеј не треба посматрати само као 
институцију која акумулира (музеолошки речено тезаурира) објекте 
материјалне културе који подлежу дефиницији музеалије (Stranski 1970a: 35; 
Матић 2006: 62–63), односно конвенционалним музеолошким принципима 
(Stranski 1970b), већ да музеј треба посматрати и као институционализовани 
когнитивни систем који акумулира цивилизацијска знања и сазнајна 
достигнућа. Наравно, овакав став није потпуно нов у музеологији, па ни у 
домаћој музеологији и музејској пракси.1 Тежња за знањем и сазнавањем, за 
учењем, није била побуда само за стварање кабинета реткости, већ ће касније 
иницирати формирање многих модерних музеја који данас имају доминантну 
улогу у глобалној историји културе. У земљама Западне Европе током 20. 
столећа формирани су многи технички музеји, чија намера није била само да 
представе техничка средства, већ да прикажу, а пре тога и проуче, технолошке 
процесе и технолошка знања (cf. Stacul 1996). Историја светске музеологије 
показује да се негде од седамдесетих година 20. столећа посебно обраћа 
пажња не само на нематеријалну културу у музејима, већ и на нове улоге 
музеја, улоге које подразумевају тезаурирање знања као специфичне људске 
творевине (cf. Ross 2004). 

За Етнографски музеј у Београду може се такође, након 
реинтерпретације његових фундирајућих идеја, рећи да је настао не само као 
баштиник историје традиционалне материјалне културе, већ и као баштиник 
народних знања. Реинтерпретацијом експлицираних идеја за формирање 
Етнографског музеја, пре свега мислећи на Нацрт Стојана Новаковића, 
видимо да музеј није требало да буде само институција задужена за 
заустављање времена, већ се у тим идејама наговештава и извесна 
хронолошка динамика у процесу баштињења, што се и касније повремено 
огледа у делатности музеја. Иако се све одиграва у време романтичарског 
националног заноса, Етнографски музеј је по схватању Новаковићевом 
требало да се бави и прошлошћу и (ондашњом) садашњошћу, дакле без 
негације континуитета, али, што је много битније, такав је музеј требало да 
посматра културу као тоталитет, односно: „Ту долази као предмет испитивања 
сав народни живот у правом смислу те речи, ту је рад од најмањих ситница до 
најзнаменитијих послова.“ (Влаховић 1953: 14). 

Најочигледнији савремени сведок таквог начина размишљања јесте, 
наравно, постојање збирке Народна знања и веровања, али и, много пре тога, 
укупан рад др Симе Тројановића, првог кустоса Етнографског музеја 
(Павковић 2002; Бандић 2002). Може се чак рећи да је у великој мери срећна 
околност то што су се кустоси Етнографског музеја руководили принципима 
класичне етнографије и етнологије, што је допринело отклањању апсолутне 

                                                        
1 На то указује известан број до сада објављених радова који се могу делимично или у 
потпуности сматрати теоријско-музеолошким (нпр. Гавриловић 2007; Гавриловић 2008; 
радови објављени у: Гвозденовић 2006; радови објављени у Гласнику Етнографског музеја 
број 70/2006; Maroević 2000 итд.). 
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доминације предментности и матријалности у раду музеја. Друкчије речено, у 
Етнографском музеју су константно баштињена народна знања, а њихово 
баштињење је обављано као „проучавање појединих етнолошких проблема и 
појава“ (Душковић 2001: 49). Музеолошки радови објављени током 
досадашњег рада музеја не наговештавају да је у њему постојала јасна 
концепција посматрања музеалија као носилаца информација, као значењских 
склопова, али се из укупне једновековне делатности музеја (Тешић 2002) ипак 
може уочити то да је у проучавању обичаја ипак постојала извесна тежња за 
повезивањем материјалности музеалија и мисаоних процеса из којих су 
произведени конкретни материјални објекти. Посебну улогу игра и Гласник 
Етнографског музеја, чија анализа тема (Стојановић 2008) опет потврђује 
когнитивну интеракцију материјалног и сазнајног у институционализованом 
бављењу народном културом. 

Овај кратак осврт на неке од кључних аспеката у деловању 
Етнографског музеја има намеру да сублимира идеју да је у музеолошком 
деловању ове институције – без обзира на многобројне критике које се могу 
поставити (вид. нпр. Гавриловић 2007) – довољно труда уложено у 
тезаурацију знања и когнитивних система. Етнографски музеј не узимам као 
кључну музејску институцију због тога што сам у њој професионално 
ангажован, већ због тога што га видим као средиште антрополошке и 
етнолошке музеологије, дисциплине која је у највећој могућој мери способна 
да музеализује базичне обрасце људског мишљења и понашања и 
нематеријалну културну баштину, што свакако обухвата и људска знања. Није 
на одмет напоменути да у овом раду подразумевам она знања и когнитивне 
системе који су евидентирани у корпусу народне културе, а не мислим на 
музеолошка, етнолошка или антрополошка научна знања и на музеолошку 
интерпретацију значења изведених из објеката материјалне културе. Теза о 
музеју као институционалној тезаурацији знања чврсто је повезана са 
савременим императивом музеализације нематеријалних културних 
творевина. УНЕСКО-ва Конвенција о очувању нематеријалне културне 
баштине (Convention 2003), поред осталог, укључује човекова знања у корпус 
нематеријалне баштине, мада их експлицитно везује за природу и вештине, и 
обраћа пажњу на њихово преношење. У овом раду се појам знања узима шире, 
као скуп свих искуствено стечених мисаоних процеса који у народној култури 
имају конкретну имплементацију у разним облицима понашања, 
комуникацији, доношењу ставова и мотивацији, креирању социјалних 
интеракција и стварању колективног памћења. Знања која постоје у једној 
заједници уједно представљају конститутивни елемент националног наслеђа и 
идентитета и због тога су она предмет музеолошке презервације (Alivizatou 
2008). Било би, свакако, претенциозно тврдити да су у Етнографском музеју 
знања тезаурирана управо по принципима изнетим у овом раду или онако 
како их третира Конвенција. У миљеу српске етнологије 20. столећа, знања су 
начешће музеализована кроз текстуализацију и визуелизацију обичаја и 
оралне традиције. 
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У свакодневном дискурсу музеји се још увек доживљавају као 
институције снажно окренуте прошлости. То се обично изражава 
идеалтипским исказом: „Музеји чувају старе ствари“. Често се верује да у 
музејима раде „љубитељи старина“, а такво мишљење срећемо чак и код 
професионалаца. У таквој јавној и професионалној атмосфери тешко је 
замислива нова улога музеја, улога која подразумева да музеји буду креатори 
будућности. Музеји, наравно, могу бити креатори будућности на безброј 
начина: рецимо, када већ говоримо о тезаурираном знању, као установа 
преманентног образовања популације (cf. Illeris 2006) или као активни 
учесници у социјалној инклузији разнородних група (cf. Sandell 2003). Један 
од императива који се данас, у редефинисаном схватању музеја и њихове 
друштвене улоге, поставља пред њих, а посебно у друштвима у транзицији 
(попут нашег), јесте и императив учествовања у друштвеним променама. 
Музејима у савременим друштвима – развијеним, а посебно у оним економски 
неразвијеним – већ неколико деценија уназад (de Varine 2008) предвиђа се 
улога иницијатора, креатора или носилаца регионалних и локалних 
друштвених промена, чему је коначно и био посвећен овогодишњи светски 
дан музеја.  

Преовлађујуће третирање музеја као институције дубоко уроњене у 
прошлост и захтев да музеј буде агенс социјалне промене и развоја 
представљају два приступа појму музеја, који на први поглед чине 
антитетичку релацију, два међусобно искључива читања друштвеног смисла 
музеја. Али ако пођемо од претпоставке да је музеј управо једна од 
најзначајнијих цивилизацијских тековина, јер акумулира и тезаурира до сада 
стечена човекова знања и тиме, попут неких других институција, осигурава 
свеукупну надоградњу нових знања, онда он може да понуди релевантне 
моделе мишљења који су цивилизацијски „оверени“, непревазиђени и погодни 
за решавање конфузних социјалних ситуација, док истовремено представљају 
моделе промена и развоја. Музеј можемо да посматрамо као тренутну, а 
уједно временски константну тачку ослањања будућности на прошлост. То је 
једна темпорално неубицирана тачка, која непрекидно левитира између 
прошлости и садашњости, као центар когнитивног координатног система 
друштва. Многе древне религије познају појам axis mundi, осу која спаја 
наспрамне ирационално конструисане светове: музеј се може посматрати као 
својеврстан axis mundi модерне цивилизације – рационални канал 
комуникације будућности с прошлошћу, који обезбеђује континуитет 
интелектуалног развоја човечанства. Музеј тиме добија функцију временски 
померљиве тачке која обезбеђује континуитет когнитивних система – 
друштвено прихватљивих и способних да дефинишу неку будућу реалност. У 
свакодневним активностима музеја то би значило да се тезаурирана знања 
користе у моделовању социјалне промене и развоја. Покушаћу да укратко на 
конкретним случајевима покажем како би ова теза могла да буде 
операционализована. 

Јасно је да је Србија данас држава која се налази у интензивном 
процесу свеукупне друштвене транзиције. Процес транзиције подразумева низ 
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структурних промена којима се старији нефункцонални модели друштвене 
репродукције замењују новим, функционалним моделима и резултат овог 
процеса требало би да буде настајање нове стабилне друштвене структуре. У 
Србији се транзиција одвија у контексту припадности породици европских 
држава – чланица Европске уније, те се као формална крајња тачка транзиције 
најчешће види чланство у тој унији. Све друштвене промене, или би бар тако 
требало да буде, одвијају се тако да након транзиције Србија постане друштво 
формирано по моделу европских држава које карактеришу либерална 
демократија и либерални капитализам. Током транзиције се, стога, у наше 
друштво декларативно или спонтано уводе модели и обрасци организовања 
својствени развијеним европским државама. Један од трендова у тим 
државама јесте и органска производња здраве хране, тема која је, иако ће 
можда звучати необично, веома блиска пољу знања покривеним делатношћу 
Етнографског музеја.  

Органска производња хране нејчешће подрзумева одсуство примене 
великог броја агротехничких мера које су раније у пољопривреду уведене као 
веома делотворне за повећање продуктивности (и профита), али се временом у 
многобројним научним истраживањима испоставило да су штетне по људско 
здравље и природну средину. Потискивање таквих агротехничких мера и 
орјентисање ка органској производњи хране значи примену тзв. чистих 
пољопривредних технологија које – јасно је из историје аграрних друштава – 
своје исходиште имају у неким од облика традиционалних начина производње 
хране. Управо у таквој констелацији схватања производње хране, музеј који 
тезаурира традиционалне пољопривредне технологије може да послужи као 
извор знања која су свакако добродошла у производњи здраве хране. 
Етнографски музеј већ више година уназад спроводи теренска истраживања у 
општини Књажевац, а у оквиру тих истраживања колега Марко Стојановић, 
виши кустос музеја, бави се истраживањем технологија и организације 
производње сира. Знања тезаурирана током тих истраживања могу да буду 
драгоцена за ревитализацију постојеће производње или покретање органске 
производње у новим предузетничким економским подухватима.  

Али најбитније је то што се утилитизација у музејима сачуваних 
знања не завршава простом употребом традиционалних технологија 
производње. Квалитетно и методолошки установљена истраживања и јасно 
систематизована знања могу да понуде не само конкретну основу за органску 
прераду млека (заправо, можемо да говоримо о знањима из свих сегмената 
пољопривреде), већ могу да буду и исходиште за организовање те 
производње. Сам систем раније установљених (може се рећи и 
традиционалних) модела организовања пољопривредне производње тесно је 
повезан с веома битном идејом у развијеним капиталистичким земљама да 
економски прогрес не лежи нужно само у великим индустријским концернима 
и фабрикама, већ и у великом број малих предузећа, која функционишу као 
егзистенцијална потпора појединачних породица. Наравно, многа од тих 
породичних предузећа свој профит траже у органској производњи хране. 
Република Србија се стратегијом пољопривредног развоја (Стратегија 2005) 
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такође определила и за развој органске производње хране и за организовање 
те производње у оквиру породичних газдинстава. У Стратегији се износи 
званични став да највећу пажњу треба усмерити на комерцијална породична 
газдинства и да треба поспешити развој таквих газдинстава, јер она имају 
велики потенцијал. Такво опредељење, које се може сматрати сасвим 
прихватљивим, или чак пожељним, представља широко поље примене знања 
тезаурираних у Етнографском музеју. Иако музеји нису консултовани током 
израде саме стратегије, пожељно би било да буду консултовани током њене 
примене. 

Још један плодотворан пример (мада није строго везан за економско 
понашање) тиче се организације становања. Као земља у транзицији, након 
дубоке економске кризе и пропадања, Србија је и даље место у којем се много 
гради, те смо данас сведоци обимне изградње стамбених зграда. Истражујући 
структуре станова презентоване на веб сајтовима неких од инвеститора или 
градитеља, уочио сам да се расположиви грађевински простор обликује у 
најмању руку необично. Заправо, доминантни, а најчешће и једини циљ, јесте 
формирање што веће искористиве површине, јер то директно доноси профит. 
Због тога се појмови као што су удобност становања, функционалност 
простора, приватност или хигијенске и здравствене навике стављају у други 
план, а понекад се и потпуно занемарују. Појединачне стамбене целине се 
током архитектонског формирања посматрају изоловано, независно од других 
стамбених јединица и независно од зграде као функционалне целине. 
Последица таквог приступа је градња за коју се временом испоставља да је 
супротна принципима човекове перцепције простора и организовања 
становања. 

Управо су етнолошки и антрополошки музеји места у којима су 
тезаурирана, најчешће под окриљем проучавања појма становања, базична 
знања везана за организацију простора. Из постојећих знања може се 
ишчитати како човек перципира простор. То укључује и стамбени простор, 
који је можда најбитнији. Одбацивање или макар само занемаривање 
перцепције и организације стамбеног простора, уопштено речено, може да 
има дуготрајне негативне последице на понашање људи који користе лоше 
организован простор. Употреба постојећих елементарних образаца перцепције 
простора за музеј представља, опет, широко поље примене сачуваног знања.  

Примери искоришћавања знања тезаурираних у музејима заправо су 
безбројни. Искуство рада с разнородном музејском публиком2 показује да се 
она обраћа музејима да би добила неке конкретне и практичне савете, помоћу 
којих би решила појединачни проблем. Етнографском музеју публика се 

                                                        
2 Ова сажета анализа начињена је на основу искустава стручњака професионално 
ангажованих у Етнографском музеју. Захваљујем се Зорици Соколовић, Вилми 
Нишкановић, Невенки Хаџић и Људмили Шајтинац. Под публиком подразумевам све који 
остварују разне облике интеракције с Етнографским музејом, а не само оне који посећују 
изложбе. 
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најчешће обраћа да би сазнала технике израде и украшавања традиционалне 
народне одеће. За такве се савете музеју обично обраћају културноуметничка 
друштва. Траже се и савети у вези с уређењем простора, али искључиво у 
естетском смислу. Како се у јавности Етнографски музеј често препознаје као 
музејска институција која тезаурира традиционалне објекте материјалне 
културе начињене од текстила (народне ношње, пре свега), музеј сарађује с 
неколико удружења ткаља, чиме директно учествује у процесу социјалне 
инклузије, с обзиром на то да су многе од ткаља избеглице из република 
бивше Југославије. Један део музејске публике, не укључујући овде музејске и 
научне професионалце, обраћа се и библиотеци Музеја да би дошао до знања 
која сматрају неопходним из разних побуда. По подацима добијеним из 
библиотеке Музеја, публика се најчешће интересује за своје породично 
порекло, али се често траже и знања везана за занате, знања која се потом 
користе приликом формирања сопствених радионица намењених, наравно, 
стицању профита. Изложбена публика превасходно је концентрисана на сам 
предмет и сва њена интересовања, онда када их има, усмерена су ка 
материјалној егзистенцији експонираних објеката (конкретни начини 
употребе и израде), али без упуштања у значењске комплексе који произилазе 
из ширег културног контекста у којем су ти објекти постојали. Свеукупно 
сагледано, спонтано интересовање за народна знања и елементарне моделе 
мишљења и понашања, тезауриране у музеју, веома је мало, односно може се 
рећи да готово и не постоји. Нисам у могућности да у овом раду презентујем 
егзактне податке, јер емпиријска мерења до сада нису рађена. Овде су узете у 
обзир процене стручњака који раде с публиком. 

Примери могућности употребе тезаурираних знања дати су као 
индикација потенцијала уплива музеја у друштвене промене и развој, али 
уједно представљају узорак за формирање поља анализе тог уплива. У 
наведеним примерима уочава се један битан проблем, који се тиче 
конвенционалне делатности музеја. У досадашњој концепцији делатности 
музеја напросто се подразумева ток публике ка музеју, док се она у много 
мањој мери заснива на тези да музеј треба да „иде“ ка публици. У јавном 
дискурсу уобичајено је виђење музеја као затворених и недоступних 
институција, и то не само због начина опхођења према публици, већ и због 
„ефекта тешких врата на улазу“ која просто одбијају (Гавриловић 2007: 33-
34). Друкчије речено, музеј мора публици да наметне своју делатност. Не 
може се очекивати од публике да користи тезаурирана знања уколико она не 
зна да се таква тезаурација уопште спроводи. Знања су онда у музејима 
тезаурирана зарад саме тезаурације и она, будући неимплементирана, постају 
несврсисходна, па тиме и безвредна или чак бесмислена. 

Учешће музеја у иницирању и обликовању социјалних промена, као и 
у развоју друштва, подразумева стварање већег броја интерактивних односа са 
оним формалним или неформалним социјалним групама које су до сада биле 
искључене из свих музеолошких делатности. То су групе (или појединци) који 
не само да нису публика музеја, већ су појам музеја и идеја музеализације 
знања у потпуности искључени из њихове перцепције и система вредности. У 
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друштву које мало полаже на институционално бављење културом, број 
„искључених“ је, нажалост, веома велики. Музејска делатност као агенс 
промене и развоја због тога подразумева својеврстан вид инклузије. Не ради 
се о инклузији какава се обично подразумева када се користи тај термин – 
дакле није реч о инклузији појединаца или група у социјално прихватљиве 
оквире и локално окружење – већ се ради о инклузији великог дела 
популације у сопствену културу. Заправо, и сâмо обављање такве врсте 
инклузије представља значајну или, боље речено, структурну друштвену 
промену. 

Музеј као агенс друштвених промена и развоја мења своју улогу, што 
значи да се мења и његова делатност. Оног тренутка када музеј постане 
фактор друштвених промена ( до којих још није дошло – оне тек треба да се 
десе), долази и до измене односа елитне и популарне културе. Садашњи 
културни миље музеје ставља у сферу елитне културе, али намера овог рада 
није да истражује узроке и утемељеност таквог постављања. Пратећи Фисково 
(Fisk 2001) схватање односа елитне и популарне културе најпре можемо да 
кажемо да су музеји увек били агенс у формирању друштвене стварности, али 
најчешће управо као подржаваоци елитизма и постојеће расподеле друштвене 
моћи или као њихово оправдање. Музеји се јављају као произвођачи културне 
робе, али уједно и као неко ко уз произведену робу намеће корпус строго 
дефинисаних значења. Позивајући се на научност своје тезаурацијске 
делатности, музеји често негирају сва друга значења која популарна култура 
може да дâ презентованим музеалијама. Такав приступ често срећемо управо 
у оним музејима чији је предмет делатности тесно повезан с појмом 
националног. У време кризних и критичних ситуација у глобалном друштву 
(држави), негирање спонтано насталих популарних значења и наметање 
„музејских значења“ – која би требало да буду апсолутно исправна и чија се 
исправност не преиспитује – посебно је изражено. Такав приступ није стран 
ни Етнографском музеју, напротив – на крају прошлог столећа био је 
доминантан у музејској делатности, посебно кад је реч о значењу прошлости 
(cf. Simić). 

Како се од седамдесетих година 20. столећа улога музеја све више 
мења, делатност музеја се одваја од појма елитизма и музеји се постепено 
приближавају својој локалној средини. Смањује се дистанца између музеја и 
друштвеног окружења, што је, свакако, позитиван тренд. Мишљења сам да је 
та дистанца у нашем друштву ипак још увек велика (мада се доста тога 
урадило и ради се на њеном смањивању) и да би свако непосредно 
учествовање музеја у друштвеним променама и развоју, пре него што се обави 
напоменута општа инклузија друштва у сопствену културу, јамачно укључило 
однос колизије или, у најбољем случају, неразумевања између музеја (као 
емитера знања и модела понашања и мишљења) и оних који би требало да 
буду конзументи емитованог. Једноставан однос једносмерне емисије и 
конзумирања свакако би се показао као неплодотворан, што се десило и у 
многим другим сферама живота. Укључивањем медијатора у процес 
трансфера знања постиже се избегавање конфликта између елитне културе и 
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народне праксе, односно сам тај однос се претвара у однос душтвене сарадње. 
А друштвена сарадња је више него пожељна у процесу друштвене транзиције. 
Сем тога, укључивање „треће стране“ представља укључивање индиректних 
корисника музеализованих знања и ствара могућност њихове шире друштвене 
примене. 

Медијатори, сходно конвенционалном схватању друштвене 
ангажованости у европским земљама, могли би да буду, на пример, разни 
чланови владиног и невладиног сектора. Улога медијатора ипак не сме да 
буде улога пуког преносиоца онога што постоји у музејима ка онима којима је 
то потребно. Пожељно је да медијатор укључи и научно знање матичне 
дисциплине која постоји у неком музеју, а која је релевантна за неки 
конкретан развојни процес у којем се користи музеализовано знање. У 
најједноставнијем случају то би значило посредно ангажовање музејских 
професионалаца у процес трансфера знања. Укључивање професионалаца, а 
кад је реч о Етнографском музеју пре свега мислим на ангажовање 
антрополога, значило би стварање не једног административног медијатора, 
већ оног који би деловао двосмерно. Био би у стању и да схвати потребе и да 
дође до решења како одговорити на те потребе. 

Суштински квалитет професионално структурираног медијатора јесте 
то што, заједно с музејом, обезбеђује комуникацију универзалних знања, 
модела мишљења и образаца понашања. Медијатор је заправо тај који 
поставља музеј као тачку која левитира између прошлости и будућности. 
Медијација тезаурираних знања, медијација која је научно заснована, решава 
и проблем утилизације сачуваних знања. Неоспорно је да музеализацију 
знања, као и музеализацију материјалне културе, прати терет институцијске 
реконтекстуализације у музеју, дакле – одвајање из реалног културног 
контекста у којем је то знање постојало и давање нових, другачијих значења у 
музеју. У конвенционалној музеологији, једна од суштинских улога музеја 
јесте да прочита језик материјалних објеката и декодира информације које они 
носе (Maroević 2000). У случају знања, музеј има кључну улогу у „читању“ 
тих знања, али не и у њиховој директној имплементацији. Погрешно је 
понудити друштву „готова решења“, сирова знања онако како су тезаурирана. 
Погрешно је напросто презентовати оно што се већ зна и погрешно је 
инсистирати на директној употреби конкретних знања о појединим стварима. 
Таква фрагментизована знања носе опасност да буду препозната као некаква 
волшебна ретрадиционализација, као „враћање на старо“, што је свакако 
непожељно. Свако знање и оно на шта се оно односи увек су део ширег 
културног ситема, тако да једноставна примена раније датованих знања 
подразумева и раније датовани контекст. То је механизам процеса враћања у 
прошлост, што је супротно идеји о музеју као агенсу друштвених промена. 
Неопходно је прилагођавање музеализованих знања и њихово реконструисање 
у складу са савременим потребама. 

Појам знања као фактора друштвених промена не треба узимати 
стриктно. Оно на шта се треба концентрисати јесте декодирање модела 
мишљења, понашања и функционалних система вредности из постојећих 



Mилош Матић, УПОТРЕБА МУЗЕАЛИЗОВАНИХ ЗНАЊА ... 
__________________________ 

 17

знања. Наравно, такав приступ подразумева ресистематизацију свих до сада 
тезаурираних знања у музејима.  

Уколико се подсетимо наведених примера, то би онда значило да не 
би требало некоме наметати традиционалне рецептуре или посуде за 
прављење сира. Постоји, наиме, корпус знања која спадају у домен економије 
(и објекат су проучавања економске антропологије), а која се односе управо 
на успостављање основних модела свакодневног економског понашања. Једна 
од кључних карактеристика тих знања јесте њихова временска и просторна 
универзалност. А то је у овом случају веома битно. У савременом свету, за 
који се може рећи да га одликује интензиван процес глобализације, брзих 
промена и (техничког) напретка, постоји погрешно мишљење да је све старо 
изгубило вредност и да се треба посветити само новом. Тај став занемарује 
универзалне облике човековог постојања, који су управо предмет 
хуманистичких наука. Декодирањем музеализованих знања дошли бисмо до 
разних модела економског понашања, применљивих у процесу друштвене 
транзиције. Декодирањем тих знања такође можемо да дођемо и до одговора 
на који начин поједини социјални чиниоци реагују на промене у друштву. 
Због чега, рецимо, становници појединих села одређују свој положај као 
неповољан, иако поседују значајне и обимне економске ресурсе, којима могу 
да одговоре на императив производње здраве хране (cf. Матић 2008). Овде 
није реч само о знањима која се строго односе на технике пољопривредне 
производње, већ се ради и о знањима која се односе на организацију 
производње, на успостављање пожељних социјалних и економских односа, на 
успостављање односа према самом производу, као и на успостављање 
пожељног односа према стеченом економском и социјалном капиталу. Све 
што је у музеју сачувано као знање, а тим појмом су у овом случају 
обухваћени базични обрасци мишљења и понашања, може да буде 
употребљено за прављење пожељних модела набројаних односа. 

Улога музеја у друштвеним променама и развоју посебно је 
функционална у процесу транзиције. Друштвена транзиција је плодно тло, јер 
се под транзицијом подразумевају интензивне промене, те стога и одсуство 
стабилне друштвене структуре, а самим тим и одсуство јасно дефинисаних 
социјалних репера које појединци или групе користе за орјентацију у 
друштвеном простору. Декодирано музеализовано знање нуди управо такве 
кључне тачке ослонца, односно може да делује као регулатор друштвених 
промена и да послужи као фактор каналисања процеса транзиције. Унеколико 
је необично то што идеја о музеју као агенсу друштвених промена долази из 
развијених капиталистичких друштава, дакле друштава која имају стабилну 
социјалну структуру и у којима је, самим тим, много теже покренути 
друштвене промене. 

Улога музеја се у савременом свету наново редефинише. Битан смер у 
којем тече редефинисање те улоге јесте управо одвајање музеја од чисто 
елитне културе која припада доминантном друштвеном слоју (поседнику 
друштвене моћи) и померање ка непосредној локалној заједници. Музеј се, 
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дакле, више не сагледава као храм културе, већ као културни, едукативни или 
релаксациони сервис који активно учествује у свакодневном животу локалне 
заједнице. Редефинисање друштвене улоге музеја ипак не подразумева 
одустајање од њиховог конвенционалног деловања, односно музеји су и даље 
институцинално трезорирање културног наслеђа.3 Оно што је предмет 
редефинисања јесу методи и технологије баштињења, као и начини 
интеракције с друштвом. Али, ако се од музеја очекује да као баштиник 
културног наслеђа игра значајну улогу у друштвеним променама и развоју, 
хоће ли онда он у будућности доћи у парадоксалну ситуацију да музеализује 
ону баштину коју је сам створио или је у њеном стварању активно 
учествовао? Да ли се онда губи смисао баштињења и музеализације? Ова 
питања „повратка у будућност“ јасно указују на осетљивост улоге музеја као 
агенса друштвене промене и развоја. Постављањем тих питања не желим да 
негирам ту улогу нити желим да кокетирам с питањем друштвеног 
инжињеринга. Овим питањима желим да укажем на то да музеализована 
знања не могу директно да се имплементирају у друштвене процесе, већ да 
захтевају научно засновано декодирање. 
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THE USAGE OF MUSEOLOGY KNOWLEDGE AS THE 
AGNECE OF THE SOCIAL CHANGE AND 
DEVELOPMENT  

TRADITIONAL KNOWLEDGE BACK TO THE FUTURE  

Conventional definition of museums belongs to the historical discipline. 
Public opinion perceives museums as guardians of the past. Contrary to this, there is 
also imperative for museums to have the role of institutionalized moving of the 
social changes. At the first glance, these two approaches to the museums seems to 
be antithetic relation, two mutually exclusive reading of the social importance of 
museums.  

Is it possible that anthropologic museology, as discipline that deals with 
museologization of basic patterns of the human opinion and behavior, might open 
the possibility to overcome this antithesis? If we start from the position that the 
museum is one of the most important civilization attainments, because it 
accumulates and makes thesaurus of all knowledge that is attained by now, and with 
this, as some other institutions, it makes possible general collection of knew 
knowledge, then it can offer relevant models of thinking that civilization “verified”, 
but did not overcome, making this knowledge still suitable for dealing with 
confusing social situations. We can see museums as ephemeral, and at the same 
time as the point which is changeable in time, and which might make possible that 
the future leans on the past.  

Starting from the positions that museum of anthropological type should be 
thesaurus of immaterial cultural heritage, I will consider the role of museums in the 
initiation and regulation of acceptance of the models of thinking and behavior 
derived from decoding of human knowledge that is musealised. On the example of 
concrete cases I will consider the possible positive answer to the question whether 
museum, as the institution responsible for the definition of past, might be the 
creator of the future.  
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