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Петар декић

ПаПирни музеј

„Oчи су му се овлажиле 
сузама пре него што 
је постао свестан да 
се налази у некаквој 
бесмисленој соби, у 

којој су сви предмети 
били обележени, 
и пре него што се 

застидео озбиљнијих 
играрија исписаних по 

зидовима, и још пре 
него што је, блистајући 
од радости, препознао 

придошлицу.“
(Markes 2010: 44)
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Пре нО штО Се уђе у музејСки текСт

Бити и тамо и овде или бити ни тамо ни овде, дакле, бити увек  између 
– на маргини, штавише непрестано трагати за њом као местом, које најизра-
зитије открива границе проучаваног и сопственог света, је најпрецизнији 
опис простора који сам одабрао иницирајући се у антрополога. Маргине 
су они слободни простори на којима антрополог може да ствара сопствене 
текстове дозвољавајући себи да зађе међу исписане редове. Бити, међутим и 
антрополог и музејски радник ову, по себи сложену слику, сачињену од много-
струких амбиваленција, додатно усложњава. Претрпаност музеја текстовима у 
најразличитијим облицима (предмета у документацијско-тезеуруском простору; 
преко комуникацијских текстова и текстуализованих предмета: идентификације 
предмета, текстовa који „објашњавају“ изложбу, каталогa, водичa; до текстова 
комуникације: оних изговорених на отварањима изложби, текстова вођења кроз 
поставку) могла би се чинити као идеална позиција за антрополога, само да не 
постоји темељни анимозитет музеја према нужности чињења овог уступка 
цивилизацијском устројству заснованом баш на тим истим текстовима.

Оно што је још невидљивије од текстова у музеју је Други (егзотични, 
далеки, туђи) као предмет проучавања антропологије. Ако музејски простори 
могу бити сагледани као простори Другог остаје питање ко те просторе насе-
љава, којим језиком говори и које вредности уноси а које износи из храма 
Муза. Задатак оних који се баве антропологијом музеја је да на та питања 
одговоре. Сем тога, они су се, од времена настанка дисциплине док су музеји 
били само простори за складиштење антрополошких налаза а не простори 
проучавања, бавили покушајем да ускладе времена проучаваних култура и 
оних из којих су проучаване. То би значило да је пред антрополога постављен 
задатак да музејску културу, са својим специфичним медијом, језиком, 
вредностима и „становницима“, повеже са масовним медијима, економијом 
заснованој  на профиту и конзументима и тих медија и роба произведених 
у таквој економији. Коначно, пред сваког ко се бави антропологијом поставља 
се још један, темељни, захтев – онај за саморефлексивношћу. У конкрeтном 
случају, саморефлексивност је захтев за стварањем и теоријских и практичних 
оквира за антрополошки ангажман као саставног дела културе музеја. Више 
од тога, пред сваког проучаваоца поставља се захтев за самопрепознавањем 
као ствараоца музеја: и стручњака и публике и јавности, дакле, за стварањем 
једне нове метакултуре која изједначава у моћима све који би да окусе чари тог 
посебног света. Све ово, а о томе говори знатна литература из антропологије 
музеја, још је више задатак музејских радника.
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Намера ми је да на страницама ове књиге следим ове правце у поку-
шају да одговорим на сопствену струковну и културну амбиваленцију. 
Примењујући етнографију музеалности, дакле, постављајући сопствено антро-
полошко и музеално деловање у однос са теоријским оквирима који се, пре свега, 
наслањају на „нову музеологију“, говорим о музеју као о могућим текстовима. 
При том на овом месту, под текстом подразумевам могуће наративе који се могу 
извести из етнографије музеја. Општи циљ је понудити, опет могуће, одговоре 
на питање како и којим средствима музеј садржи способност да се публици и 
јавности, а тиме и самоме себи, обраћа користећи текст као своје својство и 
својство других медија којим ће деловати изван својих устаљених граница. 
Покаже ли се овај циљ достижним он би требао водити ка уобличењу антро-
полошког музеалног предмета као својеврсног мета-наратива који настаје 
натписивањем или дописивањем постојећих „текстова“ или музејских произ-
вода, њиховим оживљавањем, рециклирањем и стварањем нових. На тим 
„папирним“ границама музеја виђеног као систем „текстова“ требали би се 
исказати, иначе скривени, механизми музеалног деловања на себе, публику, 
јавност, друге медије, окружујуће економске системе и политике. 

О ком музеју је реч у овој књизи? О сваком или једном? У ствари, 
одговор је и о сваком и о једном. Да би потпуније говорила о сваком њом 
се жели посведочити један чије је познавање потпуније од било ког другог 
и свих мени као аутору познатих заједно, онај из кога црпем и стварам 
интерпретиране садржаје. Зато ћемо се, ако се упустите у ово путовање, у 
књизи кретати између теоријских поставки, општих увиђања музеја као таквих 
и испитивања текстуалних граница једног – Народног музеја у Смедеревској 
Паланци. Да би се исцртале те границе најпре је потребно видети коликим 
и каквим папиром располажемо испитујући природу музејског простора у 
процепу између стања отворености и затворености. Са музејским текстом 
под руком са друге стране музејских врата намера нам је да означимо границе 
доступности, могућности приступа у моћ оних који стварају у највећој мери 
и изласком из музеја стварају музејски производ, како би рекао Томислав 
Шола. Једна сасвим специфична збирка, она новинских исечака, омогу-
ћиће да сагледамо системе размене добара, личности и значења у којима 
музеј учествује и читајући текстове Других приступимо самим полугама 
и зупчаницима који граде механизам музејске посебности. На концу, пре-
остаје да покушамо да створимо нове путеве за улазак у музеј испитујући 
границе његове отворености. Дакле, да умножавајући наново населимо музеј-
ски свет онима који ће га препознавати као свој након што им је враћена моћ 
да га стварају. Стекне ли се утисак да су путеви водили више у онај одабран 
да буде простор антрополошког проучавања но у све друге музеје нека се 
оно разуме као лични простор антрополошког проучавања и својеврсни 
каталог његовог деловања – а то је у музејским круговима, надасве користан 
облик говорења о сопственим вредностима којe могу служоти другима. Дакле, 
текст који следи има намеру да омогући размену чији општи резултат треба да 
буде опште добро, макар у одржавању протока вредности.



7

музеј каО бела Страница

Готово да не постоји филмски, телевизијски и новински наратив који 
за представу музеја не користи његова велика, тешка и непрозирна врата. 
Чин њиховог отварања постаје гест, дакле метафорички израз, њихове 
затворености, а отуда и: границе музејског простора и њихове невидљиве 
унутрашњости. За оне који се музејима баве затворена врата су метафора 
у наративу о способности музеја да буду активни ствараоци садашњице, 
стања оскудице у средствима да изађе из заокружености сопственом сликом 
и, коначно, белих зидова и празних витрина као основе за стварање текста 
којим би музеји да проговоре. Са обе стране врата, или из угла посматрања 
и (могућих) посетилаца и музејских радника, затворена музејска врата су 
одраз затворености у размени са друштвом у коме живи. 

Завореност је не само представа оскудице већ чињенично стање 
једног броја, чак неких од највећих, музеја у у првој и другој деценији XXI 
века. Она се може посматрати као један од  показатеља стања у култури. 
Најчешћи, иако не једини, разлог за затвореност јесте адаптација њиховог 
простора. За инфраструктурну обнову и нове (сталне) поставке музеја у 
Србији Министарство културе, медија и информатичког друштва и локалне 

01 - 02 Границе музејске затворености
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самоуправе издвајају знатна средства. То би требало да значи да постоји 
тежња да се квалитативно промени музејски медиј. Одржање неадекватних 
стања музејских простора (Гавриловић 2007: 34-36), промена његовом 
изменом и одржавање стања затворености су чинови културне политике. 
На другој страни, затвореност се може заменити невидљивошћу за јавност 
ових институција произашлом из њихове тежње да такви (п)остану и тежње 
друштва да их смести иза границе видљивог. Из перспективе јавности ова 
невидљивост не допушта да се начини разлика између невидљивих отворених 
и невидљивих затворених музеја. Но, о невидљивом је тешко или готово 
немогуће говорити. Са друге стране ове антиутопије, истраживач изнутра 
могао би поставити питање: Ако су музеји затворени да ли су и даље музеји? 
Или уже: Ако су музеји затворени, шта чине и шта би могли чинити да би 
били музеји у стању затворености? Одговори би се делом односили и на 
стање невидљивости и на способност музеја да делује својим медијом а не 
кроз њега. Зидови затвореног музеја показују способност његовог медија 
(Šola 2002: 51) да делује на јавност и суочавају са нужношћу да редефинише 
приступ комуникацији. Они су (једна од) граница која омогућава да се говори 
о затворености.

Чак и када у њему нема никаквог садржаја који претпоставља неку 
вредност (економску, значењску, употребну) музеј (може да) економише/
трансмутира сопствену музеализацијску вредност. Другим речима и када су 
зидови бели и витрине уклоњене из изложбеног простора музеј делује у/на 
друштво/у својом способношћу да се у свим разменама остварује врлином . 

Усвајање ове претпоставке могло би значити да музеји не морају чинити 
ништа у стању затворености да оправдају своје постојање. То је могуће само ако 
се пренебрегне у њој садржан захтев за откривањем механизама успостављања 
музеалне врлине и њене природе као вредности коју музеј ствара. 

О питањима која препоставка  поставља може се говорити кроз односе 
међу концептима: сакралности музејског простора (Чаисудис), природи времена 
(Ериксен), економији жеље (Булатовић), сугестивности намене простора 
(Делош), неместима (Оже), виртуелности (Делош) и музејској врлини (Шола). 
Такав говор био би колико музеолошки толико и антрополошки, али не 
би говорио антроплошким музеалним предметом (Декић). Искуство затво-
рености музејског простора пре свих припада онима који се и сами налазе 
у том стању: музеалцима. Њима је остављено да се питају о сопственом 
значењу и значењу медија у коме делују када су искључени из комуникације 
са публиком и јавношћу. 

Стање затворености понавља се сваки пут када се реновира простор, 
мења стална поставка, а са мањим интензитетом сваки пут када једна изложба 
смењује другу. Но, она су само парадигматични крајњи изрази прекида 
или отежавања комуникације, тј. немогућности да музеј репродукује своју 
врлину. У време настајања овог текста трећи пут од 2000-те године предмети 
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из поставке Народног музеја у Смедеревској Паланци 
биће измештени у депое. Понављање у паланачком 
и распорстрањеност тог стања у другим музејима 
омогућавају да се наново процени вредност дога-
ђаја названог „Closing time“ из 2004. године чија је 
идејна основа била озваничeње затварања музеја. То 
што је био предмет бележења и сада је предмет текста 
омогућава да се створи „једна етнологијa самоће“ 
(Оже 2005: 115) једног антропoлошког музеалног пред-
мета и он употреби као експериментална ситуација.

Када је немогуће користити музејски простор 
то утиче на форму музеалне комуникације, али 
не мора да подразумева искључење комуникације 
музеалијама дакле – садржаја комуникације. Страте-
гија излагања у алтернативним просторима какве 
су галерије или у другим музејима кроз размену 
изложби показује ову (не)узрочну повезаност садр-
жаја и форме. Но, тада не би могли да говоримо 
о музеалној комуникацији него о комуникацији 
музеалијама. Терминима семиологије могло би 
се рећи да се мења означујуће а не означено. Tом 
изменом мења се и значење. Да би таква врста 
размене била потпуна пред музеје/галерије који 
размењују садржаје поставља се захтев за јавносним 
осведочењем статуса промене коју трпе музеални 
садржаји. Тиме је имплицирано да се ради о потреби 
да се „ритуално очисти“ потенцијално опасна 
промена. Такође, може се јавити захтев „изнутра“ 
да се узврати на исти начин у циљу враћања статуса 
музеја у еквилибријум који је владао пре почетне 
размене. Друга могућа стратегија је опредељење 
ка виртуелном музеју, дакле, оној форми која 
имплицира простор моралне изузетности (virtualis 
virtus лат. виртуална врлина). То је способност да 
се делује у складу са физичким ограничењима 
али доследно своме послању. Узрочна повезаност 
музејског простора и његове функције је, дакле, 
постављена у заграду. Проблем укидања музејског 
простора пре свега показује крајње границе стања 
искључености из непосредне музеалне комуникације. 03 Документи реконструкције
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Музеј, природа његовог производа и његови садржаји нису предмет 
интереса оног дела јавности који посећује „посебне програме“ или „пропратне 
акције“ (Juras 1988: 60). Њихови тематски оквири и начини комуницирања, 
наиме, значајно одступају од оних које се уобичајено (не нужно исправно) 
сматрају уобичајеним музејским, а интерпретативни кодови су отворенији. 
Отуда је учешће јавности и кроз масовне медије веће. Последично они 
чине највидљивији део политике музејске комуникације те и музеја уопште. 
Делује као да је по среди парадоксална ситуација у којој се, премда 
отворени, музеји налазе у стању искључености из непосредне музеалне 
комуникације. Парадокс, дакле, испливава на границама музеја и показује 
дубље механизме који делују на његово настајање. Границе музеја које озна-
чава ова врста програма погодне су за сагледавање неких важних аспеката 
стања затворености. 

Већ сам избор за или против одржавања ових програма показује да се 
ради о чиновима музејске политике којима се уобличава идентитет. Према 
статистици Завода за проучавање културног развитка половина музеја 
у Србији се током периода од 2007. до 2009. године определила да често 
(приближно једном месечно или чешће) организује ову врсту програма, а 
друга половина то или уопште не чини, или то чини ретко.1 Да ли она половина 
музеја који немају посебне програме гради идентитет невидљивости?

Други избор који треба начинити јесте између програма који прои-
зилазе из музејске делатности (а ту се може начинити разлика између оних 
који су пратећи тзв. сталним поставкама и тематским изложбама и оних 
који посредно подржавају музеализацијске идеје: нпр. промоције музејских 
издања, предавања, презентације који прате садржаје изложби) и оних који 
настају изван музејских оквира (нпр. књижевне вечери). 

Време је та „врашки замајна играчка“ (Булатовић: 2009 :21) којом се 
играмо у музеју. Избори у политици музеја чине се у зависности на то која 
се природа времена жели употребити и са којом намером. Које ћемо време 
употребити  одређује желимо ли или не да утичемо на изградњу идентитета 
и какву врсту идентитета желимо да понудимо онима који пожеле да се пре-
познају у личностима музејског романа. 

У „животу“ поставке отварање је репетитивно чинодејствовање које 
имплицира неко догађањем и значењима необележено затварање. У усклику 
„Поставка је мртва, живела Поставка!“ недостаје први део реченице који омо-
гућава да се разуме пролазност тј. да се публици понуди могућност мимезе 
са личном пролазношћу. У овој комедији парадокс се користи да прикрије 
променљивост/пропадљивост целине. Могли би рећи да се жели створити 

1 Примера ради block-buster изложбе, ако таквих може бити у нашим музејима, 
постављају нове и другачије критеријуме те се музеји могу суочити са затевима да њихове 
поставке у будућности буду атрактивније, те са негативном проценом сопствених изложби 
и садржаја у односу на изложбе које су „гостовале“.
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слика о вечитости Фалковог Фантома2 и фан-
томске магије коју музеји примењују недо-
пуштајући промену и (само)процену. На исти 
начин као што себи не допуштају сусрет са 
публиком са друге стране музејских врата 
и суочавање са чињеницом да је заједно са 
њом врлина напустила зграду у неупознатом 
облику затвореност суочава са изостанком 
средстава за музеално деловање – празнином 
коју је немогуће окружити магијом. 

Појединачни догађаји посебних прог-
рама унутар отварања и затварања комуникације 
имају трајање „воденог цвета“ (дo неколико сати, 
уобичајено од једног до два сата). Коначност 
комуникације у њиховим оквирима једнако се 
супротставља „бесконачном“ трајању поставки 
или дугом трајању тематских изложби. То је у 
складу са врстом комуникације у овим догађа-
јима у којој се не претпоставља да комуницира 
предмет већ могућности варирају између особе 
која посредује у предмету комуникације у једно-
смерним облицима или непосредној комуни-
кацији између субјеката у двосмерним облицима. 
Дакле, музеј је у посебним програмима између 
празног/јавног простора, у коме се одвија раз-
мена међу субјектима и стварања простора 
комуникације према музеалним садржајима. 
Континуитет јавног простора је оно што музеј 
додаје посебним програмима. Отуда је од 
суштинског значаја чињеница да без обзира 
о којој варијацији облика посебних програма 
је реч, они за свој имплицитни садржај увек 
имају музеј/музејски простор. Могли би рећи 
да је музејски простор основа наратива посеб-
них програма. На тим укрштањима музејске 
„безвремености“ и множине времена посебних 
програма отварају се путеви за могућа путо-
вања кроз значења. Ова места су „опасна“ јер 

2  Виртуална врлина је конструкција којом се наглашава захтев за одржавањем врлине 
без обзира на облик у коме се испољава. Наиме, и виртуално (virtualis) подразумева имање 
потенцијалне моћи за испољавање врлине )virtus( премда се у датом тренутку не исказује. То даље 
значи да сва средства за постизање стања распршености /виртуалног морају одговорити на 
захтев да следе врлину и омогуће њено испољавање. 

04 Фантомска магија
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дозвољавају гласовима из других временских и значењских оквира да стварају 
музеј. Књиге, информације, филм и друга средстава, ставови, мишљења, есте-
тике, гласови не-музеалаца носе ознаку Другости. Дакле, посебни програми 
су границе на којима се сусрећу музеји и јавност.

Када смо већ на Рубикону (Булатовић: 2009 :23) потребно је загазити 
у ток његовог времена не би ли се сусрели са садашњицом у настајању.3 Да 
бисмо га испратили користићемо белешке које прате настанак, одвијање и 
завршетак догађаја и сећања учесника. Тај ток извире из нужности адап-
тације музејске зграде 2004. године. Суочавање са временом затварања у 
Народном музеју у Смедеревској Паланци наметнуло се питање, зашто није 
реципрочно отварању најавити преосталих десет дана отворености изложбе 
и музеја. Такође, како себи и јавности објаснити шта се дешава када је музеј 
затворен и шта музеј може да понуди публици у сваком тренутку без обзира 
на то шта је изложено. Дакле, поставили смо иста она питања која се данас 
постављају као општа проблематика музеја у Србији желећи да се суочимо 
са сликом празних зидова и витрина, која се често узима здраво-за-готово у 
слагању значења у времену могућности да се испуњава његова сврха а чини 
се болним у тренуцима оскудице способности да се делује. Грађење идеје 
о догађају под називом „Closing time“ захтевало је испитивање се значења 
празних зидова, слике унутрашњости и слике спољашњости.

Позивница дизајнирана за догађај „Closing 
time“ садржи фотографију музејског простора са 
карактеристичним елементима архитектуре: лук-
овима прозора и луковима сводова који указују 
на посебност делова изложбеног простора и мермерни 
под са одразом светла са прозора. Заједно они иден-
тификују унутрашњост музеја као оно што би се 
могло, ако говоримо језиком уобичајеним (не нужно 
прецизним) за музеје, назвати садржајем који је 
предмет комуникације. То је слика затвореног музеја 
изнутра. Испод фотографије је име догађаја, датум 
и време трајања. Одсуство садржаја различитог 
од самог музејског простора и ограничено време 
трајања догађаја концептуално су супротни идеји 
отварања и конотирају коначност. Тиме је обеле-
жено време пре стања изолованости који је препознат 
као средишњи део проблема којим се бавимо. 

Затварање простора истовремено је и онемо-
гућавање комуникације посредством музеалних 
садржаја и са публиком и јавношћу, али и са својим 
сопственим идентитетом. 

3 http://www.zaprokul.org.rs/Muzeji/Statistics.aspx#Izlozbe

05 Closing time
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Чувена, и од употребе готово овештала идеја, да су поруке (или кому-
никација) коју нека „Ми“ група одашиље намењене најпре њој самој стављена је у 
функцију стварањем догађаја који не комуницира музеалним садржајима. И 
поглед и порука одаслати изнутра ка споља и самима себи показују исти празан 
простор. Такође, и да се унутрашњост и спољашњост не разликују. 

Простор музеја конотиран је као „очишћен“ јавни простор постао је и 
место и простор за окупљање људи изван било каквог садржинског оквира изузев 
граница зидова и временских оквира – претворен је у простор за дружење. 
У том оквиру било је могуће бирати саговорнике или ћутњу, музику или 
филм. У њему није било разлике између кустоса и публике, домаћина и 
гостију у мери која се постиже добродошлицом, говорима и поделом 
времена на формално време догађаја и неформално време дружења. 4 То је 
контекст сасвим супротан отварањима и њиховој структури 

Оваква поставка онемогућава да догађај буде документован изузев 
позивницом или текстом налик овом у коме се налазимо и који сведочи о 
њему – етнографијом музеалности. Примера ради, фотографије са отварања 
изложби сведоче и о распореду музеалија  и просторним односима који су 
према њима успостављени (место оних који поздрављају публику/отварају 
изложбу, протоколарном распореду публике, положајима у времену соција-
лизације, посматрању изложеног итд.) и говориле би о односу према музеалном 
садржају. Такве врсте белешки на оваквом догађају сведочиле би само о 
просторним односима између људи и врло мало или уопште о њиховом 
односу једних према другима и, на пример, музици коју бирају. Слика празног 
простора са позивнице једнако сведочи о погледу изнутра као и о погледу 
споља. Дакле, ради се о чистој форми и дословно изведеној Шолиној поставци  
да је музејски производ разлика у стању духа посетиоца пре и након уласка 
у/изласка из музеја. У „мерењу душе“, дакако немогућем као оног мерења 
тежине тела пре и након смрти или фотографисања бога у роману „Сто 
година самоће“ (Маркес 2010: 47), наша експериментална ситуација би 
показала „тежину“ и „каквоћу“ врлине коју имплицира музеј сам по себи. 
Више од тога не би било потребе да чекамо излазак из музејског простора 
да би могли обавити то „мерење“. 

Експериментална ситуација о којој сведочи овај текст је искорак из 
уверења које често влада у музејима, заснованог на истим премисама као код 
Маркесовог јунака, да се трансцендентна реалност може објектификовати. 
Намера реактуелизовања стварности о којој сведоче предмети изложени у 
музеју скривени је садржај који делује тако да се ствара утисак не музејске 
већ реалности изложеног. Та намера чини да се зидови музеја понашају као 
огледала у којима се огледа жеља посетиоца да у игри одраза (trompe l’oeil) 

4 Парадигматични гест отварања је дозвола, позвив посетиоцима на неформално 
дружење након што је изложба отворена. Чињење тог геста  значи стављање неформалности 
у јасне границе формалног.
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буде музеализован у ту а не сопствену реалност и сакривена је у његовој 
жељи.5 Ако је сцијентизам у корену музеја заменио мудрост (Šola 2002: 22) 
то не значи да треба одступити од врлине истинотости као дела „моралног 
одређења према другима“ (Šola 2002: 30). И музејска наука зидове треба да 
назива зидовима и употребљава само као зидове.

Изађемо ли из (не само)дескрипције6 и уђемо ли унутар стања затво-
рености сусрећемо се са условима који одређују музејско стање публике. 
Филм и музика употребљени су као ознаке не-музеолошког контекста унутар 
музеографских услова. О томе говори Бернар Делош када, наслањајући се 
на Кандинског („Coeur de Bauhaus“), указује на немогућност неутралности 
с психофизиолошке тачке гледишта. Спољашњи доживљај концертне сале 
и слушање музике су сугестивни, условљавајући.(Делош 2006: 48-49) Како 
би се у том смислу могли одредити „посебни програми“?. 

У нашој експерименталној ситуацији спољашњи доживљај би био 
музејски. Недоследност између спољашњег (музејског) и унутрашњег (упо-
треба музике и филма) створили су по природи хетерогено не-место које 
може бити сведено на јавни простор. Могућност избора, пак, приватна је и 
допуњава механизам музеализације у односу на разлику према јавном не-
месту. Публика је позвана да ствара саму себе и себе као музеални садржај, да ствара 
сопствену врлину унутар замишљеног система слагања порука, значења, 
вредности на основама имплицитних и самозадатих музеографских/експо-
графских законитости. 

Вредности које су употребљене су: жеља да се буде музеализован – 
да се дође у музеј и стање затварања у коме се та музеализација одвија и 
средство којим се она спроводи. 

„најпре, нема погледа без знатижеље. Чак и, такозвани 
‚празан поглед’ реферира на жудњу за недостижним, али 
не мање стварним. (Подсетимо да у том тренутку ‚делује’ 
Витгенштајнов парадокс: Гласно се каже, из чисте дискурзивне 
позиције: ‚Оно о чему се не може говорити, о томе треба 
ћутати’).

Потом, рећи: ‚прошлост у музеју, значи свесно направити 
стилску грешку - плеоназам. Прошлост је та која конституише 
идеју музеја, а ова је као опредмећење, то јест институционално, 
без ње неодржива. По себи, неко ‚прошловање прошлости’’ је 
бесмислено, па је музеј одувек, заправо бивао нешто сасвим 
друго. реално, он је увек бивао место где се правила једна 

5 Употреба фотографија које делују као да се простор у коме је посетилац шири 
у на време из којих су предмети постаје чест начин измене музејског простора приликом 
конструисања нових музејских поставки.

6 Јер се одваја унутар дискурса и из позиције једног од стваралаца догађаја.
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сасвим актуелна стварност. у тој реалности је прошлост 
претварана у стварност ‚садашње прошлости’.

историја је храњена тако да је у овим парадоксима 
видела ништа друго до хармонију ‚самопроизводње’: жудње 
и измицања. и сви су били задовољни, док се није поставило 
питање оног ‚сви’.“ (булатовић: 2009 :23)

У нашем примеру однос између субјекта/објекта је сводив само на 
време као: време трајања догађаја (процеса музеализације) и његову природу 
која је различита од природе свакодневног времена. Прво од ова два времена 
је потпуно произвољно, а друго је у суштинкој вези са телеолошком природом 
музеализације, дакле, прирођено функцији простора. Ограничено време трајања 
догађаја „Closing time“ имало је за циљ да јасно укаже на „затвореност“ те 
„несвакодневице“ и тако њу одреди као ограничену. Постигнут је супротан 
ефекат од ограничавања времена за неформалност на отварањима изложби. 
Врлина која се испољава, да пређемо у етнографски/експографски презент 
који једини одговара времену и стању о коме говоримо, измиче дефинисању 
по себи, јер је то одсуство иманентно својство музеја (изузев музеја личних 
сећања и сличних пројеката). Ипак, она је одређена као не старо-ретко-
скупо(без вредности), где потоњи појмови происходе из старости. Врлина је 
намера баштињења/херидирања сопственог трајања чију вредност одређује 
(садржајност) квалитет времена и простор који омогућава да се тај квалитет 
испољи. Тако створено антрополошко место7 отворено показује однос жудње 
за исказивањем личног и групног идентитета простором – враћањем у Златно 
доба. Изван празнине музеја предмети у витринама (или тексту) преузимају 
улогу средства за размену. Они постају конструисана места комуникације 
супротстављена неместима пролаза којима се путује између њих.8

Настало антрополошко место – створени оквир назван „Closing time“ 
- за садржај има говорење (разговор) лицем-у-лице а не комуникацију, сам 
садржај разговора и односе који се кроз њих остварују. То нам даје сасвим 
супротну слику од оне у којој се на отварањима лични односи бивају уву-
чени у обману учествовања у анти-временском (нужно усмереном погледу 

7 „Неместом означавамо, дакле, две комплементарне али различите стварности: с 
једне стране просторе створене зарад различитих циљева (транспорта, транзита, трговине, 
забааве), а с друге стране однос људи према тим просторима, мада се те две стварности 
делимично и у сваком случају преклапају (људи купују, забављају се) оне се не могу 
поистоветити. Наиме, неместа поседују одређени скуп односа према себи и другима који 
је само у заобилазној вези са наведеним циљевима: као што антрополошка места стварају 
органску соијалну мрежу, тако неместа стварају уговорну усамљеност. ... Посредна веза 
између људи и њиховог окружења у простору неместа иде преко речи, преко текстова, тј. 
слике.“ (Ože 2006: 89 – 90)

8 Сличан однос се успоставља приликом организовања „посебних програма“.
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уназад) статусу изложеног, хијерархијског (има ли икога неважнијег од 
публике у друштву важних ретора и уважених званица) и с тим у вези ореолом 
„посвећеника“ који стварају ту магију на граници између старог-ретког-скупог 
и свагдашњег-пропадљивог.9 Врлина је, дакле, остварење сваког посетиоца 
понаособ и свих заједно. Такође, и стварање нових квалитета у свакодневици 
чији део музеј жели и треба да буде. „Музејски Снешко Белић“ направљен 
као одговор на неуобичајено велике падавине и потребу заштите зграде 
Народног музеја Ваљево парадигматично сведочи о: игри, ангажованом 
односу према проблемима друштва, његовој потреби да се идентификује 
са музејем и стању музеја истовремено. Сведочанство о овом догађању 
Владимира Кривошејева кроз текст из 2008. године (Кривошејев 2008: 41-
56) сачувало је ову активност. Када је ова активност поновљена 2012. године 
и фотографије прављења Снешка постављене на Facebook профил показали 
су медијалну ослобођеност овог музеализацијског поступка. Тако је он 
постао део свакодневице премда је сачуван.10

Није ли музејска зграда, посебно када показује слабост њене пропад-
љивости и промењљивости њеног садржаја, свагдашња као робна кућа са којом 
дели исте корене и време уобличавања (Apadurai, Breckenridge 1992: 39). 
Зар се крај ње не окупља, зар није случајна позадина личних сећања, место 
крај кога се пролази на путу до радног места, састајалишта, продавнице? 
Није ли она јавни простор који треба да носи поруку „Робна кућа ради иако 
се гради“ као што је носила неколико година једна робна кућа на Новом 
Београду. „Роба“ музеја једнако мења стање чињеницом да се мења простор 
у коме ће бити „понуђена“ јер се простором изражава идентитет. Није ли 
захтев да „сви“ буду задовољни, (само)идентификовани а не само кустоси 
којима је дато да контролишу спољашње границе вредности-значења и 
зидова и садржаја који се њима чува. То је политика музеја који међу и на 
својим зидовима са обе њихове стране ствара своје текстове за јавност, о 
јавности и намењеног јавности, дакле, чак и онима који немају намеру да 
приступе у „музејску светост“. 

9 Антрополошко место је конструкција слике друштва заснована на чињеници 
да просторно устројство даје основне релације о смислу колективних и индивидуалних 
идентитета. Даље објашњавајући ову врсту места Оже каже: „Израз „антрополошко место” 
наменичемо тој кокретној и уједно симболичкој просторној конструкцији које, сама по себи, 
не може известити о променама и противречности друштвеног живота, али ипак референца 
за све којима додељује утврђени положај у датој структури, колико год он скроман био. 
Управо зато што је свака антропологија, између осталог, и антропологија о антропологији 
других, антрополошко место представља начело смисла за оне који га настањују, а уједно и 
начело разумљивости за онога који га проучава.” (Ože 2006: 51) 

10  О овом односу Оже говори: „Кретање простором значи, пише Мишел де Серто, 
„поновити оно славодобитно и немо искуство из најранијег детињства: бити у месту неко 
други, и прећи до другог.“ (Ože 2006: 79)
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***
Затвореност и празнина музејског простора дају прилику за суочавње 

са музејем као претекстом – отвореним текстом чије границе условљавају 
способност комуницирања. Та бела страница, заправо никада није неисписана 
премда је рукопис тешко видљив. Она увек и без остатка значи суочавање музеја 
са самим собом и захтева да кад год се обраћа публици и јавности буде исказан 
став према њој и према себи самом. Поређење са белом страницом није случајно, 
јер исти захтеви одређују и „текст“ којим припремамо, остварујемо и херидирамо 
деловање у музеалном медију. Колико год били тешки, ти захтеви представљају 
кључну предност јер су корен врлине искрености. Истовремено, они отва-рају 
могућност преласка у друге медије без губљења самосвојности основне музејске 
вредности – способности размене идентитета са другим. Они отварају могућ-
ност виртуелности схваћене као својство музеја да променом медија сачува 
сопствену врлину. Другим речима, ако је врлину могуће досегнути онда је сасвим 
свеједно у ком облику ће се испољити: у предмету, збирци, њиховом објашњењу, 
картону предмета, новинском тексту, али и рачунарској игри, филму, цртежу на 
песку, бојама на лицу... такође, то значи стварати увек изнова отвореност и 
доступност свима, без обзира на претходно знање, образовање или способност, 
одржавајући музеј у непрестаном стању интерпретативности. 

08 Светски сајамЧикаго 1893.

07 Редпатх музеј Канада 1893.

06 Le bon marche робна кућа 1872.
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музеална (не)ВидљиВОСт друГОГ
стварање антрополошког музеалног предмета

Под руку са текстом

У тренутку када постајем свестан да 
сам изашао из простора насељеног огледалима 
схватам да сам изашао из музеја. Тамо, са друге 
стране врата одрази су ме пратили у рамовима, 
стаклима витрина, дакле спајајући ме у 
просторима који предметима из прошлости 
понављају мој садашњи простор... Тих одраза 
мене као публике, међутим, нема у каталогу 
изложбе који као драгоценост стежем у руци.  
Изван рефлексије у стаклу и прошлости зате-
као сам себе како рефлектујем своја послања: 
посетиоца музеја са сећањем на одразе, музе-
олога који размишља о каталогу и, коначно, 
антрополога који размишља о одразима, себи 
као публици, себи као професионалног посма-
трача изложби, себи као антропологу који је 
гост и становник света музеја са више (или 
више искривљенијих) огледала но што му их 
пружа такође лични антрополошки свет. Више 
од свега набројаног излазим као човек који 
покушава да састави текст којим би повратио 
целовитост својих одраза.  Речи и реченице су ко-
нац којим је Петар Пан спојен са својом сенком 
а музејски предмети са посетиоцем. 

 Сложеност ове игре одраза поставља 
питање да ли има ичега несагледивијег од мате-
ријалности, односно, видљивости у природи музе-
алног предмета?  Можда пут за откривање 
те невидљивости води испитивању времена/
простора, контекста и начина за успостављање 
његове целовитости? Можда је пут за откри-
вање видљиве/материјалне природе музеалног 

предмета да то питање поставимо Другом који остаје неупитан и несаслушан 
након што је изашао из музеја – Другом који борави у простору између 
музеологије и антропологије као проучавани и као проучавалац? Можда је 
довољно да то питање поставимо себи?

09 Одразна природа музеалног 1

10 Одразна природа музеалног 2
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Резултати неких ранијих истраживања 
показали су да, када се посматра у комуника-
цији која обухвата и ону са јавношћу, дакле, 
посредством масовних медија, природа музе-
алног предмета непосредно зависи од позиције 
интерпретатора. Одговори на питања са почетка 
овог текста и условљеност интерпетације пози-
цијом интерпретатора успостављају нужност 
коришћења личног искуства – етнографију 
сопствене двојности као антрополога и музе-
олога – као позицију наратора овог текста. Из 
те позиције је (једино) могуће успоставити 
теоријско-методолошке (музео-лошке) и прак-
тичне (музеалне) путеве за формулисање од-
носа између музеалног и јавносних медија као 
односа који уобличавају један нов – антропо-
лошки музеални предмет. О нужности антро-
полошког приступа музеалности како би глас 
Другог који учествује у музејској стварности 
био укључен у музеални производ говори 
Сузан Краус:

„Све су већи напори да 
се музеји учине пријемчивијим 
разноврсним публикама и да 
усвоје вишегласни приступ у 
свом изражавању. антрополози и 
музејски професионалци усмеравају 
иницијативу у музејима ка проширењу 
истраживања и домета у овим 
смеровима, али је преостало још 
доста посла. било да се фокусирамо 
на теорију или методологију нова 
музеологија представља превасходно 
антрополошки приступ музејском 
деловању, наглашавајући сарадњу 
између музеја и заједница и 
признавање права људи да буду 
укључени и упитани о томе како излагати и чувати њихово 
наслеђе.“   (Krouse 2006: 169)

11 Одразна природа музеалног 3

12 Одразна природа музеалног 4
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Жртва као основа музеалности

„Предмет којега сам из појаве тоталитарности ради 
неких обиљежја селектирао, није са музеолошког становишта 
потпуно идентичан са оним предметом, који је уклопљен у фонд 
збирке ради неког посебног процеса сазнаје. разлика између 
оба предмета налази се у циљу наше спознаје.“ (Stransky  1970: 
64)

„... ми бисмо заправо, хтјели публицирати оно, што смо 
тешком муком изолирали од стварности.“ (Stransky  1970: 62)

Странски говори о двострукој жртви: предмета који се жртвује из 
стварности у почетним фазама музеализације и жртвовања интерпретативне 
целовитости музеалног када се над њом примењују поступци конструисања 
музеалне комуникације. Жртвовање из стварности може се разумети као 
алтернативни облик коначног нестајања предмета, отуда оно не захтева 
интерпретацију промене статуса у јавности (изван музеја). Измештање пред-
мета у музеални комуникациони простор, пак, не доводи до потпуног изузимања 
из тезауруса11 и прекида његове изолованости од протока времена12. Жртвовање 
музеалне целовитости је успостављање разлике између вредности које 
одређују предмет у целини тезауруске интерпретације и оних вредности 
које су одабране да буду носиоци значења када се нађе на изложби/поставци. 
Овим избором међу вредностима се чини разлика између интерпретативних 
вредности у и изван комуникације .

„то је вештачки, конструисани простор (физички, 
културни и идејни) у коме постоје неки предмети изабрани 
и издвојени из свог природног/културног окружења да би се 
представили публици као маркери културе, те је у потпуности 
артефицијелан.“ (Гавриловић 2009: 151)

Кад год се врши такав избор могућих носилаца значења (предмета) он 
се чини (треба да се чини) из претпоставке да је намењен публици (Другом) 
– „читаоцу“ приповести која се њима ствара. Дакле, у констриусању „текста“ 
комуникације имплицитно је присутна публика - не идеални читалац као 
антипод кустосу -  идеалном читаоцу. На исти начин и он је (само)изабрани 
део целине коју чини јавност. Отуда се и сама интерпретација мења, умно-
жава бројем могућих „читања“, јер сваки посетилац може имати више њих 

11 „...комуникација (њени кодови, слике, стратегије) стоји у опозицији према 
језику (који се говори).“ (Ože 2006: 102)

12  „Вечно” трајање предмета и чина његовог избора смешта се у контекст 
изложбе  која се одвија у садашњости чак и када се ради о „сталним” поставкама.
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и сваки понаособ има своје тумачење виђеног. Интерпретативни поступак 
кустоса успоставља „моћ над предметом“, не само тиме што се кроз њега 
одабира оно што ће бити стављено на увид, већ и коме и у којим границама 
ће тај увид бити допуштен тј. колико ће посетиоцу бити дозвољено да се 
укључи у музеалну жртву. Примера ради, ако је претеран захтев да се 
публици допусти селекција предмета из збирке свакако није онај да се 
покаже који су избори постојали и зашто је баш тај предмет изабран између 
више сличних. Жртвени/комуникациони музеални однос је и механизам 
и вредност/порука која се комуницира. Друга природа музеалне жртве је 
стање распршености тумачења одсутних из музеалног. 

Природа музеалне комуникације је таква да је у њеном медијалном 
простору одсутан реципрочни систем размене вредности, те се успоставља 
парадоксални однос према садржају који се комуницира. Ако је циљ наше 
спознаје и, по Странском, (Д)други/комуникација, како је музеј баштини? 
Одсуство могућности реципрочног интерпретативног деловања публике 
у музеалном простору дефинише одсуство „моћи над предметом“. Ипак, 
унутрашња позиција публике постоји у односу на јавност која је искључена 
из непосредног сведочења о комуникационом процесу и није селектована 
као „они које треба обликовати/који су подложни обликовању.“ Анализа 
односа према музеалном предмету/производу као садржају јавносне 
комуникације показала је да је његова потпуност – способност да укључи 
читаоца у целину музеалног процеса а не само у његов комуникациони део 
– могућа само ако је посредник између музеалне стварности и јавности „double 
insider“, тј. онај који у свој наратив може да угради музејску врлину. И у 
том, изузетном, примеру моћ над предметом се остварује кроз посредничку 
позицију која интерпретира и сам однос према публици као „примаоцу 
поруке“ – она се уступа јавности. (Декић 2008: 154-155, 169)

Музеј се позиционира као поље беспоговорне светости предмета 
који трајно жртвује свој производ – циљ спознаје публике – зарад одржања 
стања недодирљивости сопственог научно-музеалног циља спознаје. То је 
жртва комуникације. 

Дакле, постоји латентни антагонизам који се континуирано репро-
дукује на разлици вредности комуникациона жртва :: жртва комуникације, 
чиме се успостављају односи непролазно :: пролазно као својства разлике у 
природи времена /простора/предмета. Зато тако често  музеји говоре како се 
у њима сублимирају прошлост, садашњост и будућност (трансцендентност) 
наспрам садашњости публике/јавности. Овај механизам репродукује односе 
моћи над предметом. 

Исти модел музеји примењују жртвујући и предмет музеализације 
и примаоца – публику. Поставка, која указује на подударност у жртвеној 
природи односа према предмету музеализације и „примаоцу“ поруке, 
омогућава релативизовање питања субјекта који трпи „светост“ на такав 
начин да упућује на могућност замене улога између музеалног и јавносног 
(публика/јавност) у музеалном комуникационом процесу. 
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етнографија музеалног: Предмет у одсуству

Један од одговора који је нуђен на питање доступности и отворености 
музејских прoстора и њихових садржаја било је инсистирање на стакленим 
вратима и фасадама музеја. Преостало је, међутим, питање да ли се 
одуста-јањем од визуелних препрека укидају и оне које деле улоге 
стваралаца музејских садржаја и њихових конзумената. Антрополог би 
вероватно поста-вио питање: „Може ли се замислити музеј као простор 
Другог?“ или „Ко је Други у музеалном и/или музеографском простору?“ 
Комуникациона ана-лиза показала је да се тај (музеални) простор може 
„читати“ као простор у коме је музеална стварност систем артефаката које 
публика упутребљава будући да само она учествује у стварности конструисане 
музеалном интерпретацијом а да тај однос редефинише музеални предмет. Да ли 
је могућност насељавања Туђег света само жеља антрополога и сиже научно-
фантастичких романа? (Гавриловић 2008: 19-33)

На овом месту чиним најављени искорак у етнографски презент 
излазећи из музејског простора собом носећи садржај жртве о којој говори 
Збињек Странски и каталог као средство за подсећање на садржај музеја. Добар 
дизајн и/или лична потреба сакупљања навела/навели су ме да сачувам 
улазницу као подсећање на време и// место. Безвременост садржаја пост-
ављам у однос са својим личним временом, музеалну интерпретацију са 
личним доживљајем односа између вредности музеалног и мог система 
вредности. Чињење корака изван поставља предмет музеалне комуникације 
у позицију двоструког одсуства: одсуства из садашњости из перспективе 
мене који одлазим и одсуства предмета сећања из перспективе музеалне ствар-
ности. Тај корак омогућава ми да заснујем мемоарски/етнографски текст.

Опис који сам конструисао написан је из позиције некога ко се налази 
са обе стране границе између музеалне стварности и свакидашњице. Осим 
кроз овај текст, који усваја извесну научну кодификацију и на тај начин 
етаблира моју „моћ над предметом“ тиме што ме дефинише као insider-а 
који посматра „своју културу“ и омогућава да је конструишем, не постоји 
начин да то лично сећање постане садржај музеалног. Ја сам, дакле, native 
anthropologist – антрополог који проучава сопствену музејску културу.

Потреба успостављања значења у тој врсти мемоарског текста захтева 
да се општи увиди поставе у однос са предметом о коме говорим: моја музеална 
(само)свест са каталогом и улазницом, и опет, моја музеална (само)свест са 
мојим доживљајем садржаја. Текст који сада конструишем, а који оправдава 
мој однос/дискурс према Странском, јесте простор/време/значење – 
нека реалност – у који могу сместити и предмете сећања и његов садржај: 
и жртвени однос (музеалну жртву) и интерпретацију жртвеног односа као 
предмет етнографије музеалности. Непосредно указање предмета музеално-
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антрополошког проучавања јесте етнографија музеалног. Дакле, указује се 
антрополошки музеални предмет и предмет антрополошког проучавања. 

Искорак, као подсећање на учињени и текстом успостављен корак 
као граница неког садржаја, захтева/успоставља дистанцу између времена 
присуства у времену и времена писања о њему. Он је граница између мемо-
арско-етнографског текста о предмету музеализације и самог музеалног 
садржаја. На тој разлици се могу саагледати карактеристике односа публике 
према времену. 

Музеално време неосетљиво је на промену пре и након времена 
процене вредности предмета коју врши посетилац. Публика, пак, на основу 
почетне хомогености гради своје историјско време („ово је предмет којим 
успостављам везу са прошлошћу“) и одсутно историјско време музеалног 
(ово је предмет који доказује нашу колективну прошлост). (Елиаде 1980: 
11) Дакле, музеално време је парадоксална конструкција у којој историјско 
трајање настаје „другде“ и као историја „Другог“. 

„...друштво је емпиријски ентитет, култура је аналитичка 
импликација. културални ред је виртуални; он се остварује само 
кроз догађаје говора и деловања (Sahlins 1985:153). догађаји 
су емпиријска форма система, који је, стога, непрестано под 
притиском праксе. у кралњој линији, то је разлог због кога 
морамо да пишемо културе да би их појмили као целине.“  
(Hastrup 1990: 48)

Време о коме говори ова етнографија музеалног (текст о музеали-
зацији текстуалних одраза предмета) дефинише егзистенцију музеалних 
предмета унутар симултаног одвијања (ре)конструкција музеалног простора/
времена/значења. Дакле, конструише се виртуални музејски простор на 
основама истовремености и вишеструкости интерпретација истог/истих 
садржаја.

13 - 14 Време на музејској граници 1 и 2
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конструкција зглоба времена13

Зглоб времена јесте трострука веза између музеалне жртве као има-
нентног својства музеалне стварности, јавности као баштиника те жртве и 
музеалне жртве као предмета музеално-антрополошког проучавања, којим 
се (ре)дефинише/музеализује однос жртвеним процесом успостављених 
друштвених односа. 

Антрополошки (музеални) предмет јесте музеална жртва. Утемељење 
ове врсте предмета произилази из његове двоструке природе: јавносне и 
антрополошке: могућности антрополошког испитивања феномена који настају 
у односу између музеалне стварности и публике/јавности. Тиме се омогућава 
позиционирање и антрополога и публике/јавности као native antropologist-а – 
проучавалаца сопствене културе. То је темељни критеријум за дефинисање 
антрополошког (музеалног) предмета. Док за публику етнографија музе-
алног представља искуство/доживљај/сећање у интерпретацији антрополога 
етнографија музеалног јесте истовремено и метод за стварање искуствене 
евиденције о предмету и један од метода у креирању антрополошког пред-
мета у музеалној стварности. Дакле, антрополошки предмет истовремено 
испитује однос музеално :: публика/јавност и ствара простор за његово 
успостављање, односно, он је и теоријски (антрополошко-музеални) и 
практични (музеографски). 

У циљу „објективизације“ предмета, испитивања својстава, њихових 
односа и могућности измене, које испитујем потребно ми је да идентифи-
кујем његово постојање у садржају музеалне стварности.

 каталог који износим из музејског простора указује ми се као текст 
који говори о томе како треба да разумем изложено. Он је одраз садржаја за 
које везујем сопствени доживљај – средство за памћење. Купујући га пристао 
сам да учествујем у жртвовању сопственог тумачења. 

“‚шта етнограф чини? Он пише.”(Geertz 1973: 19) 

Утисак, доживљај, пак, могао сам оставити као белешку у књизи 
утисака. Но, тај текст би упао у медијалну празнину „књиге која то није“, 
јер публика има само могућност њеног „писања“ али не и „читања“. Текст о 
музеалним садржајима који је доступан и за писање (пишу га не музеалци 
новинари) и за читање (чита га јавност у границама тиража и релевантности 
за усмено преношење) је новински. Систем таквих текстова је трећа пара-
дигматична појава на јавносној граници музеалности. 

Својства која указују предмет (чијим уочавањем предмет бива иден-
тификован као носилац музеалности) над којим се примењује селекција 
искуствених података у циљу стварања корпуса (тезауруса) јесу:

13  Зависно од перспективе која се може односити на музеални систем или 
предмет унутар тог система.
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 интермедијалност (у изабраним појавама текстуалност као средство израза 
музеалне природе у успостављању односа са јавносним), одраз музеалне 
стварности, одраз јавносне интерпретације музеалног и јавносног и могућност 
повратности у музеални садржај.

Својства текстуалних форми музеалног
каталог књига утисака новински текст

природа медија музеално-текстуална не-медијална јавносно- текстуална

пошиљалац поруке музеално публика јавност

усмерење 
комуникације

музеално - музеално публика - музеално јавност – јавност

предмет 
комуникације

музеални однос 
према музеалном

лични однос према 
музеалном 

однос јавности према 
музеалном

садржај 
комуникације

научни садржај мемоарски садржај новинарски садржај

Постојање/одсуство медијалног простора, односно, постојање простора 
за интерпретацију од стране публике/јавности дефинише могућност да 
интерпретира музеално као део сопствене културе. Отуда, конструкција 
антрополошког музеалног предмета захтева да мемоарски садржај личног 
односа према музеалном публике буде тумачен унутар музеалног медија 
употребом неког од јавносних медија, како би се за публику/јавност сачувала 
„моћ над предметом“. 

“Пре но што теренски рад постане наука он мора бити 
преточен у текст. антрополошка пракса имплицира писање 
култура…” (Hastrup 1990: 46)

“јер, ма шта ми мислили о томе, резултат антрополошког 
рада јесте текст (евентуално филм, фотографија) и он се пише 
да би га неко читао (гледао). у противном, читаво ангажовање 
око одласка тамо-негде (било оно физичко или виртуелно) и 
настојања да се разуме шта-они-тамо-раде и како-живе нема 
никаквог смисла, јер не може да утиче на обликовање нашег 
сада-и-овде. а то је основни циљ антропологије, колико и СФ 
литературе.” (Гавриловић 2008: 31)

Антропологија, по овим наводима, има сопствени текстуални медиј 
у коме реконструише културу на такав начин да текстуални етнографски 
садржај (ре)текстуализује у предмет. Антрополошки музеални простор отуда 
настаје као гранични простор између антрополошког музеалног предмета 
и предмета антрополошког проучавања.
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Етнографија музеалног којом се указује музеална жртва као јавносни 
и антрополошко-музеални предмет редефинише систем успостављања „моћи 
над предметом“ на такав начин да је оригинални контекст садржаја комуни-
кације разменско поље на спољашњој граници музеалног. Из њега се процесом 
антрополошко-музеалне интерпретације (успостављањем антрополошког 
музеалног предмета, селекцијом његових својстава у корпус за истраживање, 
односно, успостављањем тезауруса и реконтекстуализацијом у музеално), 
дакле, унутар музеалног поља, усмерава према власничком музеалном 
пољу. Тако се конституише музеалност другог.

антроПолошки  музеални Предмет

или музеалност другог

Успостављање антрополошко-музеалног изведено је из премисе 
о темељној и трајној повезаности свих делова музеалног процеса како је 
дефинисано у општој теорији музеалног. (Stransky:1970) Ова врста предмета 
је  средство којим се делује на функцију комуникације у музеалном систему. 
Деловање на функцију омогућено је његовим позиционирањем на пресеку 
двоструке природе свог предмета: синхронијску (предмет као носилац музеалних 
својстава унутар материјалних својстава фондова) и дијахронијску (предмет 
као интерпретатор музеалних својстава у процесу стварања значења).

Стварање антрополошког музеалног предмета и промена приступа 
музеалном нема за циљ успостављање некаквог „коперниканског обрта“ 
који значи укидање једног модела односа према музеалности. Понуђени модел 
успоставља раван која дефинише теоријски и практични приступ стварању новог 
квалитета. У крајњој инстанци овакво поимање музеалности омогућава промену 
кроз редефинисање сваког појединачног дела система, али и успостављање 
новог чија егзистенција не зависи од промене над постојећим.
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ПаПирни музеј

Језик музеја сачињен је од предмета и њихових односа. Тај језик 
чини видљиви део метафоре тешких музејских врата као границе трезора 
идентитета, припадности, укорењености... Колико год музеј тежио да увећа 
број у себи чуваних драгоцености и њихову вредност тај језик га у великој 
мери онемогућава да изађа из сопствених граница. Готово нико, изван 
музејског света кустоса, колекционара, уметника и сличних посвећеника 
не разуме природу тог тајног говора, било зато што нема времена да учи 
тај језик или, пак, не зна да такав језик постоји. А музеј не може да постоји 
изван и самостално од друштва чији је чувар блага. Истине ради, да би то 
благо било сачувано онима који чувају границе моћи одговара тајновитост 
и неразумљивост. Оно што је наговештено има већу вредност од онога 
чији су смисао, облик и значење свима познати. Принуђен да се одрекне 
своје излолованости од употребе других језика музеј је, дакле, принуђен 
да користи и њих и друге просторе доступније за шире кругове људи – да 
користи друге медије. А ти захтеви и притисци ка промени језика временом 
постају све интензивнији.

Излазак из музејске зграде, стварање живих музеја, информатичко 
„виртуализовање“ су само спољашње манифестације једног темељног захтева 
који се пред музеје поставља од дана када су постали јавне институције – 
захтева за говорењем језиком економије. На Рубикону неговорења језиком 
зараде музеји су изграђени и одржавају се, до душе, тешко. Премда сами не 
стичу профит, за њих то, у најбољем случају, чине брокери који заступају 
музејске фондације. Док још увек, мање или више успешно одолевају, другу, 
за музеје важнију, страну захтева за учењем новог језика чини потреба да 
без прекида преиспитују меру присуства робе као антипода драгоценом, 
јединственом, предмету и потребу да се обрате све већем броју људи непре-
стано умножавајућег човечанства. Музеји, хтели то или не, морају говорити 
јавности и то чине од својих почетака исто као што без ентузијазма учествују 
у економској размени. Рубикон, отуда, није економско деловање, зарада, 
роба, други медији, јавност и све оно чему је заједнички именитељ промен-
љиво и привремено. Граница је простор на коме се испољавају морална 
неадекватност и врлина. Ако има врлине у ономе што музеј чини, онда се она 
мора испољити у свему и сваком облику деловања и сваком језику којим говори. 

Важну границу свега што традиционално дефинише музеј чине новин-
ски текстови уредно сложени и сакривени од музејског, колико, и спољашњег 
света у хемеротекама. Они су делови неке робе, пролазни и променљиви, 
они говоре језиком текста од кога музеји чине цивилизацијски искорак 
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и гласовима других са оне стране линије која раздваја присни интимни свет 
појединаца из публике и какофонију јавности. Са музејским светом они деле 
општељудско својство да свака порука, дакле, свако издвајање посебног скупа 
знакова, говори колико о пошиљаоцу толико и о примаоцу поруке и ни један 
од њих не може остати неутралан према њој. Новински текстови су поруке које 
музеј шаље сам себи о томе како свет са друге стране – немузејски – види и 
себе и музеј. Они говоре о размени на коју музеји невољко(?) пристају, али 
када већ то чине она обухвата све нивое: и добара, и порука, и људи и мета-
раван размена међу нивоима.  

У проучавању  својстава музеја, њихових пракси и теорије која та 
својства повезује мало је садржаја који су у тој мери општа појава да би се и 
приближно могле назвати заједничким. Премда, често теоријски, практично 
и вредносно маргинализоване у музејском систему, за збирке новинских 
исечака (хемеротеке, press clipping се може рећи да су свеприсутне. Чак и 
када их у музејима нема постоје библиотечки и архивски фондови, архиве 
новина и приватне колекције из којих би се оне могле сачинити. Дакле, 
осим што су универзалне, збирке новинских исечака су истовремено и 
музејске и “немузејске” – оне означавају једну врсту границе преко које је 
музеј повезан са својим окружењем. Већ ових пар назнака указује на њихову 
важност за повезивање широког распона односа који се успостављају у и 
око музеја. Кроз њих је могуће прећи границу између теоријских основа 
музеалности и музејске праксе. На основу овог система текстова могуће 
је испитивати: природу музеалности, материјалност музејског простора и 
музеалија, односе између делова музеалног процеса са свакодневном праксом, 
стварати “историју” музеја, односе које музеј успоставља или би могао успо-
стављати са јавношћу и публиком … исцрпност овог списка готово да се 
граничи са укупношћу замисливих тема које одређују феномен музеја и 
наслеђа уопште.

Да музејски свет није у толикој мери обремењен потребом да делује 
нестварно, чудновато и страно, речена запостављеност хемеротека могла би 
упућивати музејске посленике на некакав егзотични предмет проучавања, 
далеку и цивилизацији непознату културу са обичајима и језиком страним до 
неразумљивости. Пођемо ли од тога да и када се за њих употребљава ознака 
збирка, она се не користи у пуном капацитету као за збирке петрологије, 
палеонтологије, ботанике, историје уметности, археологије, етнологије… јер 
нема исту материјалност, у смислу опипљивости и тродимензионалности, 
сагледивости визуелног садржаја – делује као да их је немогуће сместити 
у витрине и на зидове. Ако ти садржаји нису предмети (не?)очекујемо да 
имају музеална својства и буду проглашена за културна добра? Потреба да 
се сачувају сведочанства о музеју, пак, смешта новинске чланке у документ-
ационе фондове. Тај простор деле са картонима музеалија, чак и сличним у 
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изгледу, а картони су замена за стварне предмете. Питање је зашто новински 
чланак није исто сведочанствен као картон? Дакле, исечци су текстови и 
слике који нешто документују. Неоспорно је да имају природу извора. Да 
би могли бити музеалије морали би испуњавати услов да документују саме 
себе, стварност у којој настају и способност да се актуелизују у садашњости 
посматрача. 

Један од могућих одговора на питање сведочанствености збирки 
новинских исечака могао би бити да оне сведоче о комуникацији музеја са 
јавношћу. Другим речима, они су сведочанства размене информација, порука 
и значења коју музеј остварује са својим друштвеним окружењем.  Њихова 
посебност лежи у томе да се обраћају јавности имајући за свој садржај 
све облике размене коју музеј остварује укључујући ону унутармузејску 
(предмет – кустос/техничко особље), са сарадницима (кустоси других музеја, 
научници, колекционари, локално становништво) и публиком. Овакви односи 
су утолико значајнији када се сагледа у којој мери је ограничена способност 
музеја да учествује у односима размене добара као равноправан актер и 
даровалац и даровани. Да би постао видљив, а тиме и користан чинилац 
друштвеног система, музеј мора да искорачи из уског круга елита којима 
се обраћа (статусним, економским или интелектуалним) са којима дели 
систем вредности (говор) и изађе из сопственог медија у масовне медије, 
као што је новински, и са њима успостави односе размене. Односи моћи 
над предметом који се на тој граници осликавају – способност музеја да 
пређе у други медиј – показују природу онога што музеј јесте за свет који 
га окружује. 

Концепт нематеријалне баштине може бити основа за музеолошко 
утемељење хемеротека и њихових садржаја. Они чине релевантно поље у коме 
се сусрећу антропологија и музеологија у покушају да заједно одговоре на 
питање друштвене вредности музеја у коме се обе остварују. Антрополошка 
музеологија проучавањем хемеротека бави се феноменима: економија музе-
алности, музеалност и потрошачко друштво, музеални односи размене; 
садржајима: збирке новинских исечака, реалија, документационих форми 
и односима: музеј-пубилка-медији-јавност. Ови предмети одређују границе 
антрополошког музеалног предмета који настаје проучавањем природе 
музеалности хемеротека. 

Интерпретативни оквир овог интердисциплинарног (Stransky 1983) 
сусретања је семиолошка анализа као метатеоријски простор14 који за један 
од својих предмета проучавања има управо новински текст.  Ролан Барт у 
„Елементима семиологије“ овако говори о њеном предмету: 

14 „музеј непрофитна, стална установа у служби друштва и његовог развоја, 
отворена за јавност, која прибавља, штити и конзервира, истражује и објављује материјалне 
и нематеријалне доказе о људима и њиховој средини у сврху изучавања, образовања и 
уживања“  (Статут ICOM-a члан 3, тачка 1., наведено по Деспотовић 2007).
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„Семиологија је, можда, позвана да се ограничи на 
подручје транслингвистике, која ће се бавити час митом, 
причом, новинским чланком, час предметима наше културе, 
уколико се о њима говори (кроз штампу, рекламни летак, 
интервју, разговор и можда чак и посредством унутрашњег 
уображеног језика).” (Barthes 1969) 

Недвосмислено, новински чланак и збирка новинских чланака, а 
посебно збирка новинских чланака у музејима и за музеје је и предмет 
семиологије. Анализа значења је једно од основних средстава којим се може 
испитивати музеална природа хемеротека. Сеимолошки дискурс, овде је, 
дакле, дефинисан односом између музеографског и музеалног простора/
времена/значења антрополошког предмета и његовог односа према прос-
тору/времену/функцији односа размене у којима музеј учествује. Положај 
семиологије је методолошки, и као такав он темељно прожима интерпретацију 
(антрополошку) која је у функцији музеализације. Другим речима, семио-
лошка анализа је метод којим се антрополошки музеални предмет музеализује, 
или, још непосредније, могућност постојања текста који интерпретира односе 
размене у музеално/музеографском систему јесте музеализацијски процес.

Чвориште тројног теоријско-интерпретативног система представља 
антрополошки музеални предмет и интерпретација хемеротека као парадиг-
матични пример те врсте. 

увод у размену

комуникацијске особености збирке новинских исечака

У простору хемеротеке преламају се две међусобно повезане врсте 
размене: размена са јавношћу, хемеротека је њен непосредни израз, и односи 
размене у музеалном процесу, који се могу читати као један од садржаја збирке.  
Новински чланци говоре о музејима на основу размене вредности између 
музејског и новинског медија.  Један од садржаја те размене, или добро које 
се размењује, јесу односи размене у које музеј ступа кроз музеални процес 
и музеографске активности (са другим музејима, научним институцијама, 
стручњацима, дародавцима и аматерима спремним да помогну у музејском 
раду). Својеврсни „шум“ у преносу поруке онемогућава да се каже да су 
новински текстови потпуна сведочанства односа размене музеја, али он 
управо говори о разлици између два медија и њиховим способностима да те 
границе превазиђу.

Испрати ли се пренос информације/поруке/вредности која се преноси 
новинским чланком види се да она настаје у музеолошком/музеографском 
деловању. У границама способности да комуницира изван музеалног, реле-
вантности и интересантности, један део произведених вредности добија свој 
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израз у масовним медијима (овде у новинским). Да би размена информација/
порука/добара била остварена у јавносном простору нужно је да се нека 
њена својства селектују и превреднују како би била употребљива/разумљива 
„изван зидова музеја“. То значи да је потребно применити политику интер-
претације вредности различиту од оне која се примењује у музејском медију 
тј. применити јавносну политику интерпретације вредности. Прилагођена 
новом медију музеална вредност се (ре)селектује у музеално и кроз 
документацијски процес реситуише у музеолошки простор унутар збирке 
представљајући финални израз једног циклуса музеализацијског процеса. 
Дакле, говоримо о систему двоструке интерпретације музеалне вредности 
који обележава границу између два вредносна система. Музеална вредност 
се најпре интерпретира (преображава) како би постала део јавносног 
медија (новинског чланка) а потом се (ре)селектује из јавносног медија у 
музеални систем (у хемеротеку). Питање које остаје отворено јесте како (ре)
музеализовати ове односе комуникацијске размене и њеног садржаја.

За наставак је важно вратити се на увиђање два својства која делују 
кад год се постави питање граница музеалности. Најпре, политика музеалног 
деловања постаје очигледнија. У тој политици постаје изразита и позиција 
коју заузима интерпретатор музеалног или јавносног медија – то је друго 
важно својство.

Степен отворености јавносног простора, који посредује између два музе-
ална простора, за прелазак вредности одређен је позицијама аутора текстова. 
Егзистенцијална ситуација посредника може се испитивати применом концепта 
који је засновао Слободан Наумовић. (Naumović 1988: 2) Он дефинише појам 
double insider-а у вези са синдромом двоструке идентификације посредника 
који се идентификују и као начуници и као припадници ужих политичких 
група. Њихово деловање се може одредити као идеологизација научности, 
односно, употреба науке у циљу остварења политичких циљева. 

Ако ове оквире применимо на ауторе новинских текстова који се чувају 
у хемеротекама долазимо до три могуће позиције у којима се налази преносник 
информације/поруке (документарних својстава музеалне стварности): insider, 
double insider и outsider.

табела испитивања позиције посредника у комуникацији

Insider Double insider Outsider
Припадање музеалном 
систему + + -
Припадање јавносном 
систему - + +
Комуницирање у 
музеалном систему + + -
Комуницирање у 
јавносном систему - + +
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Double inisider је аутор новинских текстова који се истовремено 
идентификује припадношћу и музеалном и јавносном медију – и као 
музеалац и као новинар, познаје и употребљава инерпретативне оквире 
и једног и другог и тежи да политику баштине инерпретира сагласно 
вредностима музеалног и јавносног система. То значи да он истовремено 
музеализује политику идентитета и политизује политику баштине. Outsider 
не припада музеалном систему, не познаје или само делимично познаје 
интерпретативне кодове музеалног система (процес музеализације) и у 
процени музеалног користи вредности јавносног система. Трећа позиција 
је она insider-а – музеалца који посредује само кодовима своје струке. 
Док insider остаје неразумљив јавности услед примене музеалних кодова 
затворених у сопоствени медиј outsider те кодове интерпретације не познаје. 
Разлика у врсти посредника, дакле, мења интерпретацију размене између 
музеја и јавности. Тако одређује оквир комуникацијске размене и размене 
која је њен садржај (нпр. са другим музејима, становништвом, легаторима). 
То је прва граница музеалности која се испитује. 

Уколико се потврде тезе о структури комуникације и утицају посред-
ника у њеном средишту може се успоставити финална хипотеза да новински 
текстови чине и извор за проучавање и интегрални део односа комуникације/
размене15, а да њихова природа одређује модел музеализације који треба да 
буде примењена на збирку. Тиме се истовремено дефнише и позиција антро-
полога у овом делу музеалног контекста.

значење времена у збирци новинских исечака

Посредовање између музејског и новинског медија доводи музеалне 
вредности у однос са временом чија је природа различита од оне у музејском 
медију. Наравно, не ради се о физичком измештању неког предмета или 
садржаја, али новински текст смешта селектовани део вредности у другачији 
просторно-временско-значењски контекст од онога у музеалном процесу. 
Другачије време новинског медија делује на промену у самој природи, трај-
ности па и материјалности музеалних садржаја. Они добијају облик текста. 

Укључујући у себе музеалне вредности новински текстови им при-
додају границе сопственог трајања. Објављивање новог броја новине значи 
да ће претходни бити повучен из продаје. Сваки објављени новински текст 
и сваки његов садржај бивају „обрисани“ када на истом месту буде објављен 
неки други текст са другим вредностима које се њиме размењују унутар те 
„Ми“ јавносне групе. Границе трајања њиховог простора, времена и значења 

15  Вредносна (економска и комуникациона) затвореност музеалног система 
делује тако да када су односи размене предмет комуникације (тема текста) новински 
текстови и масовни медији уопште имају функцију верификатора разменског процеса.
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за јавност као конзумента зависе од учесталости објављивања. То, наравно, 
не значи да оне потпуно нестају, већ да, као што је напред речено, прелазе 
у трајање само изван јавности у библиотекама, архивама и колекцијама и 
намењени су другим корисницима. Управо правилност у објављивању нових 
бројева и медијски контекст (формат, име, издавач, делом распоред врста 
текстова и слично) одржавају континуитет новине, док је садржај потпуно 
променљив.

Постајући делом збирки новински исечци наново мењају својства 
трајања вредности које су размењиване кроз њих. Из времена кратког трајања 
у јавности они прелазе у време дугог трајања у збирци. Однос размене и његови 
садржаји престају да буду догађај који је трајао само у времену колико је био 
нов број новине у којима је објављен и прерастају у трајање. Примера ради, 
новине које излазе два пута месечно забележиле су да је ратар открио неко-
лико античких оруђа на својој њиви приликом орања и поклонио их музеју. 
Током две недеље постојаће могућност да се купи тај број новине. По истеку 
тог времена на киосцима ће га заменити нови број и на истом месту ће се 
појавити текст о премијери нове представе. Уколико је селектован чланак ће 
наставити да траје у збирци новинских исечака и непрестано ће бити доступан 
у својеврсној књизи која се непрестано дописује. Заједно са текстом трајаће и 
оруђа (касније музеалије), ратар и однос који је са њим успостављен. Та 
„књига“ није доступна јавности али у музејском простору наставља да се 
дописује и чланак ће трајати као садржај нове целине изван ограничења од 
две недеље.

Док други фондови периодике поку-
шавају да од пропадања сачувају целину новина 
сасвим другачије се према њима односи у 
збиркама новинских исечака. У њима, наиме, 
преостаје само садржај, док је контекст само 
референтан. Новински чланак у хемеротеци, 
издвојен из целине у којој је говорио јавности, 
могао би се описати као негде објављен нечији 
текст о нечему што се догодило музеју – 
„Само то и ништа више“ (Po 2006: 40). 
То значи да чин исецања чланка из новина 
брише његову везу са оригиналом и претвара 
га у садржај који је на исти начин могао бити 
пренет и преписивањем. Значење у новинском 
медију које се може црпети анализом положаја 
у новинама (да ли је насловна или нека друга 
страна), припадање целинама (да ли се на-
лази у делу новине посвећеном култури, 
економији, регионалним вестима, црној 15 Гавран на кипу Атине
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хроници, писмима читалаца), положај на страници, графичко указивање 
на однос са текстовима на истој страни (уоквирење или његов изостанак, 
придруженост слика и њихов број), величина текста, позиција аутора (уредник, 
новинар у уредништву, редакцији, дописник или ангажовани читалац) 
исецањем нестају а преостаје податак који води потрази у референтним 
збиркама периодике. Исецање и слагање у регистраторе или лепљење у 
свеске је вредносни поступак селекције из оригиналног контекста. Тиме се 
садржај, а не однос садржаја и целине у којој односи комуникацијске размене 
„живе“, реситуише у музејски контекст. Уместо новинског контекста текст 
се смешта у празан музејски простор у коме губи чак и својство трајања 
„насупрот току и зубу времена“ у збиркама периодике. Сакупљени исечци 
не граде контиуитет јер говоре само о хронологији појединачних односа 
комуникацијске размене, а континуитет им је придодат кроз вредносни 
став о континуитету текстова о музеју. Другим речима, новине у музејским 
збиркама новинских исечака не постоје уколико за садржај немају музеј.16 
Дакле, говоримо о музеалној жртви, како је концептуализована у претходном 
поглављу, музејског одрицања од спо-собности да сачува време другог медија 
(континуитет излажења новина). Више од тога, укидање контекста доводи 
музеј до немогућности да делује у другом времену на сопствене временске 
вредности, тј. да интерпретира сопствени положај/вредност у новинама. 

Препознајући се у позицији на граници између два медија, као припадник 
оба и примењујући свест о деловању данас у новинском медију на сутрашњи садржај 
збирке новинских исечака double insider може да гради систем интерпретације 
који истовремено указује на природу сопственог посредовања. Тако граница коју 
он својим положајем у тексту означава постаје јасна и омогућава идентификацију 
читаоца без обзира да ли се ради о читаоцу новина или читаоцу садржаја 
хемеротеке. 

Заснивање антрополошког музеалног предмета темељ је научне интер-
претације и ремузеализације збирке новинских исечака. Из природе времена 
јавносног и музеалног комуникацијског система збирка новинских исечака 
посредује између поступка својеврсног уништавања музеално-музеограф-
ских вредности у односу размене са новинским комуникационим прос-
тором и одсуства истих вредности изван сопственог херметичког система 
уколико оне не би биле предмет који бива интерпретиран кроз музеалну 
комуникацију. Позиција музеолога-антрополога (double insider-а) пружа 
могућност критичке дистанце која је нужна у музеализацији збирке новин-
ских исечака. Тек са успостављањем овог односа као темеља научне интер-
претације започиње ремузеализација предмета текстова као материјали-
зације музеалне комуникације. 

16 Могуће је пратити редослед у времену које није континуирано јер је сваки текст 
самостална целина. Више од неконтинуираности овај редослед не изражава нити време у 
потпуности јер се у временски след уплиће и просторни критеријум кроз више текстова 
објављених истог дана, чак у истој новини, изузетно, али присутно и на истој страни.
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како настаје текст?

Смисао страница које следе, а баве се ремузеализацијом хемеротеке 
Народног музеја у Смедеревској Паланци као парадигматичним примером 
у коме аутор текста може да учествује као native anthropologist, јесте поновно 
успостављање функционалне повезаности збирке новинских исечака и 
вредности сабраних у њој са музејем који (жели да) их баштини. Премда 
анализа за свој предмет и очигледну раван интерпретације има збирку 
НМСП и баш тај а не неки други или неке друге музеје она открива да свако 
чињење у збирци успоставља однос према теоријским основама музеологије 
па се такође може читати и као експериментално поље за читаву врсту.

Новински чланци у хемеротеци НМСП су налепљени на странице 
свезака формата А4 заједно са заглављем новине и бројем страна или су ти 
подаци дописани.  Тако она наликује петотомном делу које се непрестано 
дописује. Састављено као компендијум од 385 новинских текстова из 8 дневних 
и 13 периодичних новина оно би се, углавном, могло читати као хронологија 
текстова објављених између 1967. године и 2004. године, но има одступања 
од тог правила. Стваралац збирке Загорка Мијатовић, историчар уметности, 
сакупила је 303 потписана текста 66 аутора, и њих, 82 чији аутор није познат. 
Но, та књига је од оних потпуно нечитљивих, јер говори само о датумима као 
ознакама неких текстова.

Обнављање веза збирке са збирком периодике, која обухвата „Нашу 
комуну“, „Јасеницу“, „Наш глас“, „Искру“, „Информатор фабрике Гоша“, и 
„Записе“, значи садржаје хемеротеке повезати са основним стањем из кога 
су садржаји селектовани и обновити везе са оригиналним контекстом и 
могућим значењима збирке као целине изван граница њене затворености у 
документацију музеја. Реч је, дакле, о обнављању својства времена трајања 
које је изгубљено исецањем и контекстуализацијом у празне просторе свезака. 
Захтев за тачним хронолошким редоследом успоставља релацију са редом 
попуњавања збирки периодике или следом појављивања у јавности, омо-
гућава читање синхронијског реда збирке, и као што ће се видети касније, као 
предуслова за успостављање дијахронијских редова према критеријумима 
тезаурације.

Дигитализовање садржаја хемеротеке скенирањем омогућава да се 
обнови хронолошки ред у медију различитом од оног у који је издвојена из 
оригиналног контекста.17 Једна техника заштите добила је значење поступка у 
(ре)музеализацији и отворила могућност преласка садржаја и вредности збирке 
у штампане и електронске медије а тиме и предуслове за реконцептуали-
зацију збирке у оквирима „нове“ музеалне парадигме која указује на природу 
новог музеалног предмета који може да мигрира кроз различите медије.

17 Поуздано је утврђено да сличне по обиму збирке периодике поседују Историјски 
архив „Верослава Вељашевић“ у Смедеревској Паланци, Народна библиотека Смедеревска 
Паланка и Никола Владисављевић, дакле две установе које се баве заштитом и једно 
приватно лице.
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Антрополошки предмет се указује први пут онога тренутка када је 
зарад употпуњавања података и интерпретације контекста било неопходно 
интервјуисати уреднике листова, новинаре и раднике музеја.18 Тако, наиме, 
збирка постаје предмет активног односа размене са јавношћу.

конструкција антрополошког музеалног предмета

Означено 
Читање хемеротеке може пратити хронологију објављивања текстова. 

Њено разумевање, пак, могуће је само ако се прати хронологија тема/
критеријума тезаурације, дакле, оних садржаја који су релевантни за интер-
претацију. „Процепи“ у времену успостављају њену различитост од конти-
нуитета који су текстови имали у свом оригиналном новинском медију. 
Само на основу постојања тематских оквира/критеријума тезаурације она 
има својство збирке, а то је особина која се текстовима придодаје најпре 
селекцијом а потом тезаурацијом. Притом, критеријум хронолошког распо-
ређивања текстова о музеју није дисциплинарно утемељен. Он важи само 
у границама односа размене вредности који музејски медиј успоставља са 
новинским. Ова размена је означено свих значења/вредности који настају 
његовим односом према означујућем које настаје у тематским подцелинама 
хемеротеке.

Означујуће 
Дискурс музеалне теорије и општи увид у садржаје текстова показао је 

да у текстовима који чине хемеротеку НМСП тезаурацијске теме обухватају: 
актере комуникације, музеалију/музеалност, селекциони процес, процес 
тезаурације, процес заштите, процес комуникације музеалног, музеографска 
својства и односе сарадње/размене. Свака тема може бити препозната на 
основу ограниченог опсега појмова/ознака.  На овај начин добијени анали-
тички описи текстова омогућавају стварање тематски повезаних подцелина. 
„Ослобођеност“ јединица текстова успоставља мета-текстуалну раван која 
повезује све делове збирке новинских исечака. Тезаурус успостављен на овај 

18 Поступком скенирања све странице хемеротеке претворене су у дигиталне слике 
у оригиналним димензијама са резолуцијом од 300 dpi. Сваком документу додељено је име 
које се заснива на хронолошком одређењу у следећем облику: последње две цифре године, 
број месеца у две цифре и број дана у две цифре (нпр. 670520 је име документа који садржи 
текст објављен 20. маја 1967. године). У случајевима када се на истој страни свеске налазе 
два или више текста са истим датумом објављивања додељиван им је број који означава 
редослед посматрано одозго надоле и слева на десно (нпр. 971029/1, 971029/2, 971029/3). 
У случајевима када није било могуће утврдити датум објављивања на основу испитивања 
terminus ante quem и terminus post quem идентификован је положај у односу на текстове који 
претходе и следе те су као цифре дана у месецу употребљаване ознаке 00 за почетак месеца, 
15 за средину месеца и 99 за крај месеца. 

Како би се сачувао контекст свезака у којима се текстови чувају слике су организоване 
у четири фолдер-а са именима Хемеротека 67-72, 72-77, 77-82, 86-97 и 97-04.
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начин одређује нову природу новинског текста унутар музеалног процеса. 
Теме и њихов садржај сложени линеарно у хронологији текста говоре историју 
односа према проблемима који се читају у темама. 

Збирка новинских исечака је, дакле, систем двоструке интерпретације. 
Из тих разлога тема односа размене заузима повлашћени простор у тума-
чењу ових збирки будући да у комуникацији са Другим – до тада унутрашња 
вредност музеалности - бива измењена потребом да се таква комуникација 
оствари. 

На садржаје тема сада је могуће применити и квалитативне - семи-
отичке методе и квантитативне - статистичке методе постављене у функцију 
интердисциплинарног етнолошко-антрополошког и музеолошког испитивања. 
Квалитативне анализе обухватају спектар аналитичких поступака који 
имају за циљеве: утврђивање поља означавања, дефинисање односа озна-
чених и означујућих, успостављање значења и испитивање релације између 
значења и позиција интерпретатора у оквирима појединачних тема и 
њихових односа. 

Природа музеалности, материјалност музејског простора и музеалија, 
односи између делова музеалног процееса са свакодневном праксом, 
„историја“ музеја, односи које он успоставља или би могао успостављати 
са јавношћу и публиком чине основне тезаурацијске критеријуме према 
којима се успоставља означујуће.

Време јавности у хемеротеци

Способност музеја да вредности које херидира буду препознате као 
део друштвеног система у извесној мери се могу мерити, и то временом. 
Време је оно својство које музеј на први поглед чини другачијим, препоз-
натљивим и посебним простором у односу на све друге друштвене просторе. 
У збиркама новинских исечака време је мера вредности. Наиме, што дуже 
траје новина то су и размена и вредности које музеј размењује са јавношћу 
значајнији. Исти однос важи и за дужину текста кроз који се размена обавља. 
Вредности времена у хемеротеци чврсто су повезане са вредностима простора са 
којима заједно показују основе повезаности између врсте новинског медија 
(дневне, недељне, двонедељне, месечне или пригодне новине), простора на 
коме се обавља комуникацијска размена (географски оквири у којима се 
обавља размена: националне, регионалне или локалне новине) и трајности 
размене и разменске вредности (број текстова као број комуникацијских 
јединица, учесталост обнављања размене и значај који има вредност која се 
размењује мерена дужином трајања новина и простором у њима).19

19 Обављени су интервјуи са Радованом Милошевићем, некадашњим директором 
и радником музеја, Драгутином Паунићем, новинаром, уредником новина и секретаром 
СИЗ-а за културу СО Смедеревска Паланка, Николом Владисављевићем, новинаром, 
Драганом Татомировић, новинарком и Зорицом Голубовић, новинарком.
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Највећи број текстова у хемеротеци НМСП објављен је у локалној 
штампи што говори да је локална заједница препозната као циљна група 
са којом се пре свега обавља комуникациона размена. То је у сагласности 
са локалном, односно, од 1980. године регионалном, надлежношћу музеја. 
Вредности музеја размењиване су са националном јавношћу кроз 84 текста. 

Вредности које је НМСП размењивао са јавношћу имале су дуже 
трајање уколико се њима успостављао однос са локалним новинама. Осим 
краћег трајања у националним новинама и простор (величина текста) за 
размену био је мањи, јер у њима преовлађују краћи текстови (пре свих вести) 
насупрот дужим текстовима (репортажа, извештаја, интервјуа, фељтона) у 
локалној штампи. Изађе ли се за тренутак из квантитета размене и овлашан 
поглед на текстове груписане по просторном критеријуму показује да текст-
ови у националним новинама углавном представљају селекцију из текстова 
објављених у општинским новинама на основу релевантности музеално-
музеографске активности за шире оквире јавности. 

Одавде је могуће приказати горњи однос на следећи начин:
локалне новине : двонедељна штампа : дуго трајање разменске 

вредности
селекција на основу релевантности
селекција информације
националне новине : дневна штампа : кратко трајање 

разменске вредности
Размена и вредности које се размењују о којима сведочи хемеротека 

НМСП су, пре свега, вредности локалне заједнице. Власничко поље музеалних 
вредности у овим односима размене, међутим, није временски хомогено 
и утицај на његову промену показује однос броја текстова из локалних и 
националних новина (289 према 84). Но, однос који је успостављен показује 
да локална заједница врши селекцију оних вредности које могу имати 
национални значај. Изведе ли се ова, пре свега квантитативна анализа, до 
крајњег исходишта долазимо до показатеља важности музеалних вредности 
за однос између локалног и националног идентитета и способности хемеро-
теке да буде сведочанство тог односа. Ови односи биће важни када будемо 
сагледали целину разменских односа у којима учествује музеј.

У хемеротекама, као у свим другим музејским збиркама време и простор 
и идентитет су међусобно заменљиве категорије. Изузимањем из времена/
простора границе идентитета се исказују као непроменљиве. Но, ово стање 
аутархичности није могуће одржати јер постоји притисак друштва да се 
укључи у размену. Тако се генерише политика музеја и промена у вреднос-
тима које чине идентитет. 
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аутор у тексту и изван текста

начин и мера присуства аутора у тексту показују могућност 
или немогућност да читалац добије своје место у приповести. 

Аутори текстова су посредници између контекста власничког поља 
у коме се одвија размена и комуникационе размене у којој музеј учествује 
а хемеротека је чува. Ако то поље није временски хомогено онда се то свој-
ство преноси и на посреднике. Отуда се утицај аутора на интензитет комуни-
кационе размене мора мерити узимајући у обзир такву природу времена. 
Тако долазимо до сразмере утицаја појединих аутора и могућности испити-
вања функције њиховог деловања у разменским односима.

Апсолутни утицај посредника на интензитет комуникације резултат 
је односа између утицаја у времену деловања аутора и броја година објав-
љивања. Он се може мерити по следећој формули:  (број објављених текстова 
аутора / укупан број текстова објављених у време деловања аутора x 100) x 
број година деловања аутора). Двострука употреба временских категорија 
омогућава да се дође до квалитативно најмањег заједничког садржаоца разли-
читих времена и квантитативно најмањег задничког садржаоца појма времена. 
Крајњи резултат је дефинисање апсолутне функције времена у комуникацијском 
пољу хемеротеке.20 

Однос најзаступљенијих аутора текстова и квантитета деловања

име аутора број 
чланака

проценат у 
време рада

број 
година

индекс 
утицаја на 
поље

Непознати аутори 82 21.24 39 828.36

Војислав Новаковић 85 51.52 9 463.68

Драгана Татомировић 34 37.36 10 373.6

Зорица Голубовић 17 23.94 10 239.4

Драгутин Паунић 34 14.16 16 226.56

Оливера Ђорђевић 31 39.74 4 158.96

Пет аутора који показују највећи утицај на поље можемо распоредити 
у две групе према начину присуства у њему: 1) интензивно присуство у јасно 
дефинисаном временском одсечку (Војислав Новаковић, Оливера Ђорђевић 
и Драгана Татомировић) и континуирано присуство у укупности проучаваног 
времена (Зорица Голубовић и Драгутин Паунић). 

20 Ове анализе непосредни су прилог начину конципирања хемеротеке у њеном 
оригиналном облику, дакле, пре но што је на њу примењен било какав научни апарат.



40

Испитају ли се њихови положаји према у уводном делу рада дефи-
нисаној модификацији поставки Слободана Наумовића могуће је међу њима 
успоставити начелну разлику положаја у комуникацији: double insider-а 
(Војислава Новаковића) и outsider-а (Оливера Ђорђевић, Драгана Татомировић, 
Зорица Голубовић и Драгутин Паунић). Незнатан утицај insider-а Радована 
Милошевића и Загорке Мијатовић, радника музеја, показује употпуњеност 
логичког модела и степен отворености/затворености новинског медија. Потоњи 
квалитет може се исказати кроз апсолутни утицај као 998,52 четири аутора 
outsider-а према 463.68 једног аутора double insider-а, дакле, приближно 2 : 1. 
Овај однос говори о усмереној отворености новинског медија која се заснива 
на селекцији према критеријуму припадања новинарским ауторима.

Outsider-и

Посматрају ли се врсте новинских израза код свих аутора очигледно 
је да овај распон варира од вести као кратке форме, преко интервјуа до 
критичких текстова који се баве културном политиком. Форму вести код 
свих аутора из ове групе дефинише одсуство идентификације положаја 
новинара, те се стил може одредити као неутрално новинарски. У форми 
вести не постоји могућност идентификације новинара, али аутори који се 
могу спољашњом анализом идентификовати као outsider-и користе форму 
интервјуа за премошћавање границе музејског садржаја, јер се, пре свега, 
њим баве. Ова потоња је показатељ различитости у позицијама саговорника 
и омогућава да се емпиријски потврди позицију outsider-а. Разлике међу 
овим новинарима указаће на специфичност односа између интетнзитета дело-
вања и природе односа која се успоставља са музеалном стварношћу.

У равни израза outsider-и интерпретирају музеј у односу на културну 
политику друштва, дакле, у односу на вредности друштвеног система. 
Премда у текстовима није видљиво, Драгутин Паунић је као секретар СИЗ-а 
за културу учествовао у великим аквизицијама и финансирању музеја чиме 
је непосредно остваривао културну политику у музеју.21 Пишући из позиције 
публике или јавности која тек треба да постане публика Оливера Ђорђевић 
и Драгана Татомировић показују још једну могућност за смањење дистанце 
аналогну оној Д. Паунића. 22 Највећу дистанцу према музеју заузима Зорица 
Голубовић која је о музеју писала у контексту црне хронике. Идеологизација 
писања ових аутора је спољашња, јавносна, друштвено ангажована и одређена 

21 Као дописник Политике имао је могућност да посредује између локалне и 
националне јавности.

22 Такав је, на пример, текст Оливере Ђорђевић објављен у „Нашој комуни“ 
14.11.1977. г. „Када уђете у галерију Народног музеја у Паланци, где се већ петнаестак 
дана налазе изложене слике младог Кемала Рамујкића, срешће вас, онако како се то ређе 
дешава у савременом сликарству, лепота и тишина која плени својом снагом.“ Овакав однос 
препознали смо и у писању Војислава Новаковића.
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границама система вредности социјалистичког уређења и идеологије комунистичке 
партије. То је унутрашње својство, текстуално, односа outsider-а према музеално-
музеографској стварности. 

Студија случаја: Војислав новаковић 
- парадигма double insider-а

Рад Војислава Новаковића од 1969.г до 1975. године парадигматичан 
је за концепт двоструког припадника.

Након укидања Среског начелства 1955. године, где је радио у оквиру 
реферата за статистику, основни извор прихода Војислава Новаковића било 
је хонорарно писање за локалне новине „Наша комуна“.23  Од оснивања 1966. 
године Народног музеја у Смедеревској Паланци Новаковић се као спољашњи 
сарадник укључује у његов рад. Већ у наредној години започиње процес при-
мања у радни однос у музеју сукцесивним ангажовањем на одређено време 
у трајању од по три месеца. Овакав статус задржао је све до 1969. године. 
Овако Радован Милошевић, први запослени и директор музеја, говори о 
процесу његовог потпуног укључивања у рад:

„Средином 1969. године, са повећањем буџета музеја, а узрокованог 
квалитетним радом и повољној констелацији утицаја на општинску власт, стекли 
су се услови да Војислав Новаковић буде примљен на место документалисте. 
За позицију коју је он имао у музеју значајно је да је имајући у оснивачком 
документу прерогативе Архива запослен на месту архивисте Војислав 
Крсмановић. Заједно са Загорком Мијатовић, која је примљена као историчар 
уметности, 1969. године музеј је имао три радника и директора.“ 

Мали број радника и велики број задатака утицао је на Радована 
Милошевића, директора, да без обзира на Систематизацију радних места, 
селекцију задатака запослених, у оном делу који је то дозвољавао, заснује 
на принципу личних способности и склоности. На основу тог критеријума 
Војислав Новаковић је добио задатак да редовно пише текстове који прате 
деловање музеја, дакле, да задржи активно присуство у новинском простору 
које га је карактерисало до тада. Но, и у време док је „волонтирао“ у 
музејском раду ангажован у екипама за ископавање Новаковић је писао 
текстове о музеју. На основу исказа испитаника може се са великом веро-
ватноћом претпоставити да он никада није остварио прелаз између новинарског 
и музејског посла. 

Радна биографија Војислава Новаковића показује да се могу разли-
ковати две фазе његовог положаја у односу на музеј: од 1966.г, до 1969.г. 
када је сарађивао са новооснованим музејем (објављено 9 текстова) и од 
1969. г. до 1975. г. када је био стално запослен у музеју (76 текстова).

23 Војислав Новаковић није писао за друге новине као што су то чинили неки други 
аутори текстова заступљених у хемеротеци НМСП.
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Читањем текстова објављених у првом периоду лако се уочава да је 
експлицитна позиција аутора одређена као новинарска, али са присутном 
мером амбиваленције. Наиме, док је идентификација аутора експлицитно 
новинарска у конструкцијама као што су: „Мада смо пре месец дана објавили 
..“ и „Поводом ових најновијих открића разговарали смо са управником 
Музеја другом Радетом Милошевићем…“ (текст објављен 20.05.1967. г.) 
и „Приликом посете Музеју…“(30.05.1969. г.), истовремено се указује на 
повезаност аутора са музејским деловањем „Наиме, екипа Музеја – коју, 
узгред буди речено, стално прати новинар нашег листа – трагајући тереном 
недавно је открила…“ (18.05.1968. г.).

Квантитативна анализа показује увећање броја текстова са просечних 
3 у току године у периоду до 1969. године, без фељтона, које је Војислав 
Новаковић објавио од 1970. године до 1975. године, расте на 11 текстова по 
години. Укључујући фељтоне овај број износи 14,6. Дакле, могуће је кванти-
фиковати разлику између његовог положаја релативног outsider-а и double 
insider-а.

Војислав Новаковић први пут се јавља на фотографији 30.01.1970. 
године испод које пише: „Заједничка екипа Народног музеја и Историјског 
архива из Паланке већ две године непрекидно ради на терену.“ На фото-
графији су (с лева на десно): Војислав Новаковић, Загорка Мијатовић и 
Војислав Крсмановић. Најинтензивније присуство В. Н. на фотографијама уз 
новинске текстове о музеју било је 1971. године: 17.06.1971. г. уз фотографију 
Војислава Новаковића која прати текст о археолошким истраживањима 
НМСП стоји потпис „Пре научне експертизе сваки ископани предмет треба 
обрадити…“; 24.09.1971. г. уз текст под насловом „Успеси и проблеми“ 
штампана је фотографија са потписом: „Научник Радослав Галовић (у средини) 
са радницима Народног музеја Радованом Милошевићем и Војом Нова-
ковићем“. Фотографија која приказује Војислава Новаковића и Радована 
Милошевића у току археолошких ископавања објављена је 29.10.1971. 
г. са потписом „На слици: Последње овогодишње археолошко ископавање на 
Медведњаку.“. Контекст археолошких ископавања присутан је и на фотографијама 
из 1973. године: В. Н. стоји држећи руку на нововековном налазу нишана 
изнад потписа: „Исламски споменик са градилишта нове зграде школе „Олга 
Милошевић““. И уз текст о археолошким открићима у селу Голобоку приказан 
је В. Н. приликом мерења нађеног материјала. Дакле, идентификација 
Војислава Новаковића у овој врсти фотографија је у потпуности заснована 
на његовом припадању музеју.

Експлицитна идентификација припадању музејском контексту В. Н. 
присутна је у тексту објављеном 29. 5. 1970. године под насловом „Обимна 
археолошка ископавања“: „Циљ научне екипе, коју поред археолога Галовића, 
сачињавају археолог Јелена Милојевић из Београда, архитекта Вера Михаљевић 
такође из Београда, студенти археологије Јагода Голубовић, Александар 
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Новаковић и Ратко Катунар и радници нашег музеја Раде Милошевић и 
потписани, је да установи обим, старост и карактер већ раније откривеног 
археолошког налазишта на овом локалитету.“ У цитату се користи исти 
модел идентификације као у потпису фотографије из текста од 24.09.1971. 
године и показује доследност у овој врсти идентификације. Значајно је 
приметити да се у том моделу указује на везу која постоји између радника 
музеја и потписаног аутора текста Војислава Новаковића. Овај облик ће се 
поновити и у наредном тексту објављеном 12.06.1970. године. 

Супротна позиција, која указује на амбиваленцију односа, може 
се прочитати у тексту објављеном 01.05.1971. године у следећем наводу: 
“Пошто радници Музеја тренутно немају други начин да се захвале даро-
давцима, замолили су да наш лист пренесе њихово најтоплије и најсрдачније 
хвала, што ми веома радо чинимо.“

Из анализе идентификација положаја аутора у текстовима Војислава 
Новаковића чита се континуитет амбиваленције, али и померање тежишта са 
доминирајуће позиције outsider-а у периоду до 1969. године ка доминирању 
позиције insider-а након почетка рада у музеју.

Текстови које смо до сада разматрали обухватају писање овог аутора 
у области актуелног. Фељтонистика је, ипак, основно новинарско поље у 
коме је Војислав Новаковић деловао у континуитету свог новинарског рада. 
Текст објављен у фељтону „Можда нисте знали“ 22. јануара 1971. године 
означава промену коју аутор излаже на следећи начин: „На нашу молбу, 
управа Музеја дозволила је да извесна документа изнесемо на светло 
дана и да се њима послужимо за састављање ове рубрике, због чега ће 
она променити своју физиономију, што, надамо се, неће тешко пасти 
нашим читаоцима.“ Дакле, у већ етаблирани новински простор уводи се 
музеалија и то на такав начин да новински простор бива реинтерпретиран 
специфичном формом музеалне комуникације. Употребу музеалним дело-
вањем створених вредности и музеалног деловања као средства јавносне 
комуникације Војислав Новаковић ће наставити и у фељтону „Записи из 
Јасенице – топономастичке белешке“, који је од марта 1972. године излазио 
паралелно са фељтоном „Можда нисте знали“, и у фељтону који је у три 
наставка објављен након ауторове смрти под именом „Из историје трго-
вине“. Овакав поступак примењивао је и у периоду од од 1972. до 1974. 
године када је без правилности у објављивању под кратким насловима: 
„Из ризнице Народног музеја“, „Из галерије Народног музеја“, „Из албума 
Народног музеја“, „Из збирки Народног музеја“, „Витрине Народног музеја“ 
где је уз фотографију24 предмета објављивао кратку белешку о музеалним 
својствима предмета. Затварајући круг двострукости његовог положаја 

24 Услови који су ограничавајуће деловали на специјализацију функција пре свега 
су генерисани интензивним археолошким истраживањима која су захтевала ангажовање 
свих запослених без обзира на врсту образовања.
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фотографски портрети Војислава Новаковића уз наслове фељтона одређују 
га у формалној равни у новинарском простору а садржински у музејском. 
Употреба својстава музеалности у новинским текстовима јесте вид размене 
која се обавља директно са јавношћу, где је новински текст супститут музејског 
комуникационог простора.

Позицију у којој је акценат на дистанци према Ми-музејској иден-
тификацији у амбиваленцији статуса у периоду до 1969. г. карактерише: 1) 
Ми-новинска идентификација, 2) позиција посетиоца и 3) употреба форме 
интервјуа као ознаке дистанце према музејској стварности. Исту дистанцу 
у периоду од 1969. до 1975. године означавају реченичке конструкције које 
указују на положај посредника између „радника музеја“ и „управе музеја“ 
према јавности. Супротна позиција одсуства дистанце према Ми-музејској 
идентификацији дефинисана је сталношћу у музеалном окружењу и непо-
средним (експертским) положајем у односу на комуникацију музеалности. 
Статистичке вредности и претходна анализа показују да је положај у односу 
на својства музеалности дефиниенс Ми-музејске односно insider-ске позиције 
у музеалној стварности новинара.

Коначно позиција се мења када Војислав Новаковић буде саговорник 
новинару Драгутину Паунићу као радник музеја који је аутор изложбе.

Позиција двоструког припадника, дакле, говори читаоцу значи да је 
одабиром улога могуће кретати се кроз простор који музејску невидљиву 
стварност дели од оне коју настањује читалац. 

Позиција insider

Само три текста која се налазе у збирци новинских исечака НМСП 
ауторско су дело радника музеја који нису били новинари. Од тог броја два 
су исечци из часописа „Записи“ које је издавао сам музеј и садрже ауторске 
приказе изложби. Једини текст insider-а у новинама јесте чланак Радована 
Милошевића објављен у „Нашој комуни“ 17.12.1979. године, који, такође, 
интерпретира изложбу. Аутор текста је и аутор изложбе. Анализа чланка 
показује да његово средиште чини анализа концепције изложбе која ставља 
у однос садржај изложбе „Раднички покрет у Паланци“ и могућност њеног 
комуницирања изван просторно-комуникационих граница музеја. Политика 
излагања, може се рећи, у сагласју је са јавносном политиком ако се има у виду 
следећи цитат: „Изложба је, иначе, допринос Народног музеја прослави Дана 
Републике и 60-годишњице КПЈ, СКОЈ-а и Револуционарних синдиката“. 
Дакле, када излази изван сопствених граница insider бира вредности које 
кореспондирају јавносном систему, али не и личности читаоца, већ само 
оном његовом делу у коме он дели колективни идентитет.  Само у тој мери 
велике дистанце читалац учествује у музејској стварности.
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актери музеално-музеографске комуникације

Игра међусобних одраза огледала као да се непрестано понавља у 
сваком делу музејске комуникације/размене. Интересантан обрт се дешава 
у слици музеја када сагледамо да аутори новинских текстова, било да пишу 
из музеја, из новина или и једног и другог медија – дакле међусобно се 
огледајући, посредују не само између музеја и новина као медија, већ и 
између публике и јавности и то повратно. Хипотетички читалац неких 
текстова у новинама могао би се запитати се да ли су то исте изложбе на 
којима је и сам био посетилац када се ауторово гледиште не подудара са 
његовим. Свакако га више изненађује слика о себи у улози публике коју 
новинари шаљу јавности. Изненађење (тог хипотетичког читаоца) произилази 
из тога што препознаје да неко стоји између њега као дела публике у музеју и 
њега као дела јавности која чита новине. Двоструко и делимично прозирно 
огледало које новинар гради својим текстом свакако може, и често јесте, 
мање или више искривљено. Потребно је да тај хипотетички читалац познаје 
структуру комуникацијске размене у чијем се средишту невољко нашао или 
да има способност да разликује себе у две улоге као што је има новинар. 
Како ће се огледати или разумети зависи од тога колико новинар познаје 
светове обе стране огледала. На исти начин и музеју је потребно да се суочи 
са сликом онога коме је намењен, онога коме непосредно шаље поруку и 
онога у чије име говори новинар. Ово је тешко учинити јер људи из публике 
ретко, осим у књизи утисака и помало напорним анкетама не остављају 
трагове свог боравка.  Оно што новинар може, а музејски радници тешко 
постижу јесте да у исту раван поставе људе који посматрају и посматрано, 
јер је тешко говорити кроз предмете о гледању уместо о гледаоцу и гледаном 
– непрозирини су колико матеијал од чега су сачињени артефакти толико 
и садржај оних који пристају(?) на ту непрозирност. Посредност као врста 
односа и према предмету и према човеку, пак, је консензус који  јавност – 
тај генерички читалац новина – прихвата а приори. На исти начин публика 
а приори прихвата материјалност и недостижну опипљивост музејске 
стварности подразумевајући непосредност. Разумевање о коме, о чему, да 
ли посредно или непосредно се говори у новинским текстовима, води могућ-
ности контролисања услова размене унутар и изван граница музејске 
материјалности.

Како препознати (себе као) публику? Како ту улогу разликовати 
од улоге јавности? Трагови њиховог пристуства у новинским текстовима 
најпре се препознају терминима (именицама) који их означавају. У 
хемеротеци НМСП термин публлика коришћен је као синоним за термине 
посетиоци, грађани, људи и лица. Његова неодређеност нестаје када се види 
да је термин посетиоци заменљив са терминима гледаоци/посматрачи/
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посетиоци гладних очију, љубитељи (музеалија, ликовне уметности, ликовног 
стваралаштва) и поштоваоци (великих мајстора палете). Овај скуп термина 
омеђава критеријум континуираног учествовања у унутрашњој музејској 
комуникацији. На његовој другој страни о налази се појам јавности. Он се 
може препознати у ознакама широка јавност, широке народне масе, шири 
круг људи, они који обично не долазе. То значи да се ради о оним људима који 
нису, али могу бити, део колоквијално схваћене музејске комуникације у грани-
цама музејског простора, времена и садржаја. Основна разлика између публике 
и јавности јесте да ли је, или није, присутан у музејском медију. Међутим, 
реченица „Изложба заслужује да буде представљена најширој јавности.“ из једног 
текста показује да та разлика није потпуна већ да је критеријум разлике успо-
стављен новинарским посредовањем између стања у комуникацији публике и 
стања потенцијално у комуникацији јавности. Позиција аутора текста – нови-
нара је темељни критеријум који одређује положај субјеката који учествују 
у комуникацији, те је публика непосредно а јавност посредно учествујућа 
јавност. 

У тексту 820721 Загорка Мијатовић, дакле insider, говори да је тек 
објављени каталог намењен: „широком кругу корисника од свакодневних 
посетилаца и ученика преко стручних установа до студената и научних 
радника који могу да користе расположиви материјал“. Каталог, као пандан 
новинском тексту, одређује ове групе људи као непосредно учествујућу 
јавност. Ова изјава показује да постоји још један круг корисника који могу 
бити присутни у Народном музеју у Смедеревској Паланци, али и не морају, 
а да остварују континуитет корисника музејских вредности јер су својом 
стручношћу везани за општи контекст музеја. ТСтручна јавност је у неким 
текстовима синонимно замењена термином ликовна критика. Реченицом 
је имплицирано да се са овим корисницима успоставља однос сарадње. 
Њихова комуникација са музејем одвија се на основу стручности. У тексту 
740117 double insider-а успостављена је разлика између времена и врсте 
доступности музеалног садржаја за сараднике и пословне пријатеље и за 
посетиоце, где је посетиоцима доступна археолошка изложба током 311 
дана у току године а сарадницима и пословним пријатељима су доступни 
сви музеални садржаји (предмети у канцеларијама и депоима) током 363 
дана. Дакле, разликују се врсте комуникације и две врсте јавности.

Подударање интереса у развијању стручности је мотивациони пред-
услов за равноправне односе сарадње. То је, дакле, трећа врста учесника у 
музејском систему комуникационе размене. Она, пак упућује на потребу 
да се читав унутрашњи систем комуникације испита кроз односе сарадње.

Мотив публике, пак, не може бити стручност, или барем тако о томе 
говоре новински текстови. Групиишу ли се својства публике добија се однос 
публике према музеју:
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1) заинтересованост (заинтересованост, интересовање, радозналост), 
2) љубав-поштовање (љубитељи, поштоваоци) и 
3) сталност-верност (стални, свакодневни, верни).
Радозналост, љубав и поштовање, дакле, осећања насупрот знању 

мотиви су публике за учествовање у комуникацији. Верност и сталност, пак, 
говоре о недељивости публике и музејских вредности из угла новинског 
медија. Ово својство важно утиче на улогу коју публика има у односима 
унутар-музејске сарадње и у њеној интерпретацији у сарадњи/размени са 
новинским медијем. Само публика у новинском тексту може имати особине 
и субјекта и објекта јер их изједначава просторна везаност за идентитет са 
садржајима музеја.

Сталност, свакодневност су пре средства за уобличење појма пуб-
лике у односу на јавност но стварни односи. Ови критеријуми су средство које 
новинар користи како би успоставио своју позицију посредника. Истовремено 
они су заједно са верношћу пројекција односа који чврсто повезује иден-
титет заједнице са оним који се  елаборира у музеју. То је, дакле, одраз природе 
музејског времена које тежи да се представи као континуално – „вечито 
исто“ као унутар митских система или у друштвима заснованим на усменој 
култури. Да би новински текст говорио у будућем времену о публици, он 
мора најављивати будуће присуство на изложби, односно, мора се обра-
тити јавности као извору за селектирање публике. Учествовање у тексту 
омогућава јавности да буде у садашњости музеалног догађаја када је у њега 
укључен новински текст као део комуникацијског процеса. У оваквом облику 
новински текст лужи као средство за замену унутрашње комуникације, 
односно, представља новинара као публику. У њима новинари указују 
на сопствено присуство у музејском простору, своје тумачење или опис 
музејског садржаја и/или непосредно преношење осећања и знања као 
да користи формулацију „Ја знам шта публика осећа“. Међутим, само 
из позиције двоструког припадника новинар ће показати да зна оно што 
знају и сарадници. Дакле, новинар је тај који учествује у унутрашњој 
непосредној размени и омогућава размену са јавношћу посредством своје 
улоге као ствараоца текстуалне замене за музејски простор, предмет и 
значење. Свака размена која се одвијала унутар музејских оквира, дакле, 
бива ревалоризована (препозната као вредност, измештена у други медиј 
и интерпретирана) посредством новинара који сведочи о размени и њеним 
вредностима.

у Потрази за ПаПирним Предметом 
– границе музеалности 

У потрази за предметом (музеалијом) потребно је начинити још 
један корак ка средишту између огледала. Досадашње сагледавање допушта 
нам да не будемо изненађени чињеницом да је у збирци новинских исечака 
музеалија предмет у предмету.  Ова измештеност, уосталом, и није толико 
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необична, јер се може наћи у сваком тексту који прати изложбу(!), сваком 
„потпису“ крај њега, сваком каталогу поставке, сваком тексту уопште, филму, 
звучном запису, фотографији, сваком разговору о виђеном у музеју. Са мало 
претеривања и теоријске удаљености у захтеву да музеј говори о ономе што 
се налази изван њега (Šola 2002: 33) могло би се рећи да се са њим сусрећемо 
у сваком облику који није сам предмет. Више од тога, измештеност у предмет 
у предмету тачније описује границе музеалије од ње саме. 

Музеалија као предмет у чланку је основа за стварање вредности 
које музеј размењује са својим окружењем и са јавношћу кроз новинске 
текстове. Дакле, она се налази у жижи свих односа размене. Њен статус одре-
ђује позиције учесника у размени а врста посредовања одређује природу 
вредности. Могућа значења музеалије основа су за врсту односа који се њима 
успоставља. 

У збирци новинских исечака НМСП музеалија се може препознати 
на 293 места у 161 тексту. Међу употребама разликују се значења музеалије 
као појма и као конкретни описи музеалија („Чежња“ Марка Мурата, антропо-
морфна фигурина, јатаган и слично) аналогни идентификацији предмета на 
изложби. То је поље значења музеалије. Контексти у којима се она може 
идентификовати обухватају процесе селекције, комуникације, припадања 
музеју и особине предмета. Међу њима готово да изостају текстови у којима 
музеалија није одређена кроз један од следећих појмова: вредност-благо-
богатство или раритетност-изузетност. Дакле, основно својство појма 
може се изводити из односа који настаје када вредност настаје на основу 
изузетности.  

Контекст музеја (учитавајући вредност могло би се рећи: музеалности) 
присутан је кроз појмове поступака: инвентарисања, припадања збиркама 
(нумизматика, археологија, историја, уметност) и излагања (експонат, 
излагати), где је овај последњи доминантан. Припадање предмета поједи-
начним наукама )археологија, историја( и укљученост у поступак научног 
истраживања (истраживање, ископавање, потрага) чији је резултат 
музеалија одређују музеалију као научни садржај. Оно што је вредно за 
науку не мора бити вредно и за музеологију, те један текст двоструког 
припадника (double insider-а) указује на разлику између 800 музеалија и 2 тоне 
студијског материјала са научном вредношћу. Значење се овде изражава кроз 
однос одређено : неодређено :: музеално : научно. У другом тексту исти аутор 
– двоструки припадник – говори о предметима са историјском и уметничком 
вредношћу који чине целину броја (7777 инвентарисаних музеалија). Дакле, из 
позиције double insider-а музеалност је својство које се придодаје предметима 
са вредношћу која није само научна. Музеалија мора имати такве особине које 
произилазе из публици и јавности невидљивиих радњи у научној обради. 

„Успеси Народног музеја резултат су систематског рада на проу-
чавању прошлости Паланке и околине и напора на стварању одређене 
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физиономије ове установе.“ Наведена реченица показује постојање свести 
аутора (Војислава Новаковића) о целини коју чине систематски научни рад 
и стварање музејске институције као система сабирног фонда али и дефи-
нисање послања музејске институције у укупности друштвеног система. 
Дакле, у равни текстуалних јединица може се идентификовати постојање 
појма музеалности у елаборираној форми.

Структура (тематски оквир и распоред тема) текстова ширег обима 
овог аутора указују на целовитост музеалног система који обухвата процес 
селекције носилаца музеалности, тезаурирања, заштите и комуницирања 
музеалија, које су резултат укупног процеса музеализације и музеографске 
оквире у којима се музеализација остварује (услове чувања, излагања, начине 
заштите, и друга својства не заобилазећи питање људских ресурса и значаја 
разменских односа). Отуда је цео музеј средство размене и у појединостима 
садржаја размене и у укупности односа размене са јавношћу која укључује 
и комуникациону размену као однос који се успоставља са јавношћу. За 
outsider-е музеалија јесте фактички облик предмета и представља коначни 
облик средства размене који се непосредно размењује.

Код других аутора ова целовитост се не јавља. Захтев за усмеравањем 
поруке, као један од принципа новинарског заната, деловао је на такав 
начин да су текстови ограничени на једну до две теме музејског деловања 
од којих никада тема није била музеализација.

У текстовима outsider-а осим ископавања, које претходи одређивању 
статуса предмета као научног или музејског, не постоји траг о деловању човека 
(истраживача, кустоса, научника) на одабир између те две категорије. То је један 
део непрозирности (немогућности сагледавања свих својстава) предмета 
на коју публика пристаје и прижељкује када учествује у комуникацијској 
размени унутар музеја. Када говоре о једнакости између музеалије, музејског 
предмета и експоната текстови ове врсте аутора закриљују постојање онога 
што није видљиво. Наратив који се гради на благу, богатству, реткости, 
изузетној вредности овим добија своје објашњење. Музеалија је егзотична 
реч, која је као и њен садржај, делимично скривена од погледа неиницираних 
и што се даље читалац/гледалац налази од средишта тог круга – што је више 
посредника – то је њена вредност већа. Способност да говори изван научних 
оквира (да не говори о установљивачу њене вредности) даје легитимитет 
предмету да буде изложен погледу публике и подстиче жељу да он сам буде 
тај који открива вредност. Да би постала део текста музеалија мора да има 
својство да може бити текстуално интерпретирана, дакле, једно својство 
више и другачије од онога које има унутар музеја – способност причања 
прича о скривеном благу. 

У равни присуства ознака музеалности нити један други аутор осим 
Војислава Новаковића – двоструког припадника – не користи укупност могућих 
термина. Може се закључити да је први критеријум за проверу иницираности 
у музеалну стварност степен употребе термина који означавају процес 
музеализације. 
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музеалност-музеографичност у односима размене

Спектакли трговине са којима смо се сусрели у првом поглављу ове 
књиге повезују фестивале, трговине и музеје у оквирима аспеката друштвеног 
деловања које обухвата посматрање, зурење и куповину. Конзументе музејског 
производа препознајемо међу свим актерима музеалне размене, не само међу 
публиком.

Оно што испливава из антрополошке литературе која 
се бави објектима, конзумеризмом и колекционирањем је 
да предмети у колекцијама стварају сложен дијалог између 
класификаторних брига зналаца (кустоса) и саморефлектујуће 
политике заједница; да присуство објеката у музејима 
представља један ступањ у културним биографијама предмета; 
и да тако класификовани објекти могу бити кључни делови 
„маркетинга наслеђа“.  (Appadurai, Breckenridge 1992: 34)

Следећи ове идеје могли би рећи да су отуда они део економије наслеђа.
Ападурај и Брекенриџ у наставку текста указују на напетост између 

динамичког контекста из кога су предмети оригинално издвојени и статичких 
тенденција инхерентних за музејска окружења. (Appadurai, Breckenridge 
1992: 37) Ова напетост ће се поновити сваки пут када предмет или групе 
предмета буду означени као садржаји музеалне жртве тј. увек када се пос-
тави питање њихове вредности било да се она тек ствара или се развија. Да 
би се она контролисала успоставља се „ритуализовани“ систем контроле 
граница предмета размене (и материјалног и нематеријалног) као општи 
концепт, који наткриљује контролу разноврсних прошлости, које се употреб-
љавају у размени као средстава за установљавање вредности. Тај општи 
регулаторни оквир селектује, установљава, повезује и размењује разноврсне 
прошлости које се ту сустичу: индивидуалне, групне, локалне, националне, 
интернационалне; свакодневне и свечарске (ритуалне); учесничке, посред-
ничке и неучесничке; научне, музејске и јавносне. Све ове врсте теже да 
се опредмете – ентекстуализују, и тако стекну чврсте материјалне форме 
моћи над стварањем вредности идентитета.

Односи размене чине гранично поље у коме музеално-музеографски 
систем успоставља комуникацију са стварношћу која га окружује. Ова 
граничност је наглашенија уколико се за извор проучавања користе новински 
текстови који, по својој природи, имају за циљ да комуницирају вредности 
музеалног система са јавношћу односно са јавношћу размењују вредности 
које настају у музеалном систему. Отуда је на овом граничном подручју могуће 
читање музеалног система у комуникационо „пренапрегнутом“  стању које 
омогућава разумевање механизама на којима он функционише. 

Општи облик размене подразумева да се у почетном стадијуму добро, 
услуга или особа (Мос 1998) налазе у свом свакодневном облику. Пре но 
што постану део односа размене дарови, легати, знање, информације, услуге 
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и особе се међусобно не разликују нити се разликују од предмета, услуга 
и особа у стању пре одвајања од уобичајених својстава времена, простора 
и функција. Ова реченица показује да је готово немогуће изразити  чак ни 
посебност предмета који ће постати део размене ако се не употребљава 
разлика коју у њима чине односи у које ће ступити. Изван ових оквира то 
су слике, скулптуре, преслице, фигурине, сабље, радио-апарати ... исти су 
са свим предметима свакодневице. 

Услов размене јесте постојање заједничког поља интересовања 
потенцијалних учесника размене. Однос подударања може бити потпуни 
или делимични. Након поступака одвајања, који су друштвено усаглашени, 
кодификовани и у неким областима културе ритуализовани, предмет размене 
прелази у маргинално стање изван почетног и неустановљено у новом стању. 
Да би он вратио у употребно стање са новим својствима неопходно је да се 
изврше поступци установљавања у нови статус аналогни поступцима одвајања 
из почетног стања. Тек тада се он може вратити у свакодневно време-простор 
и наново бити стављен у функцију. Друштвени однос који се разменом 
успоставља подразумева две врсте улога  дароваоца и примаоца, као непо-
средних учесника размене, и јавности као пасивног учесника. Облици који су 
предмет размене су дар и уздарје и међу њима може постојати однос једнакости 
(реципрочности) или неједнакости (нереципрочности). У елаборираним моде-
лима размене уздарје може бити нереципрочно али истовремено залог за нову 
размену у којој учесници мењају улоге. 

Описани основни облик размене може бити елабориран у великом 
броју варијација зависних од врсте размене. Овде је реч само о форми, не и 
о механизаму који се открива испред и изван формалних карактеристика и 
условљава их. Форма служи само као концептуална основа на основу које је могуће 
селектовати текстове који се баве разменом. 

Систем размене, како је описан у новинским текстовима сакупљеним у 
хемеротеци НМСП, састоји се од следећих категорија и њиховог идеалтипског 
редоследа у времену: почетно стање предмета размене и њених учесника, 
издвајање из почетног стања, уобличење предмета размене/-излагање предмета 
размене, издвајање у статус размене, у стању размене, излагање уздарног 
предмета размене, ревалоризација предмета размене, издвајање предмета 
размене у нови статус, предмет размене у новом статусу.

Овим поступком установљено је да је могуће издвојити 127 текстова 
који се укључују ову тему, што чини 32,99 % укупног броја текстова који се 
чувају у збирци новинских исечака НМСП. 

Новински текстови бележе да је НМСП ступао у разменске односе са 
локалним становништвом, научним и музејским установама и дароваоцима 
легата. Према облику почетног дара односи размене обухватају размену 
материјалних, нематеријалних и материјалних и нематеријалних добара, 
другим речима: информацијама/порукама, информацијама/порукама и 
даровима и само даровима. 
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размена у својој (не)разноврсности

размена (не)опипљивог предмета 

Реченица која преноси да је научник/стручњак из неког другог 
града/државе посетио музеј на први поглед преноси само информацију. 
Антропологија нас подсећа на опште знање да прелазак из једног у други 
простор значи довођење у питање природе онога ко тај прелаз остварује, 
јер се најпре искључује из сопственог да би се укључио у страни простор и 
коначно вратио доносећи собом (материјалних и нематеријалних) вредности 
које могу рушити вредности друштва. У пословици „Timeo Danaos et dona 
ferentes“ 25 једнако су опасни и дарови, а улоге могу бити замењене. На 
исти начин као што је у пословици дар само реч, у новинским текстовима 
посета, у најмању руку, доноси човека а успостављање односа са њим захтева 
размену поруке. То је најсведенији облик размене. Откривање односа 
који владају и порука које се размењују упућују на елементарна својстава 
предмета размене у свим  њеним облицима. 

25  Пример делимичне иницираности нуде текстови Драгутина Паунића у 
којима препознајемо својства: културна и уметничка вредност, раритетност, и термин 
експонат. На примеру овог аутора види се да постоји одсуство непосредне употребе 
појма музеалија-музеалност и терминолошка релација са предметом изучавања неке од 
историјских наука. Ово одсуство у равни ознака указује на непостојање кохерентности 
музеалног процеса које се може уочити у текстовима outsider-а.
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Хемеротека НМСП чува сведочанства о посетама, симпозијумима, 
научним скуповима, студијским посетама великог броја стручњака (истори-
чара уметности, археолога, музеалаца и научника) из страних држава (САД, 
Канада, Велика Британија) и Југославије (Шкофја Лока, Љубљана, Загреб, Београд, 
Брчко, Скопје) Народном музеју у Смедеревској Паланци. Парадигматичан при-
мер ове врсте размене, сачуван у тексту 700731/2, који говори о посети Јосипа 
Вранчића, професора историје уметности на Загребачком унивезитету, 
омогућава да се испита природа ових посета и својства предмета музејске 
размене. Повод за путовање/странствовање су слике Миливоја Узелца. И са 
њима и са историчарком уметности Загорком Мијатовић Вранчић се сусрео 
у Народном Музеју у Смедеревској Паланци. Он је не само изван свог већ у 
простору који „припада“ другом. Његова улога странца, дакле, одређена је 
двоструком изолованошћу, двоструким жртвовањем атрибута припадности. 
Његова жртвом постигнута маргиналност делује условљавајуће на промену 
уобичајеног стања времена/простора радника музеја и вредности које се 
размењују. Наиме, мења се њихова доступност: време/простор сарадње 
недоступно је за публику и доступност издвајањем предмета из целине збирке 
они су доступни сараднику а недоступни публици. Док се маргиналност 
сарадње успоставља у односу на друштво, дотле се маргиналност предмета 
гради на основу пресека интереса међу учесницима. Интерес само за слике 
Миливоја Узелца говори да се ради о подскупу који је издвојен из целине збирке 
у коме се пресецају заједнички, али не исти интереси музеја и његовог госта. 
Оквир у коме се интереси подударају су интерпретативни. Друштвени однос, 
пак, условљава, и то је друга страна маргиналности предмета, његов прелазак 
у стање привремености у односу на целину фонда (шири интерпретативни 
и сведочанствени оквир) из кога се изузима како би био успостављен друштвени 
однос. Срж даривања налази се у успостављању независности од „власника“. 
НМСП само контролише приступ и разумевање конкретних музеалија у 
односу на систем сабирног фонда. Унутар интерпретативног друштвеног 
оквира одвија се посебна врста комуникације непосредног деловања слика 
на посматрача. Коначна вредност у односу размене настаје између интерпре-
тативности и сведочанствености.  

Усавршено знање Вранчић носи собом у Загреб, враћајући се у 
почетно стање писца монографије о Узелцу и његовом стваралаштву. Укупност 
његових истраживања унапређује разумевање Узелчевих дела која се 
чувају у НМСП – то је узвратни дар. Кроз овај однос две слике, због којих 
је Вранчић путовао, ни на који начин се нису промениле: нису отуђене ни 
на кратко из простора музеја, нити се било шта променило у материјалу 
слике. Њихова обо-гаћена интерпретација променила је њихов статус у 
фонду. У овој размени предмет је сведен на способност да носи значења, 
да буде предмет говорења и, у крајњем исходишту, сведен на текст. Он је 
носилац предмета различитог од себе самог који се уграђује у успостављени 
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однос размене. Дакле, овај пример показује да 
када је успостављен у свом измењеном, интер-
претираном облику садржај фонда може постати 
део ширих облика размене.

Овај део система размене показује пре-
лазак из почетног визуелног у усмено-текстуални 
израз размене знања и порука, да би на концу 
тако обогаћен постајо део другачијег текста – 
монографије. Заменљивост предмета и интер-
претације предмета текстом – преобликовање 
трајног у привремени облик – омогућава прелазак 
из једног у други медиј и успоставља услове за 
остварење размене – интерпретацију (условно 
текст) као предмет. Тај нови предмет омогућава 
да се размена даље развија.26 интерпретативност 
је друга страна разменљивости. то важи за 
све системе размене и није посебност музеја. 
међутим, размена се не одвија (само?) посред-
ством новца и никада није коначна. ни у 
физичком ни у интерпретативном облику пред-
мет не може бити потрошен. двострука и 
неуништива  природа предмета чине посебност 

кроз коју музеји чувају своју повлашћену и маргинализовану улогу у 
друштвеном систему.  Неспецифична својства ове размене омогућавају 
да се она одвија изван хоризонталне равни која повезује музеје са другим 
музејима и музеје са научним институцијама, већ и у вертикалној када 
повезује музеј и његове садржаје са другим медијима. 

На исти начин, као што су слике остале неизмењене посматрањем, 
садржај размене која се њиховим посредством одвијала постаје део моно-
графије о сликару, али може постати и део новинског текста било као извод из 
књиге било као сведочанство потенцијално присутног новинара. Искљученост 
јавности из сведочења о промени природе предмета у унутрашњој зони 
размене или одсуство интереса јавности да сведочи о таквим предметима 
показује да је идеја интерпретативности (разменљивости) елементарно 
својство предмета у разменама овог типа.

Порука коју јавност себи шаље овим текстовима је ревалоризација 
сопствене(их) вредности (музеја, музејског садржаја, разменског капацитета 
као ознака за идентитет) кроз „вредност“ посетиоца. Друштвена, јавносна, 
вредност која се размењује је однос размене. Музеј је у овој релацији 
означен као простор који омогућава размену, задржава је у контролисаним 
границама и унапређује вредности идентитета. Сразмера вредности музеја, 
његовог садржаја је његова способност да генерише поруке јавности о њој 
самој. Предмет је само означено, још мање него музеј.

26  Комуникациона „пренапрегнутост“ може се изразити великим бројем 
комуникацијских јединица (различитих врста актера са којима музеална стварност ступа у 
односе) и врстама односа које свака од њих захтева.

16 Неопипљиви предмет 
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размена невидљивим предметом 

Предмет размене може постојати пре но што се музеални предмет око 
кога се структуира размена уопште уобличи. Размена у оквиру селекционог 
процеса је такве природе да доводи до материјализације у музеални предмет 
идеје (претпоставке) о његовом постојању. Другим речима, размена може 
да ствара музеални предмет као материјалног носиоца идеја/знања/порука 
и услуга које се размењују. Новински текстови који се баве овом темом сведо-
чанства су настајања предмета.

Претходни текст је показао да је услов за размену порука постојање 
заједничког поља интересовања. Да би се размена-сарадња остварила у пољу 
услуга и добара неопходно је да постоји компатибилност могућности деловања. 

У периоду од почетка седамдесетих до средине осамдесетих година 
двадесетог века објављивани су текстови о размени коју је Народни музеј 
у Смедеревској Паланци обављао са различитим научним институцијама у 
области археологије. Овај систем текстова показује трансформацију размене 
порука у размену добара и идеја. Интерес који је НМСП испољио за стручним 
вођењем археолошких истраживања (потреба за стварањем/проширењем 
сабирног фонда и недостатак стручњака у области археологије) подударио 
се са истраживачким интересом Археолошког института САНУ и Народног 
музеја у Београду. Предуслови за ову размену су контрола над власничким 
простором музеја (територијом над којом је надлежан) и стручност )знање( 
које поседује Радослав Галовић као представник Народног музеја у Београду.

У почетном стању власнички простор музеја је целовит, предмети 
за којима се трага само су део претпоставке о хеуристички плодном простору, 
а знање стручњака Народног музеја у Београду и Археолошког института 
САНУ није ни просторно ни предметно ограничено. Другачије речено, музеј је 
одређен само својом територијалном надлежношћу (просторним идентитетом 
и то: паланачки за локалну средину а београдски за  национални простор) 
а институт само својом компетенцијом у области знања. Дакле, средишњи 
појам у размени између моћи и стручности је неодређен и потпуно амбива-
лентан према вредности која треба да настане из њиховог односа а може бити 
музеална и/или научна. 

Размена порука функционише као почетна размена која установљава 
њен коначни предмет. Посета стручњака музеју је прелазак носилаца знања у 
власнички простор музеја. Издвајање из почетног стања остварено је разме-
ном информација о потребама, интересима учесника и могућностима сарадње. 
Власничко поље се мења: одређују се границе унутар њега у које ће бити 
уложено знање. Знање добија границе своје примене. Одређивање граница 
заједничког деловања уређује простор подударања чиме се власничко поље 
и знање издвајају у стање размене. Смисао ове почетне размене дарова, 
пак, лежи у утврђивању промене у улогама и статусима који ће уређивати 
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односе у наставку односа размене.  У коначном исходишту резултат промене 
коју трпе учесници, власнички простор и знање и њихово обједињавање у једну 
целину је потврђивање претпоставке о постојању материјалног облика предмета 
музеализирања.

Новински текстови описују средишњи део размене као стање одређено 
сложеним системом улога и статуса: у организацији НМСП под руководством 
Радослава Галовића са АИ САНУ изводе се истраживања заједничког тима 
)заједно са, у сарадњи са(. Сарадња обухвата компатибилност статуса органи-
затора и руководиоца као асиметричне односе међу којима се равнотежа 
успоставља симетричном надређеношћу у различитим равнима моћи (влас-
ничка моћ : моћ знања) и заједничким радом који успоставља симетричан 
и егалитаран однос. Да би се ови односи одржали важно је да поступци у овом 
времену размене следе чврст систем поступања:

а) испитивање сазнајне вредности поља проучавања (упутити стручног 
службеника, рекогносцирање, нотирати налазишта27)

б) издвајање информација/материјалних остатака који су потенци-
јални носиоци информације/значења, 

б1) поступак издвајања (теренска истраживања, терен (излазак на), 
терен (научна обрада терена), теренски радови - рад на терену, просејавање, узети 
узорке за арнеомагнетска истраживања, промена магнетског интензитета) 

б2) резултат издвајања (налаз, пронаћи, открити – откривати – откри-
вање – откриће)

в) анализа (анализа)
г) синтеза информација/значења (установити – установити остатке 

римског насеља, показивати да је на месту данашње Паланке било римско насеље, 
потврдити теорије, добити податке од архитектури, материјалној култури 
и економици винчанске културне групе, доказати постојање индустрије кременог 
оруђа).

Управо овакав след поступања садржај је размене која се одвијала 
између НМСП и других научних установа. Дакле, ради се о кодификованом 
начину понашања који је одређен методама научног истраживања и њихо-
вим вредностима изван особина учесника. Деловање унутар система који 
обухвата све учеснике размене и особине тог система које уређују понашање 
омогућавају да се време истраживања посматра као маргинално време размене, 
издвојеност из уобичајених начина понашања (измењеног места (локалитет 
истраживања), измењеност времена (рокови) и издвојеност учесника (пред-
ставници институција из својих уобичајених улога и сачињавају групу која је 
створена за ту прилику). Правила поступања су колико предуслови објекти-
визирања научног рада толико и одраз друштвене контроле која се преноси 
у простор/време/поступање изван непосредне контроле над простором, знањем 
и могућим налазом.

27 Курзивом су дати термини из новинских текстова.
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Маргиналност учесника размене показује 
чињеница да су све активности средишњег простора 
размене и њихов распоред налазе забележени 
само у текстовима које је писао double insider (пот-
писани који је члан екипе Музеја која има за циљ 
да установи старост археолошког локалитета, 
потписани који је члан екипе са Медведњака(. 
Његове интерпретације обухватају већи број тема 
и шири степен њихове елаборираности. Тако он 
омогућава приступ јавности у процес настанка 
предмета допушта могућност његовог разумевања 
као целовите биографије, дакле, као производа 
односа између музеја и института и темељно 
различитог од предмета ограниченог на форму 
у некој од витрина музеја. На другој страни, са 
повећавањем укључености читаоца/јавности у 
разменски процес омогућено је и његово сведо-
чење о размени музеја са економским системом. 

Резултат истраживачког деловања је промена 
у статусу предмета. Када предмет проучавања бива 
рекогносциран (уочавају се неправилности у при-
родном распореду елемената рељефа, проналазе 
се фрагменти предмета, буду сакупљене легенде 
и информације од становништва) он се издваја 
у стање маргинализованости. Тек проналажење 
предмета означава његов боравак у лиминалној 
зони између материјала-са-могућом-вредношћу 
и материјала-без-вредности. Но, то стање није 
својство самог предмета већ одраз стања у коме 
се налазе учесници истраживања. Однос према 
предмету је такав да се он налази између „приро-
дног стања“ закопаности, одсуства из било које 
врсте употребности, и стања предмета који све-
дочи. Сарадња на истраживању/ископавању до-
води до открића предмета, дакле, уобличења циља 
и средства преко кога ће се даље вршити размена. 
Откривени предмет је целина коју чине: влас-
ништво над садржајем простора његовог открића, 
претпоставке вредности откривеног предмета и 
знање уложено у откривање. 

17 Невидљиви предмет



58

Улагање знање „оживљава“ предмете у новим функцијама-улогама. То 
је Кадмово засејавање змајевим зубима да би никли Први људи. (Срејовић, 
Цермановић 1987: 187)  Размена која се одвија најпре као размена права 
над простором – идеје идентитета простора – и интелектуалних услуга у 
маргиналном времену „материјализује се“ након окончања истраживања 
у откривању својстава документарности предмета у облику откривања 
својства музеалности или документарности које не може бити музеали-
зовано а може бити средство научне интерпретације. Другим речима, 
ова „материјализација“ остварује се кроз развијање сабирног фонда и/
или текстуалну интерпретацију проучаване стварности. На другој страни, 
узвратност постоји као могућност истраживача изван власничког поља 
да у облику текста/књиге или изложбе изнесу резултате свог истаживања 
и документују га материјалом на који „полаже право“ НМСП. На тај 
начин отворен је нови могући круг размене. Овај део система показаће 
структуралну истоветност, али значењску различитост.

Научна интерпретација предмета захтева привремено издвајање из 
власничког поља у коме су откривени у истаживачко поље Народног музеја 
у Београду и Археолошког института. Уступање је дар музеја у новом односу 
размене. Њиме започиње поступак издвајања предмета из маргиналног 
стања. Узвратност у размени идеја (знања) омогућена је НМБ и АИ кроз 
приоритет у интерпретацији материјала. Узвратни дар Народног музеја у 
Београду и Института се уобличава тако што се тек стечена материјалност 
предмета најпре учврсти стварањем документације о његовим особинама 
а потом дематеријализује кроз научну анализу којом се утврђује вредност 
предмета тј. његови инетрпретативни оквири. 

Када предмет буде враћен у власничко поље музеја интерпретативни 
оквири послужиће за издвајање тезауруских критеријума којима ће предмет 
кроз синтезу са информацијама/значењима/знањима бити укључен у системе 
знања и значења и тако бити повезан са другим предметима у сабирном фонду. 
Дакле, тек тада су музеализовани и установљени у ново стање. Реципрочно, стручњаци 

18 Настанак предмета 1 19Настанак предмета 2
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научних институција ће материјализовати интерпретативни оквир у научне 
чланке и књиге.  Предмети могу бити музеализовани у новом стању као 
део сабирног фонда НМСП. Овакви статуси предмета означавају и установ-
љавање учесника размене у новом почетном стању из кога је могуће започети 
нови циклус размене. 28 

Резултат предавања и контаката које је сарадник НМСП Радослав 
Галовић остварио у Сједињеним Америчким Државама омогућили су да се ова 
размена развије кроз међународну размену. Она показује природу и утицај 
власничког односа на простору као границу интерпретативности предмета 
у  текстовима који се баве разменом између НМСП, АИ САНУ, Народног музеја 
у Београду и Пибоди музеја Харвардског универзитета. Тема међународне 
сарадње препознаје се у изразима: међународни пројекат, међународна научна 
сарадња, југословенско-америчка истраживања. 

У процесу размене интересовање Пибоди музеја за истраживања и 
спремност да их финансира јесу замајац успостављања односа размене. Он је 
успостављен разговорима и постизањем начелне сагласности односно начелним 
договором о сарадњи, а потом и споразумом о сарадњи то јест уговором о међу-
собној размени стручњака. Размена идеја (интересовања и начина њиховог 
спровођења) у овом моделу размене има спољашњу контролну санкцију 
која се имплицира уговорном обавезом. Улагање средстава јесте почетни 
дар којим се омогућава учешће у размени (обезбеђује наклоност партнера 
у размени) и успоставља обавеза размене. 

Новински текстови не преносе да ли је финансирање или стручност 
одредило да стручњаци Пибоди музеја руководе истраживањима. НМСП 
је организатор и носилац истраживања у којима учествују екипе, односно, 
представници ПМ, АИ САНУ, НМБ и НМСП. Као резултат ове размере биће 
одштампана публикација у којој ће наши и амерички археолози дати своје 
прилоге тумачењу овог локалитета а нађени предмети остају НМСП. 

Очигледно је да се улога НМСП не мења са променом модела размене 
али да се мења позиција АИ и НМБ. Споразум о међусобној размени струч-
њака омогућава да, поред интерпретације материјала, где се налазе у односу и са 
америчким стручњацима и стручњацима НМСП, стручњаци из београдских 
институција учествују у размени искључиво са америчким стручњацима. Овај 
однос показује разлику нивоа између односа размене које успостављају нацио-
налне установе и односа према НМСП, где се међународна размена одвија 
искључиво у равни размене идеја.

Власништво над простором проучавања у овом примеру је најпре 
национално и као такво улази у размену са другом националном институцијом. 
Међутим, овај оквирни однос услед територијалне неповредивости не може 
да доведе до размене позајмицом предмета већ се она као и у претходном 

28 Материјална надокнада у неким примерима је део узвратног дара. Но, и у њима  
је један део услуга чињен бесплатно.
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примеру обавља између националне научне институције и локалног музеја. 
Ипак, након што су кроз заједнички рад свих учесника предмети музеализо-
вани они могу у облику изложбе бити у статусу гостујућег садржаја у 
простору америчког музеја. Дакле, тек пошто су предмети музеализовани и 
укључени у чврст национални интерпретативни оквир они могу бити део 
односа размене. До тада сва размена се обавља искључиво у области размене 
идеја, знања и услуга, дакле, спољашњих својстава предмета. 

Коначни облик предмета размене јесте информација/порука о 
његовој укупности који се „материјализује“ у новинском (или овом) тексту.

Ако музеалије причају пре свега идентитетске приче (Гавриловић 
2009:21- 25) онда је јасно да у овој врсти размене власништво над простором 
и његовим садржајем чини основни садржај и предмета који се баштини и 
поруке која се шаље јавности. Власништво је друштвено утемељено својство/
вредност којом музеј разполаже. Оно чврсто структуира односе у које музеј 
ступа и онемогућава потпуно учествовање у размени – комодитизацију предмета. 
Дакле, овај облик власништва налази се на супроном полу од појма и правног 
утемељења власништва у окружујућем друштвеном систему. У новинском тексту, 
и не само у њему, музеални предмет је јединица мере простора а музеј се чита као 
место сажимања читавог простора на коме он делује. И појединачно и у целини 
они су средство успостављања сопственог идентитета у односу према Другом.

Када посетилац изложбе застане пред витрином са „даровима земље“ 
да ли му је саопштено како и под којим условима су они изникли јасан је 
показатељ да ли му је саопштена или прећутана истина о његовом настанку. 
Да ли му је допуштено да сазна биографију предмета у садашњости која је 
омогућила да се говори о углавном претпостављеној биографији предмета 
прошлости. Више од тог етичког принципа, да ли му је омогућено да на 
начин који он може разумети ти предмети актуелизују њега/њу самог/саму 
у садашњости и прошлостима: прошлост предисторијске културе у којој је 
предмет настао али и прошлост сопствене културе која је додајући вредност 
оживела/рециклирала предмет са „ђубришта“ времена.  Опредељење према 
овим условима показује политику идентитета коју музеј спроводи. У њој, ако 
је реч о деловању кроз класичну музеолошку парадигму, нема места за 
могућност да музеалија буде идентична роби а витрина излогу. Још мање је 
допуштено да се примети одраз посматрача на стакленим површинама. Облици 
размене који следе показују како музеји (могу да) херидирају личности.

Човек у размени

Слика музеалија које изничу као дарови земље још је упечатљивија 
када их случајно открију они који за тим благом нису трагали или их на трагање 
мотивише љубав према откривању. Сиже налик овом основа је заплета бајко-
витих/митских приповести, посебно оних етиолошких. Из тих разлога он 
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је погодан за новинску интерпретацију. Он је важан и за музеј као цивили-
зацијски омеђен простор за елаборацију митова, самим тим важни су и ови 
културни хероји/потенцијални сарадници музеја.

Размена са локалним становништвом у новинским текстовима који се 
чувају у збирци новинских исечака НМСП јавља се у три међусобно повезана 
облика као: а) размена у истраживачком деловању, б) размена у истражива-
чком деловању која укључује даривање и ц) даривање од стране локалног 
становништва. Заједнички именитељ ова три облика јесте да се комуникација 
одвија превасходно у домену селекционог процеса. 

Како ове људе препознати у текстовима и у стварности? Изван односа 
сарадње они су део локалне заједнице: мештани, »обични« људи са села, 
земљорадници, учитељ из села, деца из засеока, грађани, копачи рова и особе 
које се могу препознати именима и презименима. Сви који су у било ком 
облику улазили у односе размене са музејем обједињени су у реченици 
тадашњег директора НМСП Радована Милошевића: Чланови овог спонтано 
створеног „клуба“ пружају како интелектуалну и 
моралну, тако и физичку, помоћ. Ови људи се према 
улогама у односима размене могу препознати 
као: »обични« људи са села, који у својој напорној 
свакодневици нађу по мало времена да се позабаве 
и музејским пословима, сарадници, спољни сарад-
ници, стални спољни сарадници, пријатељи и вредни 
сарадници, односно, они који учествују у сарадњи, 
дародавци, поклонодавци. Људи који чине ову групу 
препознају се у улогама: љубитељи старина који су се 
окупили око музеја, љубитељи старина који сарађују 
са Музејом, љубитељи старина, група пријатеља 
Музеја, спонтано створени “клуб” пријатеља музеја, 
убројани међу пријатеље. Већ ово разврставање 
показује да се сарадници музеја издвајају из система 
улога у којима су до тада идентификовани и кроз 
односе размене доживљавају промену статуса. 
Сељаци, учитељи, ученици са почетка овог пасуса 
у неким другим текстовима били би само то или 
у неким другим улогама. Када су именовани у 
новинским текстовима који говоре о музеју и због 
музеје они су, на исти начин као када су у самој 
згради музеја, контекстуализовани у музејски 
простор: и физички и идејни. Дакле, њихов нови 
статус одређен је у односу на музеј – посебно 
друштвено стање које је одређено природом 
институције. Односи размене у којима учествују 
показују како се одвија ова промена.

20Човек у размени 1

21 Човек у размени 2

202020Човек у размени 1Човек у размени 1Човек у размени 1

212121212121212121 Човек у размени 2Човек у размени 2
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У једном од претходних навода каже се 
да је бављење музејским пословима издвојена и 
нетипична активност у односу на свакодневицу. 
Но, постоје примери у којима је успостављање 
односа са „музејским радом“ ненамерно исту-
пање из свакодневног приликом орања изорао 
ковачку радионицу, приликом радова на извору 
и у сличним ситуацијама. Било да се ради о 
свесном иступању из уобичајеног простора 
кретања у потрази за траговима прошлости 
и уобичајених активности или је то иступање 
случајно, резултат је издвајање у маргинално 
стање (за свакодневицу нетипично, изоловано, 
омеђено правилима понашања строжијим но у 
другим приликама). Препознавање посебних 
знања о својствима простора који насељава 
(терена), налаз предмета из прошлости, изд-
вајање предања из колективног корпуса знања, 
препознавање вредности одбачених или чуваних 
предмета означавају прекид у хомогености 
садашњице и линеарног протока времена и 
истовремено захтевају успостављање катего-
рије вредности независне од личног трајања 
и сећања. У сваком случају ради се о акту-
ализацији знања о прошлости налик оном 
које се одвија у приповедању митова – 
ритуализованом времену причања и времену 
прича које утемељују, укорењују веровања и 
неоспорних вредности заједнице. Ове особе 
учествују у обнављању прошлости и доказују 
да је тај прелазак у другачије време могућност 
отворена за сваког члана заједнице.

Дакле, постоји јединство општих ознака 
за учеснике ове врсте размене. У равни садржаја 
размене уочава се међусобна трансформација 
између три форме средства размене: информа-
ције, информације и дара и дара. Дарови, иако 
поседују материјалност, јесу пре свега носиоци 
документацијских својстава, потенцијални носи-
оци музеалности, односно, представљају хеурист-
ичко поље које треба музеализовати. У облику 
размене који укључује и информацију и дар 22 Човек у размени3
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сам налаз јесте, пре свега, знак за постојање других налаза који чине 
једин-ствену скупину као предмет научног интересовања у селекционом 
процесу музеалног деловања. Власнички однос према материјалности 
садржаја размене се може изразити као трансформација између стања: ван 
власништва (информација, нематеријалност) : у привременом власништву 
(информација о налазу, и нематеријално и материјално) : у власништву 
(дар, материјалност). Он указује истовремено и на различитост облика и 
на јединство у врсти размене. Такође, приликом уступања предмета/дара 
постоји имплицитна секвенца пружања информације о предмету даривања 
која временски претходи или се подудара са даривањем тј. излагањем дара. 

Успостављање контакта са музејским радницима почетна је тачка 
маргиналног времена унутар односа размене. Доласком у музеј или при-
ликом посете радника музеја један од учесника размене налази се изван 
сопственог  простора и свакодневног времена, дакле, у маргиналном стању 
посете музеју, односно, чврстим границама поступања у истраживачком 
поступку. Прелазак граница уобичајеног мења стање оба учесника у 
размени – обе стране су „обремењене страношћу“. Међутим, само сарадник 
– носилац вредности се одриче вредности коју поседује: потпуног поседо-
вања обавештења и информација тј. пружа интелектуалну помоћ, даје 
информације о свом налазу (место, време, начин) и уступа предмет. Дакле, 
док нематеријални део дара не може бити у потпуности отуђен/жртвован, 
материјални (део) дара се у целости уступа. Реципрочно, музеј прихвата дар 
и учествовање у односу размене, а тиме и дароваоца као сарадника.   Од тог 
тренутка личност сарадника је неодвојиви део информације или предмета 
које носи на дар.

У примерима у којима даровалац посећује музеј маргиналност ће се 
поновити узвратном посетом радника музеја  која има за циљ да детаљније 
и шире испита утврди хеуристичке границе дарованог.  Врсте и редослед 
поступака исти су као и у размени са научним институцијама. Веза са овим 
обликом размене види се и у могућности да размена кроз пружање физичке 
помоћи приликом теренских радова укључена у размену са научним 
институцијама у селекционом процесу.

Утврђивање граница дара означава почетак музеализације као 
поступка којим се даровано издваја из маргиналности и установљава у 
новој функцији основе за даља истраживања или дела сабирног фонда, био 
он похрањен у депоу или изложен на увид јавности. Другим речима, дар и 
даривање/размена бивају укључени у процес музеализације. Нови статус 
дара, дакле, зависи од степена његове материјалности, али то не утиче на нови 
статус дароваоца. Насупрот томе, садржај узвратног дара није варијабилан 
у односу на природу дарованог и заснива се на нематеријалности инфор-
мације и/или услуге. Дакле, повратно потврђује најмањи заједнички садр-
жалац свих облика дарова изједначавајући их а тиме и све дароваоце.
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Промена статуса дара непосредно утиче на промену статуса дароваоца 
у односу на музејско деловање. Узвратни дарови музеја изложени на увид 
јавности у тексту 720721 показују на који начин се мења статус дароваоца/
сарадника. Њима је омогућена бесплатна научна експертиза слика, вршење 
конзерваторских и рестаураторских захвата, давање научних обавештења 
о предмету интересовања, могућност коришћења стручне библиотеке. 
Посебно је значајно да је њима омогућен увид у сав прикупљени материјал 
био он изложен или не, дакле, ономе што је доступно само радницима музеја 
унутар „посвећене зоне“. Уздарје је нематеријално, али може бити изражено 
новчаном вредношћу – ценом услуга за несараднике.

У новинском тексту границе приступа у садржај недоступан публици 
изједначава ове сараднике са сарадницима експертима у оквиру размене 
са музејским и научним институцијама. 

За први период објављивања текстова о сарадњи/размени са 
локалним становништвом карактеристично је јављање текстова који се у 
потпуности баве овом темом: 710501 под насловом „Археолози“ са Медвед-
њака“,  710616 „Племенита помоћ напорима“ и 720721/2 насловљен „Широка 
сарадња са селом“. Квантитативно посматрано, у осталим текстовима из овог 
периода објављивања сарадња/размена заузима барем трећину свих осталих 
текстова и егалитарно је постављена у односу на теме истраживања/селекције, 
тезаурирања и комуникације. Јављање текстова овако тематски опредељених 
указује на значај коју ова тема заузима у систему комуникације са јавношћу. 

„Пошто радници Музеја тренутно немају други начин  да се даро-
давцима захвале, замолили су нас да наш лист пренесе њихово најтоплије и 
најсрдачније хвала, што веома радо чинимо.“ Овај навод из текста 710618, који 
је потписао Војислав Новаковић, указује на два односа који се успостављају у 
емпиријској равни читања:

Јавно признање новог статуса је део узвратног дара. 1) 
Њиме се сарадници установљавају у новом стаусу и према друшву 
у целини.

Однос сарадње постаје предмет преко кога се остварује 2) 
размена са друштвом у целини.
Сараднички статус аутора текста и податак добијен из интервјуа са 

Радованом Милошевићем да је у периоду док је Војислав Новаковић радио 
у музеју постојао договор шта ће бити објављено указују да је ова врста 
деловања била циљана и у функцији размене која се одвијала а да је исто-
времено представљала основу за проширење сарадничке мреже, то јест, позив 
за успостављање нових односа размене са локалним становништвом. Наредни 
цитат из текста 760119, дакле, из другог периода објављивања текстова о 
сарадњи са локалним становништвом, показује овакав однос. „Кустос Живковић 
посебно истиче да је Народни музеј до појединих драгоцених етнолошких 
)а и других(, предмета дошао захваљујући поклонима, у чему су нарочито, 
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предњачили поклонодавци из свих села наше општине. Најсвежији пример за 
ово су, свакако, јатаган и тиква, стари близу двеста година )на слици(, који 
су својевремено припадали Пантелији Ставановићу – Бики, чувеном хајдуку 
и учеснику првог српског устанка. Обе ове ствари Народном музеју је недавно 
поклонио чика Богдан Живковић из Глибовца, а запослени у овој установи 
се надају да ће племенити гест старог Глибовчанина следити и други, 
поготову што Служба за документацију Музеја помно бележи и региструје 
све поклонодавце.“

један облик потпуно унутрашње комуникације/размене постаје део 
комуникације/размене са јавношћу. Када средства јавног информисања 
забележе један догађај он престаје да буде однос између непосредних актера и 
прераста у однос према читавој врсти односа и читавој јавности. Даривање 
институције какав је Музеј забележено у штампи престаје да буде само однос 
појединца према институцији већ постаје метафора односа генеричког 
појединца (сваког појединца понаособ и свих појединаца заједно) према 
читавој заједници којој је Музеј посвећен. Излазећи из оквира почетног 
односа два учесника друштво добија доказ о постојању односа даривања у 
њему и више од тога друштво добија доказ о заједничкој врлини племени-
тости – способности да се непрестано одржавају јавна жртвовања вредности 
зарад постизања друштвене моћи. Јавност као текстуални а не непосредно 
физички учесник ових престација одређена је функцијом верификатора 
неформалног, некодификованог, уговора који је успостављен и промене 
статуса која је извршена. Отуда је даривање Музеја метафора функције Музеја 
да чува и представља (излаже) оне вредности које унапређују заједницу у 
којој он постоји а њихове основе леже у одржавању непрекинутости система 
размене.

Успостављање личног односа (као у примеру Михајла Крупежевића) 
са сарадницима у простору јавносне комуникације навођењем њихових 
имена као трајно својство текстова којима се овде бавим чињеница која 
показује да се ради о посебној врсти личног односа који се са сарадницима 
успоставља. На овај начин додатно се потцртава разлика према врсти 
комуникације са публиком. Успостављање локалног становништва у процесу 
размене у статус приближан оном радника музеја, како је то нпр. учињено 
у тексту 710501 указује на врсту промене статуса сарадника у односу на 
публику и јавност. Они су постављени у међуположај између критеријума 
стручности и нестручности.

Са објављивањем новинског текста, као јавносне замене за картон 
предмета, дароваоци постају део целине коју чине предмет, односи размене 
у којима је издвојен као вредан (и предмет и даровалац). Његова музеали-
зација и њом утврђена својства, која га повезују са целином збирке и даље 
га повезују са идентитетом заједнице коју та збирка изражава, новинским 
текстовима који о овом процесу сведоче и њиховом интерпретацијом. Личност 
дароваоца постаје и субјекат и објекат који се баштини. 
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размена са особама је и размена особа. Повезивање даровалаца са 
предметом даривања у новинским текстовима јесте остваривање размене у 
којој особа постаје део дара те је истовремено и субјекат у размени са музејем али 
и објекат који је средство размене музеја са јавношћу. Док размена у музејском 
контексту једним делом субјективизује предмет размене повезујући га са 
дародавцем, размена музеја са јавношћу посредством новинског медија делом 
објектификује личности. Нови статус даровалаца изједначава их међу собом у 
потпуности тако да један може бити замењен другим. У ограниченом виду, 
она их изједначава и  са радницима музеја. Наиме, док су музеалци трајно 
присутни у публици недоступној зони претварања предмета у музеалију, 
дотле је дароваоцима овај приступ дозвољен привремено. То је друго својство 
овог статуса које омогућава њихову размењљивост. Деловање у разменском 
односу које тежи потпуној декомодитизацији предмета када је новински 
интерпретирано комодитизује личности. Оне кроз ентекстуализацију постају 
размењиве за неке друге који ће се укључити у размену са музејем на основу 
других вредности издвојених из свакодневице, валоризоване кроз музеали-
зацију и ревалоризоване у односима са јавношћу. 

Постајући цео целине са предметом који актуелизује прошлост учесник 
у размени,  сарадник, постаје учесник у стварању вредности које су неупитне 
– он је живи сведок митског времена. Новински текст је цивилизацијска 
замена за испричану причу. Он установљава њену основну варијанту као 
дела усмене предаје оног тренутка када су новине заклопљене или их је 
заменио нови број. Премда се ради о роби, новине и њихови текстови имају 
функцију дематеријализације која води претварању предмета и личности 
у другачију разменску вредност. Новине по себи, а посебно у хемеротеци, 
декомодификују у смислу могућности да буду размењени за новац, али укљу-
чују у другачији систем размене у којој је општа и сверазмењујућа вредност 
метафора. Чињење дароваоца прелази у метафорични облик геста даривања. 
Он обнавља митску матрицу жртве коју подноси херој заједнице зарад одржа-
вања ње саме и њених вредности изван граница пропадљивости. Та матрица 
посебно је наглашена у размени која се одвија посредством легата.

размена идентитета за вечност

Новински текст поједностављује стварност. У њему се са лакоћом може 
разликовати дар од његовог посебног облика који се означава као легат, завеш-
тање или поклон-збирка јер време новинског текста започиње од коначног 
стања предмета. Биографија односа размене кроз који се уобличава легат знатно 
је сложенија и чврсто је повезана са широм класом размене дарова. 

Између дара и легата се не може направити разлика у садржају 
јер обухватају предмет или групу предмета које поклања један или више 
дародаваца. Премда се разликују од појединачних дарова, када се ради о 
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групи предмета у размени разлике нема према томе да ли је дародавац 
аутор  предмета и/или аутор збирке који повезује предмете у целину. Важно 
је, ипак, да овај критеријум ауторства делује на природу односа који 
разликује легате од шире класе дарова којој припада. Пре но што ће бити 
уступљен овај облик дара чини целину са личношћу која ствара и себе 
кроз материјалне облике и они повратно делују на изражавање личности. 
Легат је и материјални и нематеријални израз индивидуалности дародавца, 
његове посебности, различитости од других личности. Када ствара своју 
колекцију слика колекционар то чини према сопственом укусу, идејама. 
На исти начин поступа и сликар који ствара своја дела, али и одабира 
она која неће отуђити продајом или поклоном. Међутим, однос према 
ауторству је код легата израженији и тежи да се прошири на контролу 
читавог односа размене. Приватна колекција у знатној мери се не разликује 
од музејске, нити колекционар од кустоса. Он, наиме, за последицу има 
стварање уговорне обавезе између дародавца и даропримаоца. У размени 
дарова и услуга текстови преносе обавезу налазача предмета да предмет 
пријави музеју чиме се успоставља обавезност издвајања предмета у влас-
ништву из свакодневног стања у процес размене, премда она не мора бити 
потпуна у смислу потпуног одрицања од вредности и може се завршити само 
разменом информација. У правном смислу, код легата право власништва 
над предметом пре но што уђе у размену је потпуно и може  бити без икаквих 
ограничења отуђено и размењено за вредност у новцу. Ово говори да се 
поклањање музеју налази на супротној страни од могућности да предмети 
буду размењени за новац тј. претворени у робу. Избор који аутор/дародавац 
чини опредељујући се да уђе у односе размене јесте избор између комодити-
зације и сингуларизације дарованог, делом, од претварања себе и сопственог 
ауторства у робу или пак њиховог чувања изван граница пропадљивости. 
Тај избор означава одвајање средства у размени од свог уобичајеног стања 
и отвара могућност размене са музејем. 

Уобличавање средства размене, односно, нуђење дара означава почетак 
преображаја у нови статус и средства размене и дароваоца у легат тј. легатора. 
Новински текстови који сведоче о овој врсти односа бележе три варијације 
ове фазе размене. Општи модел размене дарова присутан је као секвенца 
уобличења дара у варијацији где су пре успостављања размене кроз легат 
легатори најпре дароваоци слика а тек у наредној фази кроз завештање (тестамент) 
уступају још својих радова (Михајло Петров и Љубица Ћирковић). То значи да 
нуђење дара има облик опште размене дарова а да је успостављање легата 
његово развијање тј. његов сложенији облик. Размена информација и услуга 
као средство за уобличење легата је још једна варијација нуђења размене. 
Кроз њу се успоставља веза између предметног садржаја легата и услова уговора 
о легату. У трећем облику аутор најпре уступа своје радове за изложбу а потом 
целокупни њен садржај користи као основу за успостављање садржаја легата. 
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Сасвим је јасно да читаву врсту размене даровима и све варијанте 
нуђења дара у размени кроз легате повезује однос између привремености 
(нпр. довршене размене дарова која се не мора наставити, привремености 
контаката између будућих дародаваца и музеја и привременог уступања 
предмета за изложбу) и трајности (трајности услова за даље развијање размене 
– уговора о легату). На основама ове дихотомије у основи размене граде се сви 
односи између учесника, њихова значења као и значења предметног садржаја 
размене. Када се говори о уграђивању личности у предмет колективног башти-
њења дистанца у овом односу достиже своје највеће могуће вредности. Када 
се у оквиру размене нађу музеј, као стваралац колекције која одражава иден-
титет заједнице, и аутор, као стваралац колекције која одражава лични идентитет 
повећава се број секвенци у биографији размене у којима се овај однос изнова 
преиспитује. 

Уговор
Како год да је уобличен дар и понуђен као средство размене, у 

времену које поништава статусе и ослобађа учеснике размене да превазиђу 
границе „нормалног“ - „уобичајеног“ понашања између њих се одвија дого-
вор око услова размене: услова предавања и услова чувања. Прихватање 
музеја да у сопствени систем угради и идентитет дароваоца уграђен уговором 
у предметни садржај дара значи да музеј одустаје од једног дела својих права 
да у потпуности располаже вредностима свог сабирног фонда. Чак и када не 
постоје посебни услови чувања, излагања и употребе легата у односима размене 
његов садржај је нужно ограничен границама идентитета дароваоца.

Уговор, дакле, делимично комодитизује предмет размене. Неиспуњавање 
услова уговора могло би довести до прекидања односа и враћање размењеног 
у стање пре размене, дакле, у стање потенцијалне робе. Он је јасна веза која 
указује на постојање економске (новчане) вредности коју кроз размену пониш-
тава даровалац. Контрола услова баштињења и потенцијална повратност процеса 
размене у стање потенцијалне робе значи посебан статус дарованог у односу на 
све друге вредности које музеј баштини као својство које ће нужно пратити његово 
битисање у музеју све до могућег престанка важења услова уговора. Престајање 
важења одредби уговора даје могућност музеју да стекне потпуна права над пред-
метом размене. Тек тада садржаји размене могу бити у потпуности укључени у 
нови статус дела сабирног фонда. Истовремено, то значи и укидање делимичне 
комодитизованости дарованог која је имплицирана уговором. 

Текстови који прате процес размене кроз легат, међутим, не говоре о 
уговору, чиме се досеже највећи интензитет посебности, маргиналности, стања у 
коме се налазе учесници и средство размене.  

Амбиваленција жртве - гест 

“Гест, као и сам дар, академика Петрова и његове супруге, …“
“…Због свега тога овај дар академика Петрова и његове супруге 

Народном музеју у Паланци, што у ствари представља и дар целом нашем 
граду, има изузетно велику вредност, па нам је тиме и дражи.”
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Душан Мишковић: “Морам признати да су ме моје колеге сликари и 
ваш Музеј уверили у озбиљност ваших настојања да се од “паланчице” направи 
велеград у правом смислу те речи. У то име, а озбиљно подстакнут жељом да и 
ја учествујем у богаћењу ваше уметничке баштине, одлучио сам да поклоним 
вашем граду део свога стваралаштва.”

Душан Мишковић: „...И без много речи – када сам видео колика је и каква 
културна традиција у овом месту и упознао лепу борбу Народног музеја против 
културне провинције, учинио сам оно што ми се чини сасвим природним – дао 
сам свој допринос том напору.“ )поклањање, поклон граду – поклон музеју(

Александар Луковић Лукијан: „…мој дар музеју у Паланци заправо је 
јако добра воља музеја да прими ово скромно што сам ја оставио да би на неки 
начин себе обележили. Дакле нисам ја тај који је направио гест него је музеј напра-
вио гест и моје графике примио.“ )поклон на отварању изложбе(

Интерпретација даривања од стране даровалаца и новинара показује 
драмске елементе: гест племенитости жртвовања у облицима посебних догађаја 
даривања или у оквиру отварања изложбе. Њима се обзнањује предавање 
вредности музеју као институцији баштињења идентитета града. Драмски 
елементи имају функцију означавања издвајања вредности из маргиналног 
стања размене према новом статусу културног добра. Жртвовање дароваоца 
мора бити јавно да би се нагласила трансформација предмета у симбол 
племенитости и започео процес укључивања (агрегације) сопственог иден-
титета у онај који гради музеј као целина. У тој јавности даровалац легата 
обзнањује своје присуство у друштву углавном невидљивим просторима 
стварања музејских вредности. Он сингуларизује себе у односу на друге лич-
ности чином даривања – жртвовања економске, значењске и индивидуацијске 
посебности које уграђује у колективно наслеђе. Гест је жртва која трансформише, 
претвара, личност у херојску фигуру, а тај нови статус омогућава дароваоцу 
легата да буде уграђен у идентитет заједнице и задржи сопствени идентитет.

Одговор на питање у који идентитет легатор уграђује сопствени 
открива другу страну мотивације да се ступи у ову размену. Примери из 
НМСП показује да сабирни фонд збирке историје уметности у времену 
најинтензивније размене кроз легате постаје респектабилни систем 
који баштини готово сва најзначајнија имена српског сликарства прве 
половине XX века. Поклонити своје стваралаштво таквом музеју значи 
чувати сопствено име у храму заснованом на корифејима југословенског 
и српског сликарства. Но, вредност није само научна и/или уметничка већ 
и економска. Значајне суме новца су потрошене (уништене за могућност 
да се на њему сагради економска вредност) да и на вредности коју је 
Општина уложила у откуп слика које граде то „добро друштво“ за вечност. 
Економска жртва дароваоца спона је са жртвом стваралаца збирке, те се на 
тој основи гради чврста идејна веза са идентитетом који локална заједница 
покушава да себи сагради. То је позадина идеје да је дар музеју исто што и 
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дар граду или )подржавања( настојања да се од 
“паланчице” направи велеград. Дакле, постојећа 
збирка делује као акумулирана вредност која 
привлачи друге вредности, односно, уверава 
потенцијалне дародавце да ће њихов дар бити 
вреднован на адекватан начин. Са друге стране 
овог односа, улагање економске вредности у 
стварање збирке је улагање у нове вредности 
које ће бити стечене кроз будуће размене. 
Како не располаже могућношћу да учествује 
у економској размени музеј учествује у овој 
размени „жртвом“ дела контроле над музе-
алним процесом. „Добит“ коју остварује је нееко-
номска и има облик у развијању сабирног 
фонда и вредностима које носи баштињење 
племенитости. 

Гест своју метафоричност стиче делујући 
као привремено деловање које означава поче-
так трајног одрицања од вредности. Узвратни 
дар у облику изложбе легата такође је привре-
мени гест у односу на трајност вредности аку-
мулираних у сабирном фонду. 

Узвратност
Изложба као уздарје је „ритуал“ у коме је њено отварање узвратни гест 

аналоган ономе даривања. Тек након што буде уздарјем у облику изложбе 
употпуњена размена и успостављен, макар провизорни реципроцитет изме-
ђу учесника размене може се рећи да се учесници размене установљавају у 
новим улогама: дароваоца легата и чувара легата у односу на публику постаје 
део сабирног фонда и њиме грађеног идентитета. Непосредно узвратно 
даривање у примерима из Народног музеја у Смедеревској Паланци има 
облик изложбе која је у истом или проширеном облику одраз дара. Времен-

ска дистанца уздарја од даривања варира од 
непосредног следовања за даром односно пок-
лапања са излагањем дара где се укида 
време трајања у легату до ретроспективних 
изложби аутора даровалаца (Лукијан), преко 
неколико месеци (Душан Мишковић) до дара 
у облику изложбе поклоњеног до неколико 
година у облику ретроспектива (Ј. Ћир-
ковић и Мих.Петров) и/или изложби легата 
(Душан Мишковић). Пример легата Душана 

која је у

23 Идентитет за вечност 1

24 Идентитет за вечност 2

у

25Идентитет за вечност 3



71

Мишковића показује двоструко уздарје где потоње добија својства ретро-
спективности и постхумности. Управо комеморативност која је присутна у 
овом примеру и постхумна ретроспективна изложба дела Јелене Ћирковић 
показују својство рефлексивности уздарја на дар и његову усмереност 
према прошлости која је бременита укупношћу односа који је разменом 
успостављен. Дакле, у овим примерима се приликом стварања значењског 
оквира уздарја јасно указује на удвајање темпоралних референци (промена 
смера времена – „садашње је једнако прошлом“ и „садашње се односи на 
враћање у прошлост“) и целовитост коју чине дар и даривање. Резултат 
је стварање симболичке равни која је трансцендентна, а последица је, на 
основу поступка уједначавања учесника размене и ретроспективности-коме-
моративности, укључивање дароваоца у ту трансендентну раван.  

На другој страни овог симболичког прелаза уговор је замењен 
неформалним обликом друштвеног уговора чији је јемац јавност у име које 
новинар сведочи својим текстовима. То значи да објављиване текста обележава 
процес установљавања легата у новом статусу. За публику и јавност, заправо, 
легат тек тада почиње да постоји.

Узвратни дар, дакле, стоји у функцији успостављања новог иденти-
тета дароваоца. Истовремено он симболички указује на позицију музеја као 
чувара друштвене границе између привременог и трајног. Премда је начелно 
сваки појединац уграђен у трајни колективни идентитет он ту позицију може 
унапредити развијајући своју врлину не би ли омогућио себи овај прелазак.

размена у комуникацијском процесу

Истовремено највидљивији и најневидљивији садржај привлачности 
једне гостујуће изложбе је управо то што се њоме ствара и доноси непознато, 
недодирљиво, егзотично... баш оно што не може тако лако бити остварено 
у сопственом простору, сопственим предметима... собом. Невидљиви део 
који је закриљен онеобичавањем је игра вредностима. Привлачна моћ која 
се овде испољава а скрива је способност предмета да стичу биографију у 
садашњости. Но, иза очигледности „разменљивости“/промене простора 
стоји разменљивост идентитета свих који учествују: музеја дароваоца, 
музеја/галерије примаоца, публика (мн.) и јавности (мн.). Одразност наоко 
једноставне слике, пак, сеже, парадоксално или не, у срж почетне највид-
љивије промене која се дешава – у биографију и то економској. 

Да би се предмет у размени сагледао неопходно је вратити се за трен 
на то какав је његов облик када се налази у размени порука/информација 
знања. „У овој размени предмет је сведен на способност да носи значења, 
да буде предмет говорења и, у крајњем исходишту, сведен на текст. Он је 
носилац предмета различитог од себе самог који се уграђује у успостављени 
однос размене. када је успостављен у свом измењеном, интерпретираном 
облику садржај фонда може постати део ширих облика размене.“
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 Почетно стање музеалије у новој размени лако се може препознати 
у новинским чланцима, не кроз изразе типа у фонду већ изразима из фонда, 
из збирке и глаголима позајмити, уступити. Јасно је да се ради о стању при-
временог уступања права на коришћење или потврди уступања једног дела 
права власништва над предметом. 

Напуштање „оригиналног“ контекста музеја и простора ограничених 
на размену музеалних вредности овим уступањем права предмет се налази 
у стању привремене комодитизације. Наиме, предмету мора бити одређена 
вредност осигурања. Одрицање од права на коришћење за извесно време 
и измештање у простор изван музеја мењају позицију предмета у односу 
на друштвено окружење. На релативну неизвесност власничког статуса 
и проблем одржавања физичке целовитости предмета друштвени систем 
реагује утврђивањем новчане вредности осигурања. То је начин процене 
вредности предмета у друштвеном окружењу. Она ће важити као замена 
за музеалију све док се она не врати у сабирни фонд по окончању размене. 
Будући да се ради о размени нижег реда ни музеји ни новине нису ради 
да о овој размени говоре јер се тако руши идеја о јединственом, ретком, 
непроцењивом благу које музеј ствара и трезорира/тезаурира за друштво.

Музеалије: слике, археолошки и етнографски предмети, у контекстима 
изложби других музеја налазе се у маргиналном стању. Издвојене из 
времена-простора-значења „оригиналних“ збирки јављају се као предмети 
на којима су примењени критеријуми селекције на простор-време-значење 
од стране других музеја. Не само да музеалије мењају простор и да је 
нарушен временски континуитет њиховог стања-у-простору, већ је, и са 
већим утицајем на саме предмете, измењено њихово стање-у-значењу. 
Разлика на којој се гради стање предмета у позајмици је примена селекције 
не на предмет изван музеалног система (у приватном власништву, закопан 
и сл.) већ на тезауруски систем. Управо се тезауруски систем искључује и 
замењује једном могућом интерпретацијом која не може бити опредмећена 
док је предмет у фонду. Након селекције, тј. примене нових критеријума 
тезаурирања предмети су комуницирани (биће изложени, изложени су, били 
су изложени), дакле, визуелно интерпретирани изван сабирног фонда НМСП. 
То значи да су њихова својства реинтерпретирана, ревалоризована, да им је 
додата (комуникациона) вредност стављањем у нове односе са музеалијама 
у којима нису до тада употребљавани да интерпретирају онај део стварности 
чији су документациони носиоци. Дакле, потврђује се претпоставка „другости“ 
као својства маргиналног стања. Другост власништва само је привременог 
трајања и не нарушава основе система сабирног фонда и положаје музе-
алија у њему. Својство „другости“ у времену-простору може се прочитати 
и у другости примаоца поруке у облицима: грађани Смедерева, Тополе, 
Пожаревца, публика града на Тимоку и десет градова Европе.
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У равни улога НМСП је даровалац а други музеји су 
примаоци вредности које комуницирају са својом публиком. 
Након што истекне трајање привременог располагања музе-
алијама улоге се укидају. Уколико се узвратним даром не 
би остварила замена улога прималац-даровалац учесници 
би остали трајно супротстављени и неједнаких позиција 
(остали би у односу надређени даровалац – подређени прима-
лац), при чему би систем размене претио да нестане. Збирка 
новинских исечака (метатекстуално – у својој укупности, 
дакле, изван граница појединачног текста) показује, међутим, 
да постоји известан континуитет ове врсте размене. Дакле, 
потребно је утврдити шта је узвратни дар у овом облику 
размене иако он експлицитно није присутан у 
новинским текстовима.

Узвратност у првој фази размене 
заснива се на ширењу интерпретативних 
потенцијала предмета – потенцијалних веза које 
се предметом могу успоставити у оквирима 
тезауруса као пројекције развоја сабирног 
фонда. Уобличеност у изложбу са другачијим 
комуникацијским особинама од оних које би 
могао имати у сабирном фонду је физички 
доказ музеалног и разменског потенцијала 
предмета. Но, тај доказ је привремен уколико 
акумулиране вредности не документују, дакле, 
текстуализују у картону. Он чини спону између 
музеалије са сведочанством кустоса збирке, 
аутора каталога изложбе и новинара. Све 
док нису забележена ова сведочанства остају 
у простору усмене предаје која одређује 
место предмета у комуникацији заједно са 
свим утисцима које собом носе посетиоци 
изложби. Текстом се тежи ограничавању интер-
претативне неодређености. То је процес 
који је супротан оном који се одвијао када 
се кроз размену порука предмет „ослобађао” 
за учествовање у размени. Узвратни дар има, 
да сумирамо, текстуалну форму која стоји 
насупрот привремености која одређује његово 
стање у размени. Ови текстови подупиру идеју 
трајности чије је коначно исходишта физичка 
непроменљивост музеалије и непроменљивост 
тезауруске основе. Нове интерпретативне 
границе предмета које стиче странствовањем 26 Идентитети у размени
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у другом музеализацијском простору говоре о способности да он и даље 
стиче вредност и „подижу цену“ идентитета који гради. Тако се шаље порука о 
могућности да се он мења, усавршава и развија премда је чврсто укорењен.

Осим што су једно од средстава да се ове „тешко стечене вредности” 
документују новински текстови истовремено дају одговор на питање шта то 
друштво добија из ове размене тј. како кроз размену музеј остварује и одржава 
своју друштвену функцију. Јавности није важно како су и да ли су уопште 
музеалне вредности унапређене јер оне своја нова и другачија својства стичу 
унутар простора који је затворен за погледе изван уског круга непосредних 
учесника размене. Обремењеност „другошћу“ је основно својство којим се 
у новинским текстовима интерпретирају музеалије позајмљиване другим 
музејима. За јавност овај квалитет значи да су вредности на којима се 
гради идентитет локалне заједнице вредности које је разликују од других. 
Та посебност их чини размењљивим са другим идентитетима – другим 
примаоцима поруке (другом публиком са којом се публика и јавност могу 
идентификовати) у њиховом простору и значењу које су они успоставили 
селекцијом музеалија. Шири друштвени смисао музеалије у свом новом 
статусу је отварање могућности да се унапређује идентитет који се гради 
на вредностима које задржавају своје основе непромењеним. Затвореност 
граница сабирног фонда (музеалног), власничког поља (музејског/музеог-
рафског) и идентитета (друштвеног) надилази се одржавањем игре која 
кроз однос између привременог и трајног превазилази ограничења између 
нивоа у којима може бити „читана“. Узвратност, премда и баш зато што, се 
исказује на нивоу различитом од дара, омогућава промену истовремено 
одржавајући равнотежу. Њено постојање сведочи јавности о учешћу музеја 
у економском систему: премда „трајно“ сингуларизована музеалија је средство 
за размену.

музејски идентитети у размени

Сразмера утицаја простора као „беле странице“ за „писање текста“ 
којим се музеално сведочи о некој стварности свакако се најизразитије 
и видљиво и невидљиво када музеј учествује у размени кроз позајмицу 
изложбе. Функционална повезаност у стварању значења између простора 
комуникације (музејског, галеријског, изложбеног уопште) и комуника-
ционог простора поставке/изложбе је простор у коме се открива и прикрива 
другост. Тај простор недређености се јавља увек када нису јасно назначене 
разлике између музеографског и музеолошког. На делу је унутрашњи 
механизам замена идентитета: негдашњег идентитета културе која је садржај 
изложбе и садашњег идентитета музејске стварности, музејске стварности 
и стварности посетиоца и, у случају размене, идентитета заједница које 
учествују у размени.
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 Комуникациони простор подразумева, пре свега, односе који се 
успостављају у простору комуникације без обзира да ли се комуникацију 
остварује посредством изложеног, постављеног садржаја. Односи у њему 
обухватају оне који се успостављају између субјеката у комуникацији и односе 
који се успостављају према простору у коме се комуникација одвија. Без обзира 
да ли је изложен један или мноштво предмета, они су увек постављени у 
односу на простор изложбе. Просторни распоред има функцију указивања 
на односе који владају међу изложеним предметима и тако делују на форми-
рање доживљаја и значења. Ова зависност посебно је важна када је реч о 
музејским поставкама/изложбама. 

Разлика између изложби и поставки у новинским текстовима, дакле, 
у простору како је перципира јавност, начелно, премда не у потпуности, се 
успоставља између привремености изложби (њиховог ограниченог трајања) 
и трајности (сталности) поставки. Стална поставка (стална изложба и 
поставка) увек означавају комуницирање сабирног фонда, а да се ознака 
изложба и с њом везане ознаке понекад односе на комуницирање садржаја 
сабирног фонда. Сталност се као својство везује за сталност садржаја али и 
сталност простора,и то не само музејског већ целине идентитетског простора 
коме он припада.

Опште правило које је до сада уочено у свим облицима размене у 
које музеј ступа јесте да је она могућа само ако се из његове целине издвоје 
елементи или структурална својства са особинама привремености. Издвајање 
неких особина простора, времена и значења у стање привремености говори 
да је идентитет фонда, а тиме и идентитет оног дела становништва за који 
се музеални идентитет конструише, стављен у оквире тог стања. 

У комуникационом простору изложбе постављене у другом музеју, 
галерији, излагачком или неког другом јавном простору публика се налази 
између идентитета грађеног простором комуникације, који може означити 
својим и трајним, и идентитета грађеног комуникационим простором, који 
означава, у најмањој мери, не потпуно својим  и привременим. Имплицитни 
садржај за њу је присуство публике и јавности које су истовремено другде а 
коју одређује трајна повезаност са идентитетом који се комуницира. Публици 
позајмљене изложбе (треба да буде) дата је прилика да се огледа у сопственој 
слици измештеној у простору-времену-значењу. Постављена у контекст 
који одређује привременост публика себе види у том привременом стању. 
Разумевање (интерпретација) комуницираног зависи од тога у којој мери и 
у којим равнима се идентитети подударају. Када је изложба локалног музеја 
позајмљена другом истом таквом музеју или галерији на делу је непосредно 
огледање два локална идентитета. Способност да (музеални) идентитет 
Народног музеја у Смедеревској Паланци посредством изложбе „Тековине“ 
сведочи о националном идентитету испољила се када је она месец дана 
замењивала поставку Народног музеја у Београду.  Ова врста размене/замене 
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идентитета дала је највише простора НМСП у националној штампи, знатно 
више од размена позајмицом предмета за стварање националне изложбе 
представљене широм света а након међународне сарадње на археолошким 
истраживањима у којима је учествовао и паланачки музеј и Народни музеј у 
Београду заједно са Археолошким институтом САНУ. Премда посредно, овај 
однос сведочи о зависности комуникационе способности различитих врста 
размене од степена заокружености идентитетских својстава размењеног.

Тек када је замена идентитета јавносно осведочена кроз новиниске 
текстове музеј, публика и јавност Смедеревске Паланке стичу узвратну 
вредност. Музеални смисао се постиже тек кроз друштвену функцију. 
Наиме, ремузеализација је унутрашња и односи се на селекцију оних садр-
жаја који смањују комуникациони шум између различитих идентитета међу 
којима се стварањем гостујуће изложбе посредује, тј. на најмању меру своде 
разлику између веће репрезентативности сопственог и идентитета у коме се 
гостује. Музеографско прилагођавање условљено је прилагођавању садржаја 
простору. Отуда је потпуна ремузеализација којом се стиче квалитет који 
се може уградити и даље размењивати могућа тек када се садржаји интер-
претације других медија (овде новинских) уграде у тезауруске основе сабирног 
фонда. Фотографије простора или његови описи колико сведоче о значењима 
у „позајмљеном“ простору једнако то нису на исти начин као што нису у 
примеру догађања „Closing time“ са почетка књиге. Интерпретација, и то 
новинска или музеална (из позиције нове музеалне парадигме), је оно мерило које 
успоставља целовитост стварности настале у односима размене идентитета.

исходишта ПаПирног музеја

У духу одразне природе предмета којим се бави ова књига прибли-
жавањем крају неке реченице се морају поновити, али у нешто измењеним 
положајима и следствено делимично измењеним функцијама. 

„... ми бисмо заправо, хтјели публицирати оно, што смо 
тешком муком изолирали од стварности.“ (Stransky  1970: 62)

Странски говори о одрицању од целовитости увек када се предмет 
музеалног деловања нађе у односима размене. Размена ослобађа музеални 
предмет да буде средство преко кога музеј остварује прелазак између њених 
различитих нивоа. Са таквим средством у рукама музеј може да учествује 
у односима који наликују онима у економском систему и неким својим 
испољавањима тог система из кога је највећим делом искључен. Но, 
музеални предмет није новац већ се сам мора разлагати на различите 
видове свог испољавања како би могао да омогући музеју да остварује 
размену на три основна нивоа размене: размене порукама, добрима и 
људима. Другим речима, музејски предмет није ништа друго до целина са 
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свим односима размене у које може да ступи а његова вредност је већа 
уколико је већи број различитих односа у којима се може наћи. Он је део 
нечијег власништва. Дакле, музејски предмет је економска категорија која 
сведочи о природи човека и друштва. Овако схваћен он укида разлику 
између свог материјалног и нематеријалног облика.

Размена је, без обзира да ли се ради о размени посредством идеја, 
порука, услуга или добара, основни метод, а разменљивост је темељна вред-
ност тог метода којом музеј ствара, комуницира и стиче нове вредности у 
предметима, значењима (порукама) и сарадницима (особама).

27 Музеј ван себе
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 Разменљивост је основно својство музејског производа. Услов 
за размену је власништво (поседовање) и отуда је оно темељни појам 
на коме се музејски производ ствара. Музеји, пак, у границама општег 
правила морају поставити питање етичности таквих поступака, остварити 
потпуно власништво јер та идеја укључује управо могућност отуђења. 
Општи принцип неотуђивости, немогућности да се предмет, као носилац 
(означено) музеалног производа, комодитизује – изношењем на тржиште 
изрази новчаном вредношћу, произилази из поставке у којој се идентитет 
музејских збирки, музеја, изражава њиховим садржајем везаним за иденти-
тет простора. Незамисливо је да се, примера ради, понуде на продају Дупљајска 
колица, Кусадачка камеја, „Сеоба“ Паје Јовановића и слични садржаји нити 
било који други предмети који су установљени и заштићени као културна 
добра. Више од тога, ова неотуђивост од власништва предмета који чине 
идентитет сеже све до немогућности продаје било ког садржаја који може бити 
откривен, препознат као вредност, кроз истраживања музеја. Сама претпоставка 
власништва над неким простором (административна надлежност) институције 
која баштини идентитет чини тај предмет искљученим из комодитизације. 
Дакле, у предмету се сустичу и међусобно су заменљиве идеје власништва и 
идентитета.

Једина могућност у установљавању, потврђивању, развијању вредности 
власништва/идентитета је привремено уступање. И оно се, међутим, не 
остварује у пуном капацитету већ кроз односе у којима се могу препознати, 
издвојити и комуницирати (разменити): поруке (идеје и знања као њихови 
носиоци), простори (одређени потенцијалном хеуристичком плодношћу), 
предмети (потенцијални носиоци својства музеалности) и услуга (као односа 
према особама објектификованим у строго омеђеним улогама). Средства 
за размену су њихови интерпретативни одрази: нужни, непотпуни и не-
савршени изрази целине, на исти начин као што су речи несавршена сред-
ства за изражавање мисли, али једнако несавршени као што су то предмети 
у односу на стварност о којој говоре и потпуно блиски музејској стварности 
предмета. Стварање интерпретације је, дакле, начин за издвајање разменљивих 
делова музеалног предмета и производа.

Права природа музеалног предмета одређена је биографијом односа 
размене у којој се он уобличава. Основни предмет свих облика размене у 
којима музеји учествују чини интерпретација питања власништва као ознаке 
за идентитет (предмета, појединца, групе, локалне заједнице, региона, нације). 
Сваки музеални предмет је, дакле, резултат двоструке интерпретације: 
предмет (означено) : власништво/идентитет (означујуће првог реда) :: 
интерпретација односа предмет : власништво/идентитет (означујуће другог реда). 
Ови односи се непрестано репродукују на разлици између непроменљивог 
(трајног, трансцендентног) и променљивог (актуалног). Ред одвијања 
у стварању овог метафоричког система мења се зависно од тога да ли 
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кроз размену предмет настаје или се тежи увећању вредности створеног 
предмета. Механизам одрживости музеалног предмета се, отуда, не налази 
у његовој материјалној непроменљивости (конзервирању његовог физичког 
стања) већ у способности да непрестано репродукује односе заменљивости 
између идеје власништва као ознаке за идентитет и његове интерпретације. 
Проглашење предмета музеалијом, тај гест жртвовања који се чува као 
најскровитија тајна у маргиналним/светим просторима трансформације 
својстава предмета кроз размену значи установљавање предмета као средства 
којим се власништво замењује идентитетом. Контрола односа размене је 
управо она моћ која доводи до уобличења предмета а чијим управљањем се 
одржава светост, недодирљивост предмета.

Исти облици, са истим механизмима који делују у тој структури, 
показују заменљивост између ових врста средстава размене. Тако добијамо 
слику музеја као слике света у ограниченом обиму, а свет се, барем онај његов 
део који израста на античким и јудео-хришћанским коренима, заснива на еко-
номској размени. Рекло би се да је музеј одраз у огледалу друштвеног система у 
коме су замењене стране и нема трећу димензију осим кроз илузију простора. 

интерпретација омогућава одразност између музејског предмета 
и музејских механизама размене и робе и новчаног система размене.

Ако је музејски предмет економска категорија то значи да може 
бити не само музејски колико год се музеј трудио да сачува плодове своје 
муке да га издвоји из тог система. Музејски предмет не само што мења 
нивое своје размењивости, већ и нивое медија у којима се изражава.

Споља посматрано делује као да се размена између музејског и 
новинског медија одвија разменом у којој музеју остаје „оригинална“ 
музеалија а новине добијају њен текстуални одраз на исти начин као што је 
научним сарадницима дата прилика да интерпретирају али не и да поседују. 
Музеј, пак, одричући се (жртвујући) потпуну контролу над предметом 
(дозвољавајући новинарску интерпретацију) добија простор у другом медију. 
Жртва је замена за новац који музеј нема или неће зарадити стицањем 
нових посетилаца кроз плаћену рекламу. Односи размене са јавношћу, а не 
маркетинг заснован на комодитизацији посредством новца у виду плаћених 
текстова, телевизијских термина, реклама и других облика маркетинга, пре свега 
граде спољашњу слику музеја. Укратко, ова размена уобличава спољашњост 
музеја. На другој страни овог односа налази се размена публике за јавност, 
јер је циљ музеја да привуче себи/селектује публику из јавности тј. потврди 
своје присуство у друштвеној сфери суженој на узан круг посетилаца.

Међу текстовима у хемеротеци, дакле на емпиријској равни, размена је 
један од предмета текста те се према том критеријуму може вршити селекција 
унутар целине хемеротеке. Сви текстови, пак, сведоче да је циљ њиховог 
настанка успостављање односа размене са јавношћу. То је функционална раван 
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присуства размене која је латентни подтекст. У односу између ове две равни 
успоставља се метафоричка структурална раван. Наиме, допуштање могућности 
да размена прелази границе два нивоа размене: размене вредности-које-
замењују-добра (музеалија у музеју и у тексту) и размене улога-које-заме-
њују-особе (публика и јавност у музеју/тексту) сведочи о механизмима 
размене између два економска модела којима припадају музеј и новински 
медиј. Тај простор између двоструких огледала и његове законитости одређују 
границе у којима треба тражити врлину.

„Било шта што се не уклапа у категорије је јасно аномалија и изузима се 
из нормалног протока да би било или сакрализовано, изоловано или одбачено.”, 
каже Копитоф описујући однос према стварима у друштвима механичке 
повезаности. Насупрот томе, у комплексним друштвима предмет непрестано 
мења своја стања између комодитизованости и сингуларизованости. Премда 
их не одбацује у потпуности у сложеним друштвима предмет бива маргина-
лизован али са отвореном могућношћу да буде рециклиран: у потпуности 
као материјал (стакло, пластика, папир, органска материја), рециклиран у ниже 
вредносне статусе кроз бувљу пијацу, продавнице половне робе или распродаје. 
Ова граница омогућава да кроз сингуларизацију (превредновање у личним 
системима вредности) предмет наново добије вредност. На исти начин он 
може бити смештен на маргину и/или рециклиран постајући део музејске 
колекције. Било да даје смисао предметима који су давно или не тако давно 
изгубили своју утилитарност, било да је смештањем у свој систем одузима 
предметима додајући им својство недодирљивости музеј је машина за 
укидање могућности да предмет постане роба. Оваква слика музеја у исто 
време га приказује као економски модел аналоган ономе „малих друштава”. 
Музејски предмети задовољавају два од три услова савршене декомодитизо-
ваности: јединствени су и једини су. Премда се може прихватити ово приближно 
одређење они свакако нису изван могућности да буду размењени. (Kopitoff 
1986: 69) Но, односи размене не утичу на тезауруски систем и критеријме на 
основу којих су у њега музеалије укључене. Стога се њихов статус „унутар” 
не мења, премда се мења њихова биографија – способност да буду другде 
и у другим системима. Музеалије граде систем музеја како је Копитоф 
назвао идеално хетерогеним пољем савршено сингуларизованих ствари. 

Слика краља Миде у којој се музеј може препознати има две стране. 
Музеј све претвара у општу вредност – врлину, како би рекао Шола – исто-
времено обесмишљавајући сваку новчану вредност. Скупо плаћена слика, 
новац уложен у истраживања, конзервацију и рестаурацију, стварање база 
података и представљање публици нису присутни у новчаној вредности 
улазнице. Новац који се слива у музеје од донација и спонзорстава не може 
увећавати количину новца већ само општих вредности које се чувају у таквим 
трезорима следствено захтеву да музеји не могу бити профитне установе. 
Рекло би се да је музеј машина за сингуларизацију.
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“Сила која се супротставља (комодитизацији) су култура и 
индивидуа, са својим тежњама да разложе, класификују, пореде и 
сакрализују.” (Kopitoff : 1986: 69)

Преостаје да се одговори каква је природа те економије и која се 
врлина њиме успоставља.

Музеј је место који је по себи резултат деловања културе понављањем 
поступака које знамо као делове процеса музеализације на декомодитизацији. 
Резултат који се кроз њих остварује је сакрализација индивидуалног чина 
проглашења предмета за „недодирљивог”, посебно за његово поновно прет-
варање у робу. Музеј, дакле, тежи да се представи као одраз горње Копитовљеве 
поставке. Сваки уплив новца у музеј као вредности којом се процењује нека 
у њему или њиме садржана вредност отвара етичко питање. Ово се најочи-
гледније види у јавним расправама које прате продају неког предмета из 
музеја, питањима етичности начина набавке поклона музејима и донаторско-
спонзорским односима. Етика се поставља као корективни меха-низам који 
штити „друштва малог обима” када новац и новчана привреда почну 
да угрожавају релативну независност засновану на самодовољности и 
повлашћености унутар окружујућег друштва. (Mendras 1986) Ту се поставља 
питање заштите односа унутар заједнице – међу људима – која тежи да очува 
своју независност – сингуларност као целине.

Поређење музеја и „друштава малог обима” може се наставити кроз 
увиђање њихове заједничке заснованости на односима размене вредности 
изван монетаризације која се намеће споља и одозго, окружујућег друштва 
и државе. То значи да размена успоставља однос међу људима и стварима са 
јасним личним биографијама тешко сводивим на опште еталоне вредности, 
где сваки однос међу стварима утиче и на однос међу индивидуама.

Музеј, дакле, делује као простор за „уништавање” новчаних вредности 
– непрестано одвијајући потлач (Mos 1982: 18) – својеврсна „црна рупа” 
економског система. Он је друштвено признати простор који тежи да буде 
изван процеса комодитизације.

Концепт музеја какав је развијан на античким основама и хришћанству 
у Европи је  одговор на потребу да се институционално потврди индивидуали-
зација као темељна вредност модерности и власништво као ознака идентитета. 
Ако, дакле, тражимо врлину у темељима музеја она се налази у способности 
да пружи уточиште и утемељење свакоме понаособ и друштву у целини да 
је могућ и истовремено доступан простор изван економских граница бића, 
пре свега оних монетарних. Музеј је простор за повратак у Златно доба 
Племенитог дивљака прилагођеног новом времену. Мала друштва (усмене 
културе) не познају такав концепт музеја. Kwesi Yankah описује систем 
Аканспеакинг области у Гани у коме се пословице “региструју” бивајући 
повезане са мнемоничким објектима окаченим канапом за плафон у кући 
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чувара-пословица. Један пример је изразито речит. Жена која се три пута 
разводила и поново удавала за истог мушкарца оставила је ироничну 
пословицу “Шупља кост – када је лижеш, боле те усне; када је оставиш, твоје 
очи чезну за њом.” Чувар-пословица забележио је ову изреку качећи стварну 
кост. Када посетиоци питају за значење кости „кустос” им прича причу о 
жени и околностима када је кост закачена и за коју пословицу је закачена. 
(Barber 2007: 76) Биографија предмета (кости и пословице) и биографија 
особе се не разликују, нити се разликује њихово значење. Ни једно од та 
три својства се не налази у окаченој кости. Поступак качења у заједничком 
(јавном) простору и кост имају само значење опште вредности за сећање. 
Све заједно чине део усмене културе. На исти начин једна преслица на 
којој су урезана имена двоје младих и година је ознака биографије односа 
и заиста није важно како она изгледа да би била изложена у музеју. Без 
текста који прича причу о биографији предмета (љубави двоје људи) она 
не говори ни о чему на исти начин ако не показује начин испредања вуне. 
Дакле, музеј је простор усмене културе – културе без писма. Системи размене у 
новинским текстовима, а посебно статуси које хемеротеке заузимају у музејима, 
сведоче о још једној посебности музеја: њиховој темељној амбиваленцији између 
сопствене природе усменог медија и потребе да се текстуално утемеље у оквире 
система који је надрастао усмену културу „Гутенберговом револуцијом” баш у 
време развијања музеја као јавних установа. Док је у картону предмета његова 
биографија у „трезору вредности” недодирљива за публику, дотле новински 
текстови стварају те биографије доступним за јавност. Објављивање јавности 
даје смисао музеју у оквирима његовог друштвеног и економског окружења. 
Они потврђују посебност такве музејске аутархије и истовремено показују 
да се размена вредности непрестано одвија, премда највећим делом изван 
могућности да вредност буде комодитизована. Непрестана потреба да докаже 
кроз текст постојање једне сакралне сфере која говори без речи је још један 
вид музејске амбиваленције између сингуларизације музејске институције 
и неопходности да се она комодификује кроз општеприхваћени еталон 
писане речи. Управо новински чланци који интерпретирају размену спајају 
два нивоа размене у којима музеј учествује. То им даје повлашћено место 
у интерпретацији музеја.

Два искорака из друштвеног система, и то два средишња, која дефинишу 
природу друштва показују покушај да се музејем створи стање in utero – 
уточиште за огледање у сопственом бићу. Уласком у музеј излази се из 
могућности новчане размене и могућности да се уђе у размену порука. 
Неисказивост, непреводивост доживљеног, резултат је чињенице да предмет 
није он сам већ разменски/интерпретацијски систем који га одређује и чин 
проглашења предмета вредним чувања. Њихова невидљивост чини да се 
замагли огледало у коме посетилац види себе. 
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Открити механизам стварања вредности и понудити кориснику 
могућност да ствара сопствени вредносни систем кроз учење „музејског језика” 
отвара простор за нову парадигму – за виртуалну врлину.

Ако је могућ двоструки припадник – native anthropologist у музеју 
није ли нужан native anthropos на истом месту? или Ако је могуће стварати 
интерпретацију музејског света изнутра није ли нужно да тај свет буде 
насељен? Новински текстови који показују могућност размене унутар 
музеалног процеса доказују могућност колонизације тог света. Они 
су докази постојања музеја и музејске вредности par excelence изван 
затворености његовог предмета, језика и медија. Они управо непосредно 
сведоче о оним вредностима које се не могу исказати изложбом а које 
чине бит музеја какав би требао бити изван својих (идеолошких) граница. 
Збирке новинских текстова су, у крајњој инстанци, антрополошки музеални 
предмети. Утврђивање вредности музеалног система посредством ових 
предмета не значи њихову деконструкцију већ реконструкцију развијањем 
оних вредности које леже у њиховој основи, стварањем простора за дело-
вање човека (неподељеног на улоге музеалца, публике или јавности) унутар 
тих механизама за свакога ко жели да се игра том „врашки замајном 
играчком”. То значи да је могуће стварати просторе за прелазак преко 
утврђених граница доступности чину жртвовања стварности ка оним који су 
засновани на другачијим испољавањима музејске врлине: до човека коме је 
омогућено да се актуализује као стваралац музеалности – да ствара сопствену 
биографију предмета у садашњости. Тада музеалност постаје виртуална 
врлина – простор моралне изузетности који увек када је то потребно може 
изаћи из оквира свог медија без страха од губитка самосвојности, моћи и, у 
крајњој инстанци, предмета.
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музеј Са друГе Стране ПаПира
или нОВа инклузиВнОСт

ако је предмет другачији и његова инклузивност се променила.

Један могући метод у конструисању антрополошког музеалног предмета 
је уобличење интерпретације у текст. Кроз текст се омогућава промена 
начина испољавања предмета и његово непрестано мигрирање између разли-
читих медија. На исти начин се непосредно и свакоме обезбеђује приступ у 
хипертекстуални простор тезауруса као примарног облика предмета у стању 
пре и изван комуникације. Премиса постојања читаоца, слушаоца, у тексту 
делује повратно и у тезаурус укључује одраз предмета у стварности изван 
музеја – „...у очима онога ко је сагледава“ инклузивност из ове перспективе 
се мења од чињења садржаја доступних групама са посебним потребама ка 
доступности предмета свима без разлике.

 
антроПолошко-музеални ПринциПи инклузивности

захтев први: посетилац као бронислав малиновски

Шта значи поставити се као 
Бронислав Малиновски. Значи одговорити 
на захтев да се публика или јавност нађу 
у положају који у антропологији знамо 
као participant observer – истраживач 
који учествује у култури. (Малиновски 
1979) Музејска култура/садржај је простор/
време у којима ће се наћи посетилац, као 
Малиновски на Тробријанима. Иако му 
је култура музеалног страна, та култура 
упутила је позив публици да се у њену 
свакодневицу укључи посматрајући је и 

покушавајући да пронађе своју улогу у њој као активног члана. Ипак, као 
и антрополог, посетилац је свестан своје страности. Да би разумео музејску 
културу у њој он мора препознати исте или сличне проблеме, питања, облике 
са којима се сусреће у сопственој свакодневици. Уколико није и сам музејски 
стручњак посетилац ће у кон-струисаности музејске културе препознати 
разлику у односу на своју садашњост. Зато ће бити у прилици да посматра и 

28 Малиновски и Тробријанђани
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музеалну стварност као предмет изван себе и себе у тој другачијој стварности. 
Дакле, антрополошки аспект музеалног предмета лежи у односу инклузивности 
публике у самом предмету којим се комуницира однос публике преме 
музеалној стварности и музеалним предметима као носиоцима музеалности 
независне од антрополошког дискурса/комуникације.

 То је предуслов за стварање метафоричких система – шума симбола.

захтеви други и трећи: антрополог као посредник 

Антрополошки предмет јесте конструисање метафоричких система 
и његов предмет, јер се, хтели то да признамо или не, ипак најчешће бавимо 
нама самима, јесте метафоричка конструкција текста. 

„шта антрополог чини? Он пише.“, каже Клифорд Герц.
Антрополог кроз деловање у својој дисциплини ствара простор за посре-

довање. (Гавриловић 2008: 31) У складу са природом дисциплине, инклузив-
ност самог антроплога, као самокреирајућег простора за посредовање, 
дефинисана је потребом да делује стварајући текст.

Са друге стране овог посредништва у конструисању антрополошког 
музеалног предмета налази се реципрочни захтев за укључивањем музеалне 
стварности у друштвени систем. Тада антрополози постају тробријанђани 
и обратно.

То је захтев трећи.

До сада све је текло глатко у објашњењу 
јер се говори о идеализованој слици тога шта би 
требало да се уради, дакле, можда о фикцији. 
Но, потребно је одговорити на питање зашто је 
та слика потребна...или...

шта се (иначе) дешава када не испуњавамо ова три захтева 

Уколико не постоји метод који омогућава двосмерну комуникацију 
губитак је двострук. Музеална стварност контролишући моћ над предметом 
губи способност да делује изван зидова који те предмете окружују. Зарад 
моћи над предметом губи моћ развијања сопствене врлине. Публика, 
пак, музеалну стварност доживљава као потпуно туђу сопственој. Према 
њој је успостављен однос искључености из могућности сопственог знање/
значења/осећања. Затварање интерпретативних кодова и канала за публику 
значи да се музеална стварност одрекла приступа у усмену културу којој 
припада њен производ. Више од тога, сама природа предмета макар колико 

29 Хермес - бог  гласник
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њен тезаурус био документован не може бити потпуна да обухвати сва 
значења која може произвести. Дакле, сама суштина музеалног предмета 
је део усмене културе – неког могућег текста.

Златно руно остаје (музеална) 
жртва у храму и Јасон је долазио узалуд. 

текст као метод

Премиса која успоставља однос 
између усмене културе као поља у 
коме се остварује музеални производ 
и текста као и метода и средства за 
конструкцију антрополошког предмета 
јесте појам „текста“ који Бахтин дефинише 
као сваки кохерентан систем сигнала. 
На основу њега могуће је поступком 
„ентекстуализације“ дискурс музејског 
производа унутар поља усмене културе 
(метонимијског реда појава у односу 
публика – музејска стварност) издво-
јити јединице које могу постојати само-
стално од оригиналног контекста и у про-
цесу стварања антрополошког предмета 
омогућити им да буду понављане и 
поново стваране у другим контекстима 
(Silverstein , Urban 1996: 21).

Поступајући у складу са овим 
премисма у чијем се подтексту може 
ишчитати да су текстови рефлексије 
претходних и будућих читања.

Текст је, пре свега метод, не 
нужно крајњи материјални облик у 
конструкцији антрополошког материјал-
ног предмета. У тој његовој методоло-

шкој функцији превазилажења сада и 
овде и истовремено чувати облике и градити нове ствари од њих подударају 
се функције усмене и музеалне културе. Сам производ музеалног управо је 
усмена култура. 

У тексту ове књиге се не говори о гледању, разгледању, о предмету у 
витрини, већ о превођењу и паралелном постојању света музејских предмета 

27 Јасон са руном
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у облику речи и реченица. Већ је у извесној мери померена граница досту-
пности целине музеалног производа. Дакле, говори се и о утиску, разумевању 
који не морају имати само један појавни облик – не морају имати било 
какву материјалну манифестацију.

но, какав текст?
или текст, наратор/читалац/Публика

„али у причи се увек налази читалац и он је главни састојак 
не само наративног поступка него и саме приче.“ (еко, 2003: 7)

Реченица Умберта Ека дефинише неколико суштинских критер-
ијума усвојених у теоријском промишљању антроплошког музеалног предмета 
„Радијске изложбе“. Најпре, он постулира читаоца/слушаоца као креатора 
(сопственог) значењског реда унутар текста. Такође, подразумева наративни 
поступак којим се обзнањује присуство и наратора и читаоца у садржају. 
Нови предмет истовремено је усмеравајући у равни сижеа (тока приповести), 
инклузиван у равни присуства у тексту (реципроцитет улога приповедача 
и читаоца) и, на основу односа ова два својства, делатан на стварност 
(ангажован). Управо овакав поступак приповедања омогућава да се испуни 
услов присуства читаоца у причи као ствараоца њених значења.

Са друге стране, текст је средство да се сачува садржај музеалне жртве.
Текстуалност музеалног своје темеље има у тезауруском систему – 

систему текста који појединачне музеалије и њихове документационе тексту-
алне одразе повезује у хипертекстуални29 систем. Критеријиуми хипертекста 
јесу потенцијални носиоци градње музеалних система и у дискурсима 
класичне и „нове“ музеалне парадигме. Дискурс нове музеалне парадигме 
омогућава да се међу овим критеријумима изврши селекција потенцијалних 
носилаца таквих музеалних својстава која имају способност наративности, 
где наративност дефинишемо као способност самоидентификације актера 
унутар могућих сижеа на исти начин као што се могу самоидентификовати 
у другим односима размене.

29 “Према најчешћој дефиницији, хипертекст се може сагледати као серија 
страница (или тачака пресека) међусобно повезаних на нелинеаран начин уз помоћ 
различитих веза. Прецизније, хипертекст се може схватити као потенцијално неограничена 
мрежа тачака пресека и веза; где је свака од тачака пресеека сложени део текста који може 
садржавати:

а) информацију о извесним границама неког могућег света или дела света;
б)скуп наредби које упућују читаоца/корисника на то како да сагледава 

информацију садржану у тачки пресека, или како путем неке везе да пређе на другу тачку 
пресека;

ц) скуп наредби које дозвољавају читаоцу/кориснику да пређе са једне тачке 
пресека на другу;

д) скуп наредби које дозвољавају читаоцу/кориснику да ствара нове тачке пресека 
и везе.“ (Cicconi 2000: 102)
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Уколико се наративна природа музеалног докаже онда је испуњен 
услов успостављања односа између антрополошког предмета/текста који 
имплицира однос проучаваоца и проучаваног и музеалног предмета изнад 
граница његове материјалности. Тада се указује антрополошки-музеални 
предмет као носилац делатног метафоричког односа. На основу њега 
музеална стварност може да развија креативни однос публике према 
сопственим идентитетима (личним, групним, класним, националним и 
другим). А као и антрополог, који се огледа у свом тексту, та улога мора 
бити дата и публици и јавности.

изложба у настанку

Етички доследан однос према предмету који се измешта из свог 
оригиналног контекста захтевао је, у изложби као музеално-антрополошком 
предмету који је конструисан, да селекција указује целину етнографске 
збирке Народног музеја у Смедеревској Паланци. Критеријуми тезауруса 
селектовани су у процесу развијања концепта за поставку „Црвена нит“ 
чија је тема градња метафоричког система односа између мушкараца и 
жена у усменој народној култури. Изложба има за циљ да публику постави 
у положај укућана током зимских вечери као време за приповедање у српској 
усменој култури.

У складу са дефиницијом културе за етноекспликативни ниво изложбе 
изабрани су текстови народних песама и приповедака као садржаји који су 
друштвено означени као парадигме интерпретативног односа културе према 
стварности.  

Интерпретација предмета њиховим тезауруским својствима је означено. 
Према истим критеријумима одабрани текстови народне књижевности су 
означујуће. Она је, пак, чини јасно издвојен али интегрални део текстова 
етнолошко/антрополошке интерпретације културе. Увођење приповедног 
садржаја (народне књижевности) у интерпретацију музеалног истовремено 
има функцију указивања на промену између текстуалног и приповедног и 
развијања наративних својстава предмета који се конструише (антрополошког 
музеалног предмета).

Избор предмета за радијску изложбу у равни сижеа морао је бити 
успостављен у складу са основним темама. За централну тачку из које се 
изводе даља значења одабрани су предмети који чине инвентар огњишта, 
као једног од кључних средстава за трансформисање енергије у датој култ-
ури: у топлоту, светлост, храну и друго. Овај значај консеквентно је произ-
вео употребу огњишта за успостављање друштвених односа и односа са 
божанским. Однос са божанским кроз слављење славе интерпретира се 
кроз приповедање о групи кадионица и проскурника из етнографске збирке 
НМСП. Огњиште је центар за оријентацију у простору и симбол независности 
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и целовитости дома. У односу на њега се дефинишу положаји мушкараца 
и жена зависно од врсте времена успостављене према врсти деловања. 
Хипотетичко зимско вече позиционира мушкарце и епске топосе певане уз 
гусле и приповедања у средиште куће уз огњиште а жене и лирске топосе на 
периферију са преслицама и вретенима. Преслице и вретена су ознаке читавог 
система артефаката који се употребљавају у делатности израде тканина. 
Истовремено служе као средства за материјализацију нити, као лајт-мотива 
изложбе, и стварање везе са употребом нити и вретенастог кретања у сакралној 
реалности вађења живе ватре којом се обнавља огњиште и употребе нити као 
средства за добијање тонова на гуслама мушког епског топоса. Отуда овај 
материјални инвентар као делови система збирке зракасто шири и центрира 
основну тему ка креативној интерпретацији окружујуће стварности. Садржај 
тезауруса, као сиже антрополошког наратива, открива тешко видљиве 
односе садржане у стварању и интерпретацији материјалне културе који 
делују на одржавање асиметричне равнотеже у односима мушкараца и 
жена. Дакле, етичка позиција антрополога/наратора дејствена је у односу 
на актуелне стереотипе о патријархалности српске усмене културе. 

Циљ успостављања овде грубо скицираног поступка стварања антро-
полошког музеалног предмета јесте успостављање музеалног простора као 
референтног према савремености и културе из које су предмети селектовани 
(и усмене културе и културног система тезауруса етнографске збирке) и 
културе публике која рекреира конструисану стварност. Приступ успоставља 
музеални простор као простор усмене културе публике.

Динамички елемент модела који има циљ да генерише метафорички 
однос као предмет поставке (интерпретације) јесте антрополошки подтекст 
који садржаје обе врсте текста кодира односом посредовања према Другом у 
садржајима материјалне културе. Истовремено, текстуална природа овако 
конструисаног антроплошког музеалног предмета омогућава прелазак у не-
музеални медијски простор.

Медијални простор радија непосредно одражава виртуелну природу 
музеалног и својом нематеријалношћу и, посебно, чињеницом да подразумева 
распршеност као стање јавности, где се она налази у односу заменљивости 
са публиком на основу конотирања музеалном поставком.30 Отуда радијска 
изложба имплицира стање „у интерпретацији“ као трајно својство односа који 
успоставља публика/јавност. Овај однос одговара ономе у коме се налази 
публика након изласка из  музеја у процесу обликовања „музејског производа“. 
(Šola 2002: 133) Разлика је у томе што радијски медиј подразумева опште-
прихваћеност односа између музеалне стварности и публике као објекта 
који публика/јавност (ре)креира.

30 Конотација је успостављена у нивоу конструисаног контекста “изложбе” и у 
нивоу конструисања значења где: смисао/значење (метафорички однос према стварности) 
у музеалном доживљају настаје „у свести“ посматрача („in the eye of the beholder“) те је 
нужно одвојен(о) од музеалног простора. 
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медији и инклузивност

Унутар музеја који, као храм, и без садржаја чува својство светости 
– недодирљивости – неукључености, сам материјални предмет опстојава. 
Претварање антрополошке активности стварања текста у текст, „ентексту-
ализацијом“, дакле, позиционирањем наратора који активно делује у 
фабули, омогућава деловање унутар усмене књижевности. Читан за радијске 
слушаоце текст је постајао гест уступања „моћи над предметом“, дејство, 
примена антрополошког поступка приповедања. Тако је предмет изложбе 
учињен доступним и онима који не могу видети предмет говорења (премда 
је он суштински невидљив) и онима који не могу прећи физичке границе 
музејског простора услед физичких или мотивационих разлога. Исте 
приповести, пак, могу бити испричане и у музеју, слушане у аудио-водичима 
или читане као текстови уз предмете. Прелазак у радијски медиј омогућио 
је неразликовање између публике и јавности. Прича је постала јавно добро 
свих и као такво отворила је могућност да пређе у простор усмене културе, 
дакле, да успостави својства која карактеришу причану (интерпретирану) 
културу унутар услова који су особеност садашњице, комуницираног наслеђа 
културе из које потичу, и музеја, али и кодификоване научне интерпретације.31 

31 Усмени текст није у истој мери предмет социјалног истраживања колико 
је представа читаве живљене културе: “Свака прича, као сваки део холограма, садржи 
информацију о читавој структури чији је део” (Barber 2007: 18)
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закљуЧак или Враћање на ПОЧетак

Празан, затворен музеј, музеј као потпуно бела страница је онај који 
не комуницира, онај који је изузет из интерпретативности, и посебно онај 
који је искључен из могућности да се у њему одвија друштвена размена, без 
обзира да ли се у њему налазе изложене музеалије. Музеј као бела страница 
је такав који не изражава намеру херидирања времена и простора онога ко 
у њега улази – такав који не омогућава остварење сопствене врлине као пред-
лошка за исказивање врлина оних који га насељавају. Он је не-место уколико 
није интерпретирана његова празнина, али и његов садржај. Да би постао антро-
полошко место у његовим оквирима потребно је утврдити положај свима који 
у њега улазе. Тако он реферише на своју, дакако, антрополошку, функцију.

У оквирима овог антроплошког приповедања тежи се промени која 
води од музеја „насељеног“ предметима ка ономе насељеног делујућим 
посетиоцима. Да би то било могуће потребно је разрешити две дихотомије 
на којима почива механизам музеалног стварања вредности: музеалне жртве, 
као жртве биографије уобличења предмета, и комуникационе жртве, као 
одрицања музеја од интерпретације коју стварају посетиоци те, истовре-мено, 
одрицања од спознаје своје биографије у стању распршености. Резултат таквог 
деловања антрополога је враћање у музеје његове виртуалне врлине.

У процесу уобличења музеалног предмета иза музеалне жртве стоји 
читав систем размена, економских и неекономских, читава биографија 
предмета, који у крајњој инстанци бивају замењени једним јединим гестом 
проглашења предмета културним добром. 

Текст је, показао, да је основни предмет свих облика размене у 
којима музеји учествују интерпретација питања власништва као ознаке за 
идентитет (предмета, појединца, групе, локалне заједнице, региона, нације). 
Сваки музеални предмет је, дакле, резултат двоструке интерпретације: 
предмет (означено) : власништво/идентитет (означујуће првог реда) :: интер-
претација односа предмет : власништво/идентитет (означујуће другог реда). 

Ови односи се непрестано репродукују на разлици између непро-
менљивог (трајног, трансцендентног) и променљивог (актуалног). Ред одвијања 
у стварању овог метафоричког система мења се зависно од тога да ли кроз 
размену предмет настаје или се тежи увећању вредности створеног предмета. 
Механизам одрживости музеалног предмета се, отуда, не налази у његовој 
материјалној непроменљивости (конзервирању његовог физичког стања) 
већ у способности да непрестано репродукује односе заменљивости између 
идеје власништва као ознаке за идентитет и његове интерпретације.

Све што се дешава  пре предмета остаје део усмене културе која повезује 
генерације кустоса али из те генеалогије не излази. На тој сложеној једначини 
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почива музеална магија која окружује предмет и не дозвољава становницима 
музејског света да предмете и њихове односе рефлектују (пресликају у сопствено 
искуство) у складу са својим искуством – са биографијама ствари и догађаја изван 
граница музеја. Та искљученост из приступа омогућава да „време изађе из 
зглоба“ и музејски свет делује као да стоји потпуно изван економског система 
окружујућег друштва и економског система уопште. То је израз нелагоде о 
којој сведочи Странски када каже да са муком изолован предмет треба наново 
укључити у комуникацију – немогућности да се изађе из усмене културе. 

Невидљивост музеалног скривена иза проглешења предмета ретким, 
изузетним и вечитим спомеником „неке друге стварности” или „стварности 
неког другог” и након што је укључен у процес комуникације. Позиција 
кустоса (интерпретатора) остаје невидљива заједно са читавим световима 
размена које су претходиле стварању предмета који је сублимат, метафор-
ички и метонимијски израз свих вредности које су у њега уложене да би 
био био уобличен, да би могао да сведочи о стварности из које је издвојен и 
стварности корисника у коју треба да буде уграђен као део личне биографије 
предмета. Отуда је интерпретативност његова темељна карактеристика невид-
љива публици у „класичној“ музеалној парадигми.

Маргинална/спољашња позиција текстова у музејском свету произи-
лази из овакве поставке система. Парадокси усмене културе на којој музеј 
почива исказују се увек када се она уобличава у текст. Ти текстови (плакати, 
улазнице, каталози, идентификације предмета, текстови на изложбама, говори 
изречени на отварањима и другим дешавањима у музеју, новински чланци 
и публикације свих типова) и њихове интерпретације чине повлашћени 
простор за проучавање музеалног система заједно са положајем на спољашњој 
граници музеалног система према јавности (медијима, ствараоцима у тим 
медијима и особама које чине јавност). 

Искуство бивања на граници и бивања у тексту/наративу као темељ 
антрополошког деловања указује на нужност стварања новог антрополошког 
музеалног предмета као метатекстуалног простора за уцелињење музеалног 
света. Функција антрополошког деловања, без обзира да ли се остварује 
кроз текст или неко друго средство израза, је премошћавање медијског јаза 
– ентекстуализација – употребом свог методолошког апарата на откривању 
и објављивању механизама дубоко у структури музеалног система. То 
значи обједињавање музеалне жртве и жртве комуникације у јединствени 
теоријски оквир из кога је могуће стварати музеалну стварност отворену 
за интерпретативно деловање оних због којих музеј постоји од како је 
изашао из оквира приватних збирки и кабинета куриозитета. Овај модел 
омогућава миграцију музеалности између медија а тиме и помера границу 
њене доступности не чинећи темељну разлику између јавности и публике, 
публике са и без посебних потреба омогућавајући да се сагледа музејска 
врлина као њено темељно својство.
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