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АНТРОПОЛОГА У МУЗЕЈИМА1

Апстракт: Музеји и научна дисциплина етнологија и антропологија 
одувек су повезани – било да је реч о антрополошким сакупљањима пред-
мета током рада у колонијалним администрацијама, било о истраживањима 
и сакупљањима у сопственим културама, под утицајем романтичарске 
парадигме. Бавећи се овим двема темама, те истражујући превасходно 
њих, у зависности од географског подручја на којем су радили, етнолози-
антрополози се до данас а приори сврставају да раде у збиркама које 
доживљавају као своје – етнографске и колонијалне. Међутим, школовање 
у доменима ове научне дисциплине отвара етнолозима-антрополозима 
могућност да се баве најразноврснијим збиркама, на различите начине, 
због чега их не би требало по аутоматизму сврставати у поменуте две. 
Управо ми је циљ да овим радом, уз помоћ метода аутоетнографије, с једне 
стране, као и прегледа релевантне антрополошке и музеолошке литера-
туре, с друге стране, установим да ли су етнолози-антрополози обучени 
само за колонијалне и етнографске музеје / збирке. Стога у раду анали-
зирам улогу етнолога-антро полога у неколико типова музеја – етнограф-
ски, колонијални, музеји науке и технике, како бих расветлио два питања: 
да ли су етнолози-антрополози погодни само за рад у етнографским и 
колонијалним збиркама, као и да ли су етнолозима-антрополозима музеји 
уопште потребни, или су – обрнуто – антрополози потребни музејима.

Кључне речи: етнологија-антропологија, музеји, музеологија, 
музејске збирке, истраживање

1 Текст је резултат рада на пројекту Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције 
– савремени процеси (бр. 177027), чији је носилац Етнографски инстиут САНУ, а који финан-
сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Увод

Музеји су одувек присутни у етнологији и антропологији – било да се 
ради о сакупљањима предмета у колонијама у којима су антрополози ради-
ли у служби колонијалне администрације, те се бавили културама које нису 
њихове, или да је реч о етнолошким истраживањима у сопственој култури, 
на селу, које је опет на неки начин било другачије од свакодневице етнолога, 
а при којима су материјални предмети махом завршавали у музејима, те су 
етнолози и антрополози, заправо, оснивачи таквих збирки.2 Можда је то раз-
лог због којег се етнолози и антрополози по аутоматизму повезују са етно-
графском или постколонијалном музејима и постављају у њих, односно – у 
етнографске збирке, уколико је реч о музејима другог типа.3

Иако је чињеница да су етнологија-антропологија и музеји одувек по-
везани, и дан-данас влада мишљење у неформалном дискурсу да су музеји 
најлошије радно место које једном етнологу-антропологу може да „запад-
не“. Слично запажање даје Љиљана Гавриловић, наводећи да је овакво 
мишљење владало и пре тридесетак година, када су музеји:

„бар међу колегама који су имали амбицију да се озбиљније 
анга жују у струци – сматрани не другоразредним, него десето-
разредним рад ним местом за етнолога/антрополога, прихватљиво 
само у случају избора: рад у музеју или потпуно напуштање 
струке“ (gavrilović 2011, 9).

Музеји су, дакле, сматрани – а тако је и данас, осим што ретко ко од 
колега то јавно признаје – местом за рад које не нуди посебне изазове за 
етнолошка-антрополошка истраживања и промишљања. Управо ме је овакво 
схватање музејског посла нагнало да се у раду фокусирам на тему етнолога-
антрополога у музеју, са циљем да покушам да понудим могућности за 
повезивање академске етнологије-антропологије са оном музејском, као 
пољем за нова истраживања.

2 Иако је настанак музеја повезан са настанком националних држава и тежњама коло-
нијалних сила у 19. веку, важно је напоменути и то да су музеји свакако старији и од инсти-
туционализоване академске дисциплине етнологије и антропологије, као и од националних 
држава. Овој тврдњи у прилог говори чињеница да су широм Европе постојали кабинети 
чуда, а да су још средином 16. века појединци попут научника, владара, итд. прикупљали раз-
личите предмете и од њих формирали збирке (видети више о томе у: gavrilović 2011, 27−32; 
Simić 2006, 25−36).

3 Разлог поларизације на „етнографске“ и „колонијалне“ музеје може се потражити у 
историји саме дисциплине – антропологије. Наиме, англоамеричку антрополошку традицију 
карактерише „изградња империје“, док, са друге стране, европску традицију карактерише 
„изградња нације“ (Stocking 1982, 172). Управо ове истраживачке традиције произвешће 
дистинкцију „ми“ / „други“, која ће касније бити присутна и у музејским праксама, о чему ћу 
више писати и у овом раду (више о овим разликама видети у: Stocking 1982).
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Методолошки оквир рада превасходно је заснован на методу ауто-
етнографије. Под аутоетнографијом се подразумева коришћење власти-
тог искуства у друштвеној стварности. Поменуто искуство се пвенстве-
но стиче у самој друштвеној стварности, а касније се у њој и користи. У 
њеним оквирима, етнолог-антрополог је позициониран као инструмент за 
спознају, док је његово културно искуство представљено подједнако важ-
ним у разумевању културне и друштвене стварности као и искуство онога 
који „производи“ ту културу (Reed-Danahay 1972, 2). Углавном се, у овом 
раду, под аутоетнографијом подразумева оно што Мерлин Стратерн дефи-
нише као антропологију која се спроводи у контексту који производи саму 
антропологију (Strathern 1987, 17, према: Reed-Danahay 1972, 5). Дакле, 
није реч о биографији самог антрополога, већ је овде реч о антропологовом 
проучавању сопствене културе, што се у овом раду превасходно односи на 
истраживање културе коју производе музеји генерално, као и запослени у 
етнолошким, односно антрополошким музејима.4 Свако знање које произво-
ди етнологија-антропологија јасно је „обележено“ етнологом-антропологом, 
те је ситуирано у специфичан истраживачки контекст, односно – како Герц 
(Clifford geertz ) наводи – „важно је схватити да се ради баш о том етнологу, 
у том тренутку, на том месту, с тим информантима, с тим циљем, с тим ис-
куствима представника специфичне културе, припадника одређене класе“ 
(geertz 1988, 5).5 Иако у свом мини-истраживању нисам користио класичне 
методе испитивања неког од квалитативних приступа, нити сам имао „зва-
ничне“ саговорнике, лично искуство у раду у музеју, сусрети са колегама из 
других музеја, обиласци других музеја, као и неформалне конверзације и 
томе слично, свеукупно су допринели да ми се нека од питања постављених 
у овом раду јаве као кључне идеје.6 Осим аутоетнографије, користио сам по-

4 Овом проблематиком, у оквирима домаће науке, већ су се бавили поједини аутори, те 
више о томе видети у: gavrilović 2011; Simić 2006.

5 О овом виду аутоетнографије промишљано је и у доменима домаће етнологије/
антропологије; више о томе видети у: Milenković 2006.

6 За сваку аутоетнографију важно је поставити истраживача у одговарајући контекст, како 
би мреже односа у којима је функционисао биле јасне, а запажања на тај начин контекстуали-
зована. Своје једногодишње искуство рада у музеју стекао сам у Музеју историје Југославије, 
где сам превасходно радио у Збирци поклона из области етнологије, у оквиру Историјско-
меморијалног фонда Јосипа Броза Тита, али и на пројекту југо, моја југо – гастарбајтерске 
приче. Након неколико месеци рада у овом музеју и завршетка мастер академских студија 
на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Бео-
граду, уписао сам докторске студије на истом Одељењу. Недуго после уписа ангажован 
сам на том Одељењу као сарадник у настави, на четири предмета на основним студијама 
(увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа, Етнолошка и антрополошка 
музеологија, антропологија рода и сродства и антропологија тела и идентитета). У окви-
ру предмета Етнолошка и антрополошка музеологија имао сам прилику да обиђем неколико 
различитих типова музеја – њихове збирке и изложбе. Предметни професор на овом курсу 
је проф. др Љиљана Гавриловић. Такође, три колегинице са којима сам завршио основне 
студије почеле су да раде у другим музејима (једна од њих ради са мном у МИЈ, друга је у 
Етнографском музеју, а трећа је у Музеју науке и технике). Навођењем ових биографских 
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датке добијене из доступне литературе, ради компарирања стања у којем се 
налазе музеји у Србији са оним у музејима по другим крајевима света.

У раду имам неколико кључних питања и хипотеза. Првенствено, сма-
трам да је пажња коју етнолози-антрополози данас усмеравају ка музејима 
интензивнија него раније, али да је интересовање за музеје још увек 
недовољно. Ту мислим на чињеницу да чак и они сами себе сврставају у 
„своје“ музеје, при чему се као „њихов“ музеј или „њихова“ збирка види 
Етнографски музеј или етнографска збирка неког другог музеја другог 
типа. Затим, сматрам да се сви музеји могу видети као места за писање 
етнографија. Етнолошка-антрополошка истраживања могуће је спровести 
у оквирима музеја, у музејским збиркама, те на основу тих проучавања пи-
сати нове етнографије. На крају, сматрам да се уобичајене поделе музеја 
на уметничке, техничке, етнографске, итд. одржавају не само због врсте 
предмета које у њима постоје, већ и због дисциплинарних укорењености 
у начинима на које се тим предметима приступа и начинима на којима се о 
њима размишља. Дакле, уколико би се приступ размишљању о предмети-
ма променио, сваки би музеј постао отворен за рад етнолога-антрополога 
као кључног интерпретатора културе. Најважније питање на које тежим да 
одговорим у овом раду јесте следеће: да ли су етнолозима-антрополозима 
потребни музеји, или су музејима потребни етнолози-антрополози.

Антропологу припада етнографија и антрополог припада њој

Однос између антропологије и етнографије, етнографских музеја, ет-
нографских института и свих осталих институција са префиксом етно, че-
сто се подразумева, због чега не постаје експлицитан предмет коментара 
(Bouquet 2001, 2). Аутоматско повезивање дисциплине, „њених“ музеја и 
„њених“ збирки није појава која се јавља само у Србији, већ је ово универ-
зална појава у целом свету.7 Стање у Србији потпуно је јасно – уколико ку-
стос има етнолошко и антрополошко образовање, по инерцији се очекује да 
ради у Етнографском музеју, или да, у крајњој линији, ради у неком другом 
музеју, под условом да то буде збирка етнографских предмета.8

чињеница указујем управо на мрежу односа у коју сам био укључен, а која је много допри-
нела мојим размишљањима о музејима и улози коју етнолози-антрополози имају у њима.

7 У прилог томе говоре и многи радови научника из других делова света; видети на при-
мер: Bouqet 2001; Bari Kolata 1981; Pearce 1999.

8 Такво стање је и у Музеју историје Југославије – антрополог ради у етнографској 
збирци, а не, на пример, у збирци штафета, где би његово знање, препознавање контекста, 
повезивање са ширим друштвено-историјским и економским ситуацијама, ишчитавање ла-
тентних значења итд. било у потпуности применљиво и легитимно.
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Етнографским предметима у музеју се углавном означавају они пред-
мети који нису део савремене западно-технолошке цивилизације, одно-
сно – посматрано у контексту Србије, то су они предмети који припадају 
селу и сеоској култури. Антропологија је дуго посматрана као наука која 
се искључиво бави „далеким другима“, културним контекстима који су 
другачији од нашег; то је нешто што ју је и раздвајало од осталих наука, а по-
себно од социологије (видети на пример: Bošković 2010). У контексту Србије, 
постојао је још један проблем који је директно утицао на позиционирање 
антрополога у музејима, али и о разлозима због којих етнографске збирке 
чине баш ти предмети – романтизам.

Романтичарски корени српске етнологије пресудно су детерминисали 
њене задатке (Ковачевић 2006, 47; Ковачевић 2015, 11). Цео концепт ро-
мантизма подразумевао је идеју нације, духа, језика итд., као нечега што 
је веома вредно проучавати. У доба романтизма, сеоски слој становништва 
имао је велику вредност, будући да се веровало да је он једини носилац 
„традиције“ која убрзано нестаје. Главна идеја оваквих интенција било је 
величање нације, њене посебности. Овај приступ је имао за циљ да пока-
же колико је поједини народ посебан, стар, вредан, значајан, те да на тај 
начин омогући да се он легитимише као народ који би требало да има 
сопствену државу, да му се омогући обележавање сопствене политичке и 
територијалне границе. Једном речју, цео овај концепт имао је у себи огром-
не политичке импликације, које је рад етнолога требало да задовољи својим 
истраживањима.9 У музејској пракси у Србији, збирке се неретко и даље 
јавности представљају у есенцијалистичким концептуализацијама културе, 
које су у савременој антропологији у потпуности превазиђене, а о потреба-
ма да се овај начин деловања промени готово да се и не говори, „осим у вео-
ма уским круговима ретких музејских радника спремних да препознају про-
блем у коме се њихова струка налази“ (gavrilović 2006, 47). Дакле, музејске 
праксе су и даље руковођене романтичарском идејом у којој се подразумева 
да „имати музеј значи имати идентитет“ (gavrilović 2009, 91−92).

Етнолошки предмети не постоје сами по себи, они постају етнографски 
на тај начин што их музејски радници, а најчешће етнолози и антрополо-
зи, издвајају из оригиналног контекста, затим их издвајају из конгломерата 
других предмета, препознају их као такве, и на крају их класификују у збир-
ку етнографије (Гавриловић 2007, 124). Овим процесима издвајања, самом 
предмету се мења и значење у односу на оно које је имао у властитом кул-

9 Трагање за том есенцијалном творевином званом „народни дух“ било је присутно у кон-
тексту домаће етнологије, при чему се под „духом народа“ најчешће сматрао његов фолклор. 
Фолклор је посматран као статична категорија, замрзнута у времену. Стога је највећа брига 
научника из тог времена била продирање модерности у тај сурвивал, која га својим продором 
дословно мења, те тако брише све оно што народ чини народом какав јесте. Многи су, стога, 
позивали на борбу против поменутих тековина, која је у свету већ започела установљењем 
фолклорне дисциплине, чији је циљ у том периоду и било, пре свега, сакупљање, а затим и 
проучавање старина које су „дух народа“ (видети на пример: ђорђевић, 1902).
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турном окружењу. Такав предмет, културно означен као „етнографски“, у 
контексту музеја почиње да служи као репрезентант културног модела којем 
је пре доласка у музеј припадао (Исто, 124). Самим тим што му је ново 
значење уписао етнолог-антрополог, овај предмет не може у потпуности 
приказивати његов контекст, већ он приказује како етнолог-антрополог види 
контекст и место предмета у њему — крајња објективна слика није могућа.

Делује да се етнографске збирке у музејима у Србији и даље одређују у 
романтичарском дискурсу, с обзиром на то да већи део етнографских збирки 
чине предмети са села, чији је аутор анонимни појединац, а који се користе у 
реконструкцијама различитих сегмента живота пре-модерног човека (видети 
пример традиционалне ратарске производње у: Гавриловић 2007, 120−121). 
Не треба читаву кривицу усмерити ка музејима или музејским радницима, јер 
је академска антропологија такође учествовала у „производњи“ и образовању 
стручњака који су се касније запошљавали у музејима, те тако водили збирке и 
сакупљали предмете на поменути начин. Стање хибернације у којем се српска 
антропологија дуго налазила може бити један од разлога оваквог стања.10 За-
меном парадигми и крајњом антропологизацијом науке, где се превасходно 
мисли на ширење поља деловања антрополога и увођење нових теоријско-
методолошких оквира, који у „традиционалној“ етнологији нису постојали, 
постало је јасно да етнолози-антрополози не треба да се ограничавају само 
на етнографске музеје или етнографске збирке. Уколико је продукција и упо-
треба културе карактеристична за све типове музеја, а култура је један од при-
марних концепата којима се етнолози-антрополози баве, њихово присуство у 
свим збиркама и музејама у том случају постаје оправдано.

Етнографије постколонијалних музеја и антропологија

Етнологија и антропологија је као наука настала током 19. века у западно-
европским колонијалним државама. Важно место у науци имао је тада однос 
према Другима, онима који су „далеко“ (не нужно далеко у физичком смис-
лу), односно – који се перципирају као (културно) Други у односу на Нас ис-
траживаче. Током истраживања у колонијализованим земљама прикупљани 
су и предмети од којих касније настају музејске збирке, а тенденција је била 
да се сакупе егзотични материјали који јасно реферирају на далеке Друге. 

10 О хибернацији антропологије у Србији видети, на пример: Ковачевић 2006; Ковачевић 
2015. Љ. Гавриловић запажа да су промишљања о музејским предметима и данас, након по-
менуте антропологизације, у све већем расколу са матичном дисциплином – етнологијом 
/ антропологијом, при чему је теоријски аспект у музелошком смислу потпуно занемарен, 
за шта се разлог може потражити и у прихваћеном становишту да је примарна дисциплина 
„вреднија“ од музеологије (gavrilović 2006, 52). 
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Предмети прикупљени на овај начин говорили су о животу далеких „племе-
нитих дивљака“, о тропским острвима и прашумама онако како су то при-
казивали они који су их проучавали (Гавриловић 2007, 64).

Уколико је нејасно због чега антрополози имају везе са оваквим, колони-
јалним збиркама, одговор је веома једноставан: многи антрополози су ради-
ли у служби колонизатора, проучавајући колонизоване културе ради даљих 
политичких деловања оних првих. Оваква примена антрополошког знања 
касније постаје поддисциплина означена као примењена антропологија.11 
Флаувер (william Flower) је, као председник Антрополошког института у 
Лондону, још 1884. године алудирао на практичну вредност коју етнографија 
има за оне који владају другим људима. Сматрао је да знања о посебним ка-
рактеристикама нативаца имају већу сврху у практичној примени него у на-
учним промишљањима, превасходно мислећи на примену у администрацији 
(Reining 1962). Може се рећи да почетак примене антропологије у 
колонијалној администрацији започиње увођењем „посредне управе“, об-
лика владавине којим се спроводила политика самоуправе над нативним на-
родима, у складу са њиховим традиционалним системима, у границама које 
је поставила колонијална власт (Рибић 2007, 18).12 Многи антрополози су 
прикупљање артефаката сматрали беспотребним послом, па је тако и Ма-
линовски (Bronislaw Malinowski) апеловао на то да се антрополози одрекну 
антикваријанизма и да се посвете проучавању тренутних дешавања у домо-
родачким друштвима, што ће им омогућити лакше позиционирање на место 
саветника (Hogbin 1970, 251). Слично мишљење имао је и Нејдел (Siegfried 
Frederick Nadel), који је наводио да је модерна антропологија предодређена 
да буде од велике користи колонијалним властима тако што ће им пружити 
знања о друштвеној структури нативаца (Nadel 1942). Упркос томе, било је и 
оних који су упућивали критике овим антрополозима, називајући их локал-
ним агентима, при чему су сматрали да је „контролисати људе социологијом 
било лакше него их контролисати трупама“ (Faris 1998, 157). Колонијалне 
власти су већ тада увиделе неопходност антрополошког образовања, па су 
многе администраторе слали да заврше курсеве на Кембриџу, Оксфорду и у 
Лондону (Рибић 2007, 29).

11 Сматра се да је примењена антропологија до сада имала две доминантне идеологије: па-
терналистичку оријентацију британских колонијалних примењених антрополога и егалитари-
стичку перспективу америчких примењених антрополога. Највећа разлика се огледа у „језику” 
– док су први инклинирали колонијалном жаргону, други су користили језик америчког либе-
рализма (Bennett 1996, 28−29).

12 У таквим, колонијалним проучавањима доминирала је функционалистичка парадигма. 
Она је била најпогоднија с обзиром на то да су се посредне управе интересовале за питања 
која су у вези са „друштвеним организацијама ниске скале, веровањима у натрпиродне силе 
и проблемима власти“, при чему су сматрали да се на таква питања не може одговорити без 
познавања принципа који стоје иза њих (lackner 1998, 174). Ипак, у овим проучавањима, 
еволуционизам и дифузионизам су такође прихватани као одговарајуће парадигме, где се 
сматрало да су незападне, неразвијене, премодерне цивилизације заправо раније фазе запад-
них, индустријализованих и модерних цивилизација (Kuper 1983, 120).
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Применом антрополошког знања у колонизованим земљама створене су 
многе збирке, приватне колекције, али и различити институти који су се ба-
вили културом датих земаља.13 Укљученост антрополога у рад колонијалних 
власти представља један од важнијих фактора настанка колонијалних збир-
ки и музеја, како је већ поменуто. Данас ове збирке имају значајну улогу 
и важна су места поновног повезивања академских антрополога и музеја. 
Анализа процеса сакупљања артефаката, као и сами артефакти, пружају 
увид у хетерогеност колонијалних сусрета (Thomas 1994). Потенцијал ових 
збирки, проучавање њихове историје, као и садашњости (улога у музејима, 
начини излагања, уколико излагања уопште има, итд.), могу бити кључна 
места поновног повезивања академских антрополога и музеја (добар при-
мер оваквог проучавања видети у: Venbrux 2001, 56). Овим проучавањима 
могли би се расветлити начини колонизације, доминација колонизатора над 
колонизованим, могла би се разјаснити историја колонизације, и тако даље. 
Осим тога, увид у теренске белешке и дневнике колонијалних истражива-
ча био би добар пут ка увиду у интеракције са индигеним, колонизованим 
друштвима; тако би се могло доћи до локалних знања о прикупљеним пред-
метима, чиме би се њихова учинковитост (агенцy) у датом културном кон-
тексту расветлила (Venbrux 2001, 56). Као пример колонијалне збирке може 
се узети она коју је прикупио Спенсер (walter Baldwin Spencer) у својим 
антрополошким истраживањима спроведеним 1911. и 1912. године. Спен-
сер је вршио теренска истраживања на острвима Мелвил (Mellviele) и Ба-
терст (Bathurst), где је проучавао аустралијске Абориџине и њихову култу-
ру. Абориџине је сматрао „цивилизацијски нетакнутом скупином“, што је 
омогућавало реконструкцију еволутивног развоја (Spencer 1928, 157−158). 
Абориџини су били један од примера којима се у еволуционистичкој пара-
дигми приказивао развој појединачних елемената људске врсте, где су они 
представљани као „примитивно друштво“ (Hiatt 1996, Kuper 1988). Њихова 
култура је – посредством артефаката – представљана као егзотична и у не-
ким етнографским колекцијама западне цивилизације (Morphy 1988).

Музеји овог типа, као што у Србији то чине локални музеји или култур-
ни центри, постају места са којима се антрополози све више суочавају; то су 
сада „контакт-зоне“ које омогућавају везу у смислу помоћи око проналаска 
саговорника и организовања истраживања у своме реону, при садашњим 
теренским истраживањима (Bouqet 2001, 6). У колонијалним музејима 
проучавање се може, дакле, фокусирати на две одвојене ствари – на анализу 
самих збирки и културе, али и на анализу истраживача, тј. њега као терен-
ског и административног радника. Такви музеји су комплексни и изузетно 
занимљиви, они чине најзначајније теме у антрополошким истраживањима, 
па би стога могли бити нове зоне, у којима се академска антропологија спаја 

13 Најпознатији такав пример јесте Међународни афрички институт, који се бавио 
истраживањем и сакупљањем података о културама и језицима афричких народа (Ford 1972, 
716).
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са музејским радом. Рад антрополога у колонијалним збиркама могао би да 
омогући реконструисање историјских процеса, чиме би се успоставила веза 
музеја не само са доминантним и елитним слојевима друштва, већ и са оста-
лима којима би музеј могао служити као место идентификације. Укључивање 
музеја у такве заједнице утицало би на снажење локалног идентитета, на 
развој туризма, економије, другим речима – на јачање локалних средина у 
односу на централну државну организацију (Гавриловић 2007, 10).

Етнографски музеји и етографска музеологија „код куће“

Како је приказано, у колонијалном контексту су прикупљани предме-
ти који се тичу култура којима истраживачи нису припадали, такозваних 
„далеких Других“. То су били предмети непознати и страни посматрачи-
ма из западних друштава, занимљиви превасходно због своје необичности, 
они који су били довољно егзотични (Гавриловић 2007, 68). Љ. Гавриловић 
закључује да су на овакав начин бирани и приказивани предмети успоста-
вили поредак за бирање предмета који ће се постављати у музејима, а то је 
лепота. Овде се мисли на лепоту која је постигнута историјском или гео-
графском удаљеношћу (Исто, 64). На другој страни стоји начин одабира 
ближи контексту музејâ у Србији, успостављен под утицајем „Volkskunde 
/ Völkerkunde“ модела из 19. века, где је искључиво проучавана национал-
на / етничка култура, док су Други били сви они који не припадају Нашој 
култури.14 Овакав приступ био је под јаким романтичарским утицајем, а 
критеријуми за одабир предмета били су следећи: лепота и вредност огле-
дали су се у томе да предмети припадају нашој култури (Исто, 66). Егзотич-
но и сеоско у овом контексту посматрани су као једно. У таквим збиркама, 
осим што су излагани сеоски предмети, било је важно да су они естетски 
„лепи“, због чега нису излагани они који су коришћени у свакодневном жи-
воту, већ они најрепрезентативнији и најсвечанији (Гавриловић 2007, 66). 
Ово само говори у прилог томе да етнографске збирке у музејима у Србији 
нису биле репрезенти „објективног“15 (онолико колико је то могуће да буде 
објективно) приказивања живота из одређеног временског периода, већ су 

14 Етнографски музеј у Београду, који је основан у 19. веку, а са радом почео у 20. веку, 
заснован је на истим германским, романтичарским концептима сакупљања и приказивања 
наше, сеоске културе, која се сматра егзотичном. Оваква ситуација задржала се до данас у 
овом музеју, о чему говоре његова стална поставка (видети нпр. Simić 2006) и већина повре-
мених изложби. Због тога је савременој музејској пракси неопходна хитна антропологизација, 
у смислу примене савремених антрополошких концепата у музејској пракси, која би могла да 
је извуче из доминантног романтизма.

15 У антропологији је уважено мишљење да је немогуће објективно представити живот 
или било који сегмент одређене културе или заједнице, те се у овом смислу „објективно“ 
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то била, а и данас су, кустосова виђења и замишљања света, која је он из-
градио на основу свог виђења и замишљања истог тог света, а на основу 
казивања својих саговорника на терену, или – у крајњој линији – на основу 
самог читања литературе и приступа збирци. Ипак, овакво стање није карак-
теристично само за Србију, већ за све делове у којима је германски Волкер-
кунде имао утицаја (видети, на пример: Bouqet 2001, 9).

Теренска истраживања представљају место на којем се спајају ака-
демска антропологија и етнографски музеји, макар када је Србија у 
питању — чест је случај да су кустоси Етнографског музеја одлазили на 
теренска истраживања и након тога припремали изложбе. Оно што издваја 
етнологију и антропологију као академску дисциплину у односу на остале 
друштвено-хуманистичке дисциплине свакако је теренски рад и сусрет са 
људима из контекста који се проучава, а главни метод проучавања је ква-
литативни приступ. За квалитативно истраживање неопходно је напустити 
кабинет или библиотеку, отићи на терен и срести се са људима који живе 
у контексту који се проучава, те извршити одређена испитивања њиховог 
проживљеног искуства у датом феномену. Како Бојан Жикић наводи, ква-
литативно истраживање у антропологији помаже при разумевању локалног 
контекста, што он види као кључни предуслов за тумачење односа и значења 
који су обликовани у њему (Žikić 2007, 124). Основни начини на које се у 
оквиру квалитативног приступа прикупљају подаци на терену могу бити 
интервју, као најбитнији, опсервација, неформална конверзација и, наравно, 
партиципација (Исто, 126). Оваква истраживања вршена су и у Етнограф-
ском музеју у Београду од 1961. године, а циљ је био да се обаве монограф-
ска истраживања етнографских целина у Србији ради попуњавања збир-
ки, док је резултате требало објавити у Гласницима Етнографског музеја у 
Београду.16 Многи локални, завичајни музеји такође спроводе етнографска 
истраживања својих крајева. Такође, етнолози-антрополози Музеја историје 
Југославије спровели су етнографска истраживања у оквиру пројекта југо, 
моја југо – гастарбајтерске приче у многим крајевима Србије и у земљама 
културно појмљеним као западноевропске17 у којима живе гастарбајтери, а 
ради прикупљања личних животних прича југословенских гастарбајтера, у 
сврху поставке истоимене изложбе.18

односи на питање на основу којих критеријума запослени у музеју бирају предмете ради 
„објективног“ представљања културне заједнице.

16 У оквиру ових монографских истраживања, етнолози-антрополози из Етнографског 
музеја обишли су следеће предеоне целине у Србији: Горњу Ресаву, Јадар, Доњу Ресаву, 
Неготинску Крајину, околину Бора, Зајечар, Титовоужички, косјерићки и пожешки крај, 
Сјеничко-пештерску висораван, Књажевац и околину, Пирот и околину. 

17 Драгана Антонијевић ове земље означава као културно појмљене западноевропске 
земље зато што су гастарбајтери одлазили у земље које у географском смислу припадају 
северној Европи (Холандија, Данска и Шведска) или средњој Европи (Аустрија, Швајцарске) 
(Antonijević 2011, 1014).

18 Важно је поменути ово истраживање, које су покренули Александра Момчиловић 
Јовановић и Татомир Тороман, кустоси Музеја историје Југославије, због тога што у овоме 
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С обзиром на то да је истраживање „код куће“ у Србији једино и 
постојало, без проучавања „далеких Других“, оних егзотичних, сматрао сам 
да би требало да овом приликом предложим још један концепт проучавања, 
који би био користан како за академске антропологе тако и за антропологе у 
музејима, али и за остале музејске раднике. У савременом контексту делује 
да су кустоси више окренути бављењу различитим пројектима у култури 
него сопственим збиркама, а о чему сведоче многе несређене збирке, музеји 
без електронских база, музеји без дигитализованих збирки, и томе слич-
но. Етнографско истраживање у оквиру збирке могло би да буде подједнако 
„егзотично“ као што је истраживање далеких Других, с тим што би далека 
другост у овом контексту била временски концептуализована.

С тим у вези, овде предлажем антрополошки метод „истраживања у 
дневној соби“ (Riggins 1994), при чему бих, у случају музеја, као дневну собу 
посматрао депо. У Ригинсовом (Stephan Riggins) раду, дневна соба је изабра-
на као предмет истраживања због тога што у већини домова она представља 
место где се најочигледније употребљавају артефакти у циљу конструисања 
представе о самом себи (Исто, 101), а иста је ситуација и са депоима у музејима. 
Када антрополог уђе у депо музеја, он се сусреће са артефактима који дирек-
тно утичу на конструисање представа о самом музеју, те би истраживање тако 
могло и да започне. Ови предмети артикулишу идентитет музеја у односу на 
остале музеје, галерије и институције сличног типа.19 Сусрет са предмети-
ма у депоу могао би антропологе научити лекцији да буду осетљивији према 
богатству информација које могу бити уписане у саме артефакте, или које 
можемо „прочитати“ из артефаката које су сами сакупљачи тим предметима 
приписивали онда када су их сакупљали, што даље може говорити о култури 
сакупљача. Истраживање у депоу било би боље од посматрања предмета на 
некој изложби због тога што свака изложба захтева интерпретацију коју ради 
аутор, заједно са целим тимом при осмишљавању поставке. На тај начин, пред-
мет који је већ истргнут из свог контекста поново се издваја из новог контекста 
у који је постављен (депо), те се ставља у трећи, још новији контекст (излож-
бу) у односу на оригинални. Даље, с обзиром на то да за многе предмете, због 
поменуте несређености збирки или временске удаљености њиховог настанка, 
не знамо дародавце или ауторе, истраживање би било занимљиво усмерити 
ка дубинском интервјуу са кустосима који воде проучавану збирку. Пун значај 
предмета долази до изражаја само онда када се он добро контекстуализује, 
односно, када саговорници у њега „упишу“ одговарајуће значење. Како је 

музеју претходно није спроведено ниједно етнографско истраживање са класичним методом 
„партиципације са опсервацијом“ и осталим квалитативним приступима који карактеришу 
етнологију и антропологију као академску науку. Истаживање је започето 2013. године, још увек 
траје, и план је да се заврши непосредно пред изложбу (оквирно – новембра 2016. године).

19 Идентитет је релациона катеогрија: да бисмо се одредили као Ми, морамо имати кул-
турне Друге, који су другачији од нас. Стога је увек неопходно повлачити паралеле, како би 
идентитет могао бити исказан, јер без Других не би било потребе да се изјашњавамо као Ми 
(видети на пример: Прелић 2008, Barth 1997, Nedeljković 2007, итд.).
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музеј други контекст, уколико се оригинални контекст посматра као први, 
најприближнији власнику или произвођачу предмета у том контексту јесте 
кустос. Увид у њихова тумачења предмета, одабир „омиљених“ или њима 
најзанимљивих предмета, разговор о томе зашто су неки артефакти које су 
они бирали изложени, док други нису, било би, ако ништа друго, изузетно 
занимљиво истраживање. Како је испитаник експерт за приче о свом дому 
(Исто, 115), тако је кустос експерт за приче о предметима из збирке за коју је 
у музеју задужен.20 Даље истраживање предмета у „музејској дневној соби“ 
могло би ићи у правцу анализе самих артефаката, њихове учинковитости, те 
одовора на следећа питања: да ли су ти предмети суштински активни (да ли се 
користе у поставкама, каталозима, итд.), или су пак суштински пасивни (стоје 
само у депоима и познати су кустосима, а можда чак ни њима); да ли постоје 
неки предмети који су стигматизовани (због политичке ситуације у држави, 
или из неких других разлога); да ли има предмета који су обележавајући (у 
смислу да се сматрају „карактеристичним“ за дате музеје, као, на пример, 
штафете у Музеју историје Југославије), и тако даље.

Наравно, списак могућих анализа није потпун, будући да би се могло и 
из много других аспеката прићи овој проблематици, али би веће удубљивање 
у ту проблематику прешло оквире овог рада. Циљ је био да се покаже још 
један простор у коме би академски антрополози могли да се повежу у раду 
са музејским антрополозима или другим музејским радницима.

Антрополог у музејима науке и технике

Професионална пажња антрополога донедавно је ексклузивно припада-
ла етнографским музејима који чувају незападне (или сеоске) артефакте, док 
савремени развој у музеологији подстиче антропологе да уђу у различите ти-
пове музеја (Bouqet 2001, 9). У Србији је овакво подстицање значајно касни-
ло, самим тим што донедавно етнолошка и антрополошка музеологија није 
имала своје место у академском образовању.21 У Србији стање у музејима 
науке и технике, када је присуство антропологије у питању, не делује добро 
– антрополога готово да и нема у тим музејима.22 У другој половини XИX 

20 У раду свесно користим конструкцију „збирка за коју је кустос задужен“, иако је у 
музејима у Србији присутније одређење „моја збирка“, коју употребљавају и сами кустоси.

21 Предмет Етнолошка и антрополошка музеологија постаје саставни део плана рада основ-
них студија етнологије и антропологије тек од 2011. године, а пре тога овај предмет није постојао 
као изборни. Овај предмет држи проф. др Љиљана Гавриловић, која га је и засновала.

22 Као кључни пример, у овом случају, узећу Музеј науке и технике у Београду, у којем 
тренутно ради само један антополог (хонорарно), при чему посао колегинице није да се бави 
збиркама или осмишљавањем изложби, већ комуницирање са публиком и вођење кроз ком-
плекс музеја. 
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века, музејске колекције обезбедиле су антрополозима артефакте који су 
могли да потврде еволутивне и дифузионистичке теорије људског развоја. 
Музејске изложбе биле су место на коме су антрополози имали могућност да 
повежу и едукују ширу публику, иако су они и даље били у снажној вези са 
колонијалним властима. Материјална култура „дивљих“ народа коришћена 
је у приказивању културних разлика, ради илустрације претпостављене за-
осталости незападних цивилизација (gonzales et all. 2001, 106−107). Музеји 
науке и технике, у антрополошком дискурсу, приказивали су ванвременске 
Друге као некога у односу на кога се гради опозиција развијено : неразвијено. 
Другим речима, далеки Други је погодан да се у односу на њега приказује 
индустријални прогрес одређене државе, а неке изложбе су то и приказива-
ле све до краја XX века (Price and Price 1994).

У Србији примена антрополошких знања у музејима науке и технике није 
присутна, па ћу стога овом приликом дати пример из литературе, који се тиче 
изложбе Смитсониан универзитета. Наиме, реч је о изложби наука у живо-
ту америке, коју је анализирала Софија Вакимес (Sophia Vackimes). Одав-
но присутна дебата између научника и антинаучника била је кључно место 
њене анализе. Наиме, научници често оне који нису научници доживљавају 
као дивљаке и незналачке лаике, иако су се неки од ових „антинаучника“ 
образовали у области друштвених или хуманистичких наука. Анализа коју 
је ова ауторка спровела односила се на студију нас (заинтересованих лаика) 
и њих (научних презентатора), у сличном контексту као што је то била кла-
сична антрополошка анализа нас (научника) и њих (нативаца). Ова ауторка 
сматра да је Смитсонионова изложба кључно место за задирање у значајна 
политичка и теоријска питања са којима се сусреће савремена антропологија. 
Крајњи циљ антрополога у овом истраживању био је да испита и анализира 
друштвену драму коју су створиле културне борбе око тога шта би требало 
да буде наука. Како Вакимесова наводи, изложбе у музејима науке и технике 
обично користе неки од следећих приступа: теже да освоје страхопоштовање 
јавности кроз приказ чуда и необичности природе; желе да прикажу човекову 
надмоћ над природним силама; служе као споменица великим научницима, 
њиховим открићима и проналасцима. За поменуту изложбу С. Вакимес наво-
ди да представља историјски доказ да није урадила ништа од тога. Уместо да 
илуструје научни прогрес, двадесет две студије случаја фокусирале су се на 
научни утицај и упутиле позив публици да размишља о дубљим значењима 
савремених технологија (адитива, контрацептивних пилула, образовања 
итд.) (Vackimes 1996а; Vackimes 1996б).

Укратко, приказана анализа рада и изложбе која је у вези са науком и 
техником, где је коришћено класично антрополошко знање као методолош-
ки апарат, јасно указује на то да би антрополози требало много више да се 
укључују у различите типове музеја и да раде најразличитије врсте послова. 
Један од кључних разлога је то што наука и технологија нису ништа мање 
подложне културолошким анализама у односу на друге аспекте друштвеног 
живота (Macdonald 2001, 119).
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Антрополог као преводилац културе

Ауторка Шерон Мекдоналд (Sharon Macdonald) сматра да антропо-
лошко-етнографска перспектива може „опоравити“ учинковитост музејских 
предмета, где се превасходно мисли на могућности које ти предмети пружају 
етнолозима-антрополозима да из њих ишчитавају различита значења, 
користећи интерпретативни приступ култури, те да то уједно може допри-
нети и опоравку неких од антрополошких критичких и сазнајних рефлек-
сивности (Macdonald 2001). Антрополози се у музејима посматрају као 
двоструко укључени – они производе знања у којима се теорија и прак-
са конвергирају (Исто, 117).23 Кључна улога коју антрополог, у идеалном 
случају, може добити у музејима било које врсте јесте да ради оно за шта 
је и обучаван у току академских студија – да интерпретира културу, а како 
поједини аутори запажају – култура није ништа друго до интерпретација 
себе саме (Bouqet 2001, 12). У том контексту, музеји би могли постати места 
креативних истраживања, односно – нови облици културне лабораторије.

Тумачење културе присутно је још у идејама Еванса-Причарда (Edward 
Evan Evans-Pritchard), који је сматрао да антропологија треба да се бави 
тумачењем и превођењем, што је свој пун израз добило у радовима Клифорда 
Герца (Bošković 2010, 100). Герц је сматрао да људска бића живе унутар мре-
жа значења које су сами изаткали, где се, у антрополошком дискурсу, те мре-
же означавају као култура, а њихово значење је ствар симбола (geertz 1973, 
5). У антрополошком раду је за Герца кључна била етнографија, под којом је 
подразумевао записивање културе, инсистирајући на ономе што је он називао 
„густим“, односно подробним описом, будући да антрополошка анализа јесте 
једна врста детаљног описа, који је он одувек и заступао (видети на пример: 
geertz 1972). То је тачка у којој се рад на антрополошком терену и рад антро-
полога у музеју на јасан начин преклапају – тумачење и интерпретација кул-
турних симбола. Антрополог при записивању културе има задатак да тумачи 
тумачења културе, која у одређеном тренутку дају припадници проучаване 
културе. Антрополог тежи идеалном опису, иако је Герц увек наводио како 
ми никада не можемо протумачити дате симболе боље од самих припадни-
ка дате културе (geertz 1973, 15). Свакако, он закључује да је антропологија 

23 Антрополози на Балкану, како је то запазио Слободан Наумовић, могу се посматрати 
као двоструки инсајдери: са једне стране, антрополог припада групи коју проучава, дели 
њен језик, традицију, доминантне вредности, као и интересе — он се, другачије речено, 
идентификује са објектом својих истраживања. Са друге стране, он припада и посебној 
супкултурној групи, групи интелектуалаца, или интелектуалаца који су уједно и политички 
активни — у том контексту антрополог функционише као интелектуални заступник објекта 
који проучава (Naumović 1998, 101−102). Слично стање је и са антропологом као двостру-
ким инсајдером у музејима: антрополог је део музеја, дели радни простор са свим осталим 
кустосима, као и пословне обавезе, док, са друге стране, он функционише и као преводилац 
културе — управо ту се види то теоријско и практично конвергирање о којем је реч.
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интерпретативна наука у потрази за значењем (Исто, 5). Са друге стране, 
антрополог у музеју има задатак да интерпретира артефакте који сведоче о 
одређеним културама, иако то није директно тумачење тумачења припадника 
датих култура, већ тумачење тумачења претходних кустоса који су радили на 
тој збирци, или који су тај предмет у музеј и донели. Другим речима, онај ко је 
приликом теренског истраживања донео одређени предмет у музеј, он је већ 
интерпретирао дату културу тим чином, приказао је тај предмет као важан за 
тумачење и интерпретацију проучаване културе, којој је иницијално припа-
дао и у којој је, вероватно, настао. Иако је култура процес који се непрестано 
мења и изнова производи, те је антропологу на терену теже да дође до њене 
тачне интерпретације, антропологу у музеју је посао знатно олакшан самим 
тим што се не суочава са културом у процесу, већ са „замрзнутим“ сегментом 
културе, представљеним кроз дате артефакте. На овом месту би предмет ана-
лизе био и одговор на питање ко је, када и у складу са којим претпоставкама, 
и због чега одлучио да баш одређене предмете „замрне“.

Рад антрополога на припреми одређене изложбе у музеју веома је сличан 
раду на терену — у оба случаја дешава се интерпретација, односно превођење 
културе (Bouqet 2001, 13). Тачније речено, да би антрополог учинио културу 
разумљивијом онима који нису њени чланови, он је мора растумачити и пре-
вести на оне симболе који су познати циљној групи којој је превод намењен, 
било да се ради о писаној етнографији било о изложби.24 Антрополог овде 
има улогу посредника између група и класа, он је тај који говори за друге; 
бурдијеовски речено – антрополог је миддлеброwс (Burdije 1999, 144).

Да би се одређена интерпретација културе – била она представљена у виду 
научне етнографије, или у виду музејске повремене или сталне изложбе – раз-
умела, она мора бити „прочитана“ помоћу културне шифре употребљене од 
стране ствараоца при стварању. Артефакти одређене културе немају сами по 
себи већа значења, већ се до њихових разумевања долази непосредним разгово-
ром са саговорницима на терену, односно – антрополошким интерпретацијама. 
Разумевање њихових дубљих значења могуће је само уколико се оно чита кроз 
оквире дате културе. Разумевање значења постаје проблем у случају када се 
знања која један од актера улаже у своје поступке или у своја дела не поклапају 
са знањима онога који та дела опажа. Бурдије (Pierre Bourdiey) објашњава да 
је такво разумевање могуће само уколико је историјски створена и одржана 
шифра која даје могућност да до дешифровања дође, делимично или у потпу-
ности. Разумевањем се преклапају шифре онога који опажа и шифре онога 
који је омогућио опажање (Исто, 151). Такво поклапање могуће је шематски 
приказати, за шта ће послужити једна од Бурдијеових шема. Уколико шифру 
опажајућег обележимо са Цб, а шифру оног који опажа са Ца, у дијаграму се 
преклапање у којем долази до разумевања може означити шифром Цаб.

24 Из ове позиције гледано, делује ми да су изложбе места у којима се култура преводи и 
интерпретира ширим масама, односно музејској публици, док су етнографије писана доку-
мента која, махом, чита стручна јавност. 
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Недовољно јасна интерпретација, често понуђена од стране недовољно 
вештих кустоса у овом послу интерпретирања, нарочито уколико ови немају 
антрополошко образовање, довела би до недовољног преклапања помену-
тих шифри, па самим тим и до потпуног или недовољног разумевања, што 
би створило подлогу за другачија тумачења порука од оних које је одређена 
изложба требало да пошаље широј публици, тј. од оних које је аутор хтео 
да пошаље. Нарочито у музејима, али и у етнографијама, пажња се мора 
усмерити на задовољење онога што Кувајама назива етнографском тријадом 
– излагача, онога што се излаже и онога који то гледа, тј. посматрача. Током 
протеклих неколико деценија, дебата о политици културне репрезентације и 
излагања допринела је подизању свести о томе да су музеји места за дијалог 
између онога који излаже и онога који гледа, и између онога што се излаже 
и онога који то гледа, пре него што су храмови у којима се налазе свети 
објекти (Kuwajama 2003, 10).

Стога, сматрам да академски образован антрополог, који посебно ради 
на интерпретацији и тумачењу културе посредством артефаката присутних 
у музеју, чини везу која често недостаје музејима различитих врста. Уједно, 
из поменутих разлога и могућности, делује важно да антрополози у току 
академског образовања стичу и музеолошка знања, како би се њихова улога 
дуплог инсајдера, или двоструко укљученог кустоса, испољила на најбољи 
могући начин.

Завршна разматрања

Циљ ми је био да у овом раду укажем на могућности примене антропо-
лошких знања и техника у различитим типовима музеја. Приказао сам само 
неке од њих: етнографске, постколонијалне, музеје науке и технике – не зато 
што сматрам да антрополози не би могли радити и у неким галеријама сав-
ремене уметности или природњачким и другим типовима музеја, већ само 
због тога што бих у сваком примеру могао да закључим исто – антропо-
лози су неопходни музејима. Ова три типа музеја, приказана у овом раду, 
изабрана су зато што су антрополози дословно основали збирке таквих ти-
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пова – етнографске и постколонијалне; то су збирке које им се а приори 
приписују, док су музеји науке и технике, с друге стране, према предметима 
у својим збиркама, знатно различити од првопоменута два типа. Осим тога, 
користећи технике аутоетнографије, имао сам увид у начин рада Музеја 
науке и технике у Београду.

Антрополози, стога, не би требало више да се ограничавају, или да 
их други ограничавају само на етнографске музеје или етнографске збир-
ке. Уместо тога, требало би да приступају свим музејима и свим збиркама 
подједнако, и на тај начин би се унеле иновације у музејску праксу. Оно 
што антрополозима даје легитимитет за то чињење јесте њихов апарат 
интерпретирања. Будући да је свака збирка део неке културе (и збирка науке 
и технике је део одређене културе, из одређеног времена – дакле, културно 
и временски је увек јасно контекстуализована), свакој збирци је неопходна 
интерпретација или тумачење дате културе. Тумачење културе је оно што 
дефинише антрополога, или како је то Герц закључио – антропологија је ин-
терпретативна наука у потрази за значењем (geertz 1973, 5). Дакле, антропо-
лошке интерпретације се могу применити у свим музејима и свим збиркама 
ради доласка до ширих значења и превођења одређених културних симбола 
уписаних у артефакте, ради презентације широј публици путем различитих 
изложби, које се у ту сврху и организују.

Како би овакво мишљење постало легитимно и антрополозима јасно, 
неопходно је да се они и у току академских студија баве етнолошком и ан-
трополошком музеологијом. У Србији је таква пракса започета 2011. го-
дине и чини се да умногоме доприноси да до оваквог разумевања долази, 
макар међу антрополозима. У оквиру поменутог предмета, антрополози 
се припремају за рад у музеју обилазећи различите типове музеја, њихове 
збирке, поставке и томе слично, након чега им критички приступају.

Ипак, како у Србији, тако и у другим деловима света, академска 
антропологија је и даље примарно прихваћена као писана реч, или како то 
Канизова (Jeannie Cannizzo) наводи – још није могуће завршити студије при-
премом етнографског документарца; за то је, свакако, неопходна монографија 
или научни рад (Cannizzo 2011, 170). Упркос томе, елементи академске кул-
туре требало би да се примене и у оквирима музејске праксе, поготово они 
који су се показали као корисни и неопходни. С једне стране, ту је реч о 
привржености научним истраживањима. Антрополозима у академским 
институцијама истраживање представља незаобилазан део посла када пишу 
научне монографије и радове. У музејима таква пракса није у потпуности 
прихваћена, па иако је било примера, и у овом раду, музеја који спроводе 
теренска истраживања, многи музеји то не чине. Разлог за то није познат, 
па се може само изнети претпоставка да музејским антрополозима обавеза 
да раде у музеју пет дана недељно, по осам сати дневно, значајно одузима 
време за теренска истраживања, посебно ако се има у виду да би сваки одла-
зак на терен морали административно правдати, што чини додатни посао, а 
самим тим демотивише запослене да се истраживања прихвате. Осим тога, 
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новчана средства такође могу бити камен о који се антрополози у музејима 
спотичу када покушају да се упуте ка терену. Због тога, они радије улазе у 
своје – како сам то у овом раду симболично назвао – „дневне собе“, те одат-
ле бирају предмете за нове изложбе и тумаче их помоћу постојеће музејске 
документације. Са друге стране, постоји још једна тачка на коју би музејски 
антрополози, а можда и сви музејски радници, требало да се угледају – 
тежња академских антрополога ка експериментисању са садржајем и фор-
мама, са циљем да се постигне нешто иновативно. У музејима би најбоља 
иновација – ради популаризације – била дигитализација. Овде не мислим 
на дигитализацију у виду механичке беспослице, у којој се подаци уносе 
у дигитални облик, већ упућујем на стварање нових форми репрезентације 
(gavrilović 2011, 143). Превасходно, овде је реч о присуству музеја у ин-
тернет простору, где они оглашавају дешавања и приказују своје збирке 
на музејским сајтовима, фејсбук и твитер профилима. Када је о овоме реч, 
може се рећи да музеји у Србији прате светске трендове и да већина њих 
поседује профиле на друштвеним мрежама путем којих популаризује свој 
рад, макар донекле.25 Љ. Гавриловић наводи тезу да је:

„један од начина на који би се јаз између све више сајбе-
ризоване свакодневице и музејског деловања могао превазићи, 
јесте коришење специфично конструисаних дигиталних ига-
ра, као средства едукације постојеће публике, али и промоције 
музејских садржаја потенцијалним музејским посетиоцима. 
Тиме би се музеји активније укључили у тренд обједињавања 
образовања и забаве, у различитм врстама учења, укључујући 
савладавање школских програма“ (Исто, 146).

Оваква пракса већ је започета у неким светским музејима, док су музеји 
у Србији тек недавно осмислили прве класичне игре на табли, што наравно 
није изнедрило позитивне резултате, с обзиром на то да са таквим играма 
касне неколико деценија за садашњицом — веома је мали број оних који 
се играју „стварним“ играма, док је случај са дигиталним играма потпуно 
супротан (Исто, 148). Иновације овог типа у музејима дефинитивно би при-
вукле и више посетилаца, претпостављам – нарочито оних млађег узраста.

Иако се музеји у Србији и даље виде превасходно као места у којима се 
складишти велика количина материјалне културе, најчешће старих предме-
та који се више не употребљавају, увођење предмета Етнолошка и антропо-
лошка музеологија у наставни план основних академских студија Одељења 
за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Бео-

25 Ово се дешава донекле због тога што, колико ми је познато, ниједан музеј у Србији и 
даље нема потпуно дигитализовану базу својих збирки, која је доступна свима. Такве базе не 
постоје ни у музејима, а камоли на интернет страницама, при чему би то значајно олакшало 
приступ збиркама и учинило њихово чување лакшим. Да ли се предмет за који нико не зна да 
постоји, осим можда кустоса, чува као материјално културно наслеђе? Делује ми овде да би 
чување тог наслеђа било потпуно уколико би се знало да такво наслеђе постоји. 
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граду даје добру основу да се овакве претпоставке превазиђу. Тим путем 
идући, музеји би постали места на којима се сусрећу академска и музејска 
антропологија, а она стереотипија која је донедавно владала – о музејима 
као десеторазредним радним местима за антропологе – била би одбачена 
као неважећа. Антрополозима у музејима имају јединствену прилику да 
своју дисциплину поставе у центар пажње шире публике, стога су музеји 
потребни антрополозима исто онолико колико су и антрополози потребни 
њима.
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DO ANTHROPOLOGISTS NEED MUSEUMS?  
AN ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF THE ROLE  

OF ETHNOLOGISTS-ANTHROPOLOGISTS IN MUSEUMS

Summary

Museums and the discipline of ethnology-anthropology have always been connected – wheth-
er one thinks of anthropologists collecting objects while working in colonial administrations, or 
the research and collection undertaken in their own cultures under the influence of the romanticist 
paradigm. By dealing with these two topics, and researching them, depending on the geographical 
area where they worked, ethnologists-anthropologists have, up until today, a priori been assigned to 
working in collections which they experience as their own – ethnographic and colonial. However, 
being educated within the discipline, for ethnologists-anthropologists opens up the possibility to 
work with different collections, in different ways, and because of this they should not be automati-
cally assigned to one of the aforementioned two. My goal with this paper is to, using the method of 
autoethnography on the one hand, and reviewing the relevant ethnological and museological litera-
ture on the other, determine whether ethnologists-anthropologists are trained only for colonial and 
ethnographic museums/collections. Thus, in this paper I analyze the role of ethnologists-anthropol-
ogists in different types of museums – ethnographic, colonial, museums of science and technology, 
in order to give answers to two main questions: whether ethnologists-anthropologists are only able 
to work in ethnographic and colonial collections, as well as whether ethnologists-anthropologists 
even need museums or whether – to the contrary – museums need anthropologists.


