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Саша Срећковић

о јЕДНој могУЋој мУзЕолошКој тРАНзИцИјИ

Расправа о појединим изазовима за музејску делатност у Србији у 
периоду транзиције, односно о начину на који се ти изазови одражавају 
у пракси музејске установе. У времену када музеји у свету преузимају 
улогу центара очигледне наставе и када им реалан јавни значај расте, 
истовремено код нас стицајем политичких околности често доспевају у 
понижавајући положај. 

Разматрају се основне функције музеја у светлу савремених циви-
лизацијских токова, с нарочитим нагласком на маркетинг. Аутор есеја се 
залаже за својеврсну музеолошку „субверзију“.

Кључне речи: Музеји, транзиција, музеологија, музејске функције, 
маркетинг, менаџмент, вредности, новац, тржиште, субверзија. 

„Србија је земља у транзицији“ је етикета каква припада и већини ис-
точноевропских земаља, које се после урушавања вишедеценијске владави-
не комунизма враћају тековинама капиталистичког устројства друштва. 

Јавни дискурс се служи различитим еуфемизмима, тако да се заправо у 
овом случају народи поменутих земаља сада „враћају вредностима демок-
ратије, људских права и слобода“ итд. Ово лицемерје замагљује суштину 
настојања главних носилаца тог дискурса да земље у транзицији претворе 
у терене за огољену експлоатацију природних богатстава, културолошких 
ресурса, људског генетског потенцијала, односно за одлагање сопственог 
отпада. Земље у транзицији им излазе радо у сусрет, надајући се да ће тиме 
и оне стећи добит и привилегије. На унутрашњим, локалним политичким 
плановима сасвим им на руку иду корумпирани политичари у јакој спре-
зи с крупним криминалом, а делимично и процес приватизације у којем 
претходно ни приближно није законски решен велики број спорних својин-
ских односа.

Све у свему, на снази је „дивљи капитализам“ где се већ деценијама 
уназад стваране дубоке људске неправде још само додатно акумулирају. 
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Томе се сада придодаје и тренд настанка „глобалних играча“, мањег броја 
бизнисмена који поседују монопол на тржишту који готово више нико није 
у стању контролисати и који попут модерног Левијатана гутају све остале 
потенцијалне економске такмаце, где више ни државне границе не пред-
стављају никакву препреку. Расту општа несигурност и страх, умањена је 
вредност људског живота, а социјални програми не нуде адекватне одговоре 
на ове изазове. С друге стране, свакако је неразумно оспоравати потребу Ср-
бије за интеграцијом с осталим земљама Европе и света, па и за успешним 
укључењем у токове глобалног тржишта. Питање је изгледа у томе која је 
права мера између онога што се даје и онога што се добија...

Чему овај увод који нема директне везе с музеологијом? Али шта он у 
суштини подразумева, ако не један од главних примера владајућег вреднос-
ног одређења? Овде указујем на вредност новца, капитала и профита. А 
савремена музеологија (и то нарочито етнолошка) се у свом сублимираном 
виду бави вредностима и знамењима времена. У једном органском схватању 
света њен задатак обухвата и анализу савремених културолошких трендова 
(уз природно реферирање на прошлост) директно произашлих из сфера по-
литике, економије, технологије итд. 

дакле, савремено доба свуда (па и у земљама у транзицији) фаворизује 
вредност новца и још га претвара у фетиш. Наравно, наше доба се у том 
погледу није еманциповало од прошлих времена, али је после колапса ко-
мунизма вредност профита добила до сада невиђену снагу и замах. Новац, 
значи, данас све више без икаквих моралних зазора, и након свих искустава 
таложених вековима и миленијумима, и после свих прегнућа хуманистич-
ког, па и религиозног образовања и васпитања...Зар смо опет на прапочетку? 
Ако овом сазнању додамо тежину наших локалних прилика у Србији, после 
вишегодишњих осујећености узрокованих политиком, за неке људе вред-
ност новца фактички представља макар утеху.

Србија је у последњих 15 година као држава вишеструко поражена на 
националном и економском плану, па распад друштвених вредности који је 
иза тог следио не представља изненађење. Национално осећање, језик и по-
родица су, на пример, традиционалне вредности у дефинитивном опадању. 
Вера је релативно присутна, али у великој мери као буквална или симболич-
на куповина опроста... Као ултимативни смисао новац остаје опсесија мно-
гих, без обзира да ли као циљ или као средство. Посебно је опасно то што он 
може наизглед пружити надокнаду за изгубљени идентитет и самосвојност. 

И најзад, где је место музеја у Србији усред наведених политичких и 
економских прилика, као и одговарајућих, изразито практичноматеријалис-
тичких вредносних оријентација? Шта ту може да учини један музеј? да се 
забије глава у песак, докле год из буџета притичу макар и минимална средс-
тва за просто одржавање његових егзистенцијалних функција? 

Можда као утопију или недостижну мисију, али истински морални сми-
сао музеологије овде и сада видим у субверзији у односу на постојећи по-
редак ствари, обележен садржајем из увода овог текста. Или барем у посре-
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довању између политичких и економских структура, друштвене заједнице и 
оних вредности које је та заједница превидела, заборавила, привремено или 
трајно напустила...У економском, духовном и моралном распаду, у распаду 
институција једног друштва, може ли један музеј носити лучу неких других 
вредности, чија ће макар једна искра премостити ово време и већ негде не-
кад пасти на плодно тло?

Субверзију о којој говорим су на локалним нивоима већ успешно спро-
водили (и данас спроводе) поједини еко-музеји. Задатак стратешки и адми-
нистративно значајних културних установа попут Етнографског музеја је у 
том погледу комплекснији (деликатан рецимо с обзиром на проблем терито-
рије деловања), али можда не и немогућ. 

* * *

Скренућу пажњу на извесне аспекте везане за мисију музејских устано-
ва у данашњем времену. Упутна су у вези с тим нека разматрања изнесена 
у последњем билтену из студијске серије Међународног комитета музеја 
посвећеном управљању (менаџменту). Вредност музеја је у ономе што он 
чини, а не у музеју по себи, тврди Стефан Вајл. Према томе, опстанак поје-
диначног музеја не може бити циљ сам по себи. Ни музејске збирке не могу 
бити циљ по себи, а квалитетно руковање збиркама се једноставно подра-
зумева. Вајл истиче да се у пракси музејских установа у свету често бркају 
појмови „средстава“ и „циљева“. Затим, вредновање музеја на основу њего-
вих ресурса може лако помешати појмове „више“ и „боље“. Музеј се такође 
не може вредновати само на основу јавних програма или кроз квалитет уп-
рављања институцијом, односно кроз технократски аспект праксе. 

А онда – гле! – опет стижемо до питања новца, тј. профита. да ли је 
свим музејским радницима јасно да новац по себи не може бити циљ, већ 
само евентуално једно од средстава које се користе у испуњењу мисије му-
зеја? Вајл напомиње да музеолошка пракса нажалост још увек није усавр-
шила свој инструментаријум до те мере да би се могли исказати јасни не-
квантитативни показатељи који изражавају квалитет рада и вођења музеја. 
Сам музејски менаџмент представља „скуп пракси којима се расположива 
средства усмеравају да би се постигла вредност“ (Харолд Ласвел).

Имајући у виду релативизацију критеријума успешности у данашњем 
свету страховито брзих промена, не постоји ли рецимо опасност да и му-
зеји потпадну под тај тренд, где већ наговештени материјалистички принцип 
може постати одлучујући у погледу даље егзистенције институције (сугери-
шући шта музеј треба да чини да би опстао, а то је стварање профита, што 
није у сагласју с његовим основним послањем)? Наравно да та опасност пос-
тоји, томе се музеј мора одупрети и још је боље ако то учини проактивно.
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Институције су водећа друштвена снага у афирмацији вредности друшт-
вене заједнице. Тако и музеји истражују и врше дифузију постојећих вред-
ности на њима својствене начине, мада није искључено да могу стварати 
и афирмисати и нове вредности, односно преформулисати и давати нове 
предзнаке већ постојећим!? Понекад то изгледа морају чинити и у самоод-
брани.

Смисао постојања музеја у свету данас се нарочито изражава кроз њи-
хову образовну функцију. aли то образовање није налик класичном школс-
ком образовању, па ни доскорашњем класичном педагошком раду музејских 
служби у Србији. Музеји у свету преузимају улогу центара очигледне на-
ставе, те им, природно, расте јавни значај, друштвена ангажованост, а са-
мим тим и одговорност. Такву улогу узели су у тренутку када је образовање 
изашло на тржиште као никад пре. Сада се налазе усред окружења веома 
захтевног и узбурканог тржишта образовања, које се све чешће спаја с про-
изводима индустрије забаве и доколице. Притом се интересовања и потребе 
постојећих и потенцијалних посетилаца музеја све више фрагментизују, па 
тако расту и специфични захтеви у односу на музејске програме. Сазнајни 
процес је свакако важан, али по С. Вајлу посета музеју углавном не доноси 
нова капитална сазнања, него би се пре могло рећи да учвршћује и консо-
лидује оно што је већ претходно научено и схваћено. Овде као значајну спе-
цифичну димензију перцепције музеја треба посебно истаћи емоцију. додао 
бих да у односу на индустрије забаве музејске поставке истичу научну ар-
гументацију и поступност у основи, али инвентивни музејски програми не 
оскудевају ни у емоцијама, забави, провокацији, хумору и интерактивности. 
У односу на телевизију, интернет и различите нове медије, музеји нуде бо-
гатији тродимензионални амбијент који у већој мери указује на аутентични 
контекст представљених предмета и појава. 

Најзад, веома важан аспект пословања музеја у савременом окружењу 
огледа се у партиципативности. Музеји укључују у своје програме при-
паднике локалних заједница и флексибилно одговарају на њихове жеље и 
потребе. Такође тиме учвршћују социјалне везе, делују на економској равни, 
али и на психолошком и духовном плану, на заштити животне средине итд. 
Нова музеологија као покрет у струци говори о музеју као оруђу за образо-
вање у служби друштвеног развоја и жели да пружи конкретне доприносе у 
свакодневном животу заједнице. 

Па ипак, док значај и углед музеја у свету расте захваљујући њиховом 
ангажовању на образовању и учвршћивању кохезије друштвене заједнице, 
код нас те установе све чешће доспевају у понижавајући положај. Од потре-
ба локалне заједнице углавном задовољавају ефемерне жеље властодржаца 
и државних чиновника. Јавност и транспарентност рада углавном постоје на 
декларативном нивоу. Тржиште практично на овом пољу није још ни фор-
мирано. Ретки су и за похвалу искораци који на модеран начин приступају 
обавези просветног и педагошког деловања музеја. Буџети за музеје су све 
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скромнији, а с друге стране им се ускраћују или знатно ограничавају закон-
ске могућности сопственог остваривања и прихода и самофинансирања...

Тешко је стога замислити да ће промене у музејској делатности у Ср-
бији добити ускоро и неки унутрашњи импулс, па и да ће се кустоси, поред 
својих основних задужења, одважити на својеврстан интелектуални револт. 
Реални људи упућени у ситуацију ће с правом приметити да су основе моје 
хипотезе о музејској субверзији у Србији више него климаве. Управо су му-
зеји код нас до сада били бастиони конзервативизма и друштвене инерт-
ности! Али, можда им управо такво наслеђе пружа потенцијал да се одупру 
пребрзим променама вредносних система или барем да их темељно про-
мишљају и ту своју рефлексију поделе с јавношћу. Навешћу овде пример 
садашњег положаја културе рада у савременом свету. 

Напоран и континуирани људски рад, као и интелигентне предузетнич-
ке идеје, у ери глобализације су – на посебан начин, својствен духу времена 
– у великој мери оспорени, па понекад и обесмишљени, јер их данас у трену 
могу збрисати резултати нечијег коцкања на глобалном финансијском тр-
жишту (а да тај неко може бити удаљен и хиљадама километара), као што 
су их некада могли поништити ратови, поплаве, епидемије...Као установе 
с растућом образовном функцијом и социјалном одговорношћу музеји би 
требало да се позабаве овом чињеницом, анализирају и укажу на негативне 
последице, али и на цивилизацијске алтернативе. 

Има ли начина да се премости јаз између наметнуте друштвене пози-
ције и статуса музеја у Србији и онога што је стандард пословања модерних 
музеја у свету, када се зна да је положај културних делатности у оквиру 
постојећег односа политичких снага и утицаја у Србији заиста мизеран? 
Верујем да има, али је претходно битно успоставити квалитетан систем 
кадровске селекције, а наша држава то још увек није постигла. Из позитив-
не кадровске селекције – наравно, уз постојање политичко-економске ста-
билности – морају временом уследити стабилнији услови за финансирање 
културе, па и музеја. Ипак, музеји код нас вероватно никад више неће моћи 
уживати оне привилегије и рачунати на лагодну позицију из времена кому-
низма. Већина њих ће се борити за опстанак у новим условима (уколико 
је опстанак по сваку цену уопште пожељан, што негира С. Вајл. По њему, 
музеј мора пре свега квалитетно служити широј заједници!). 

Могли бисмо се у овом погледу послужити добрим искуствима неких 
европских земаља (Француска, СР Немачка, на пример) и неке функције и 
послове музеја пренети и објединити у оквиру одређених струковних тела. 
Извесно је, на пример, да у односу на музејске аквизиције већ годинама 
уназад код нас влада фрустрирајућа ситуација: једва да постоје средства за 
откуп предмета, па и оних највреднијих. Сем поклона и размене предмета 
с другим музејима скоро да је замрла ова витална активност музеја код нас. 
Сматрам да је проблем одавно превазишао могућности појединачних музеја 
у Србији и да би се формирањем заједничких фондова за откуп од стране 
више институција то стање знатно ублажило. Једнако хронични проблеми 
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су и они који се односе на музејске зграде, просторе за депое и изложбе-
ну делатност, а и на физичко-хемијску заштиту предмета. Мислим да је у 
перспективи једино ваљано решење, опет, у концентрацији више истород-
них проблема у оквиру једног професионалног тела, и по могућности у што 
мањој мери контаминираног дневно-политичким приликама. Музејске ин-
ституције морале би се саме прилагодити новонасталим реалностима, јер 
је вероватно да општи економски трендови неће добити повољан смер у 
односу на културу ни у будућности. 

Ако дође до удруживања ресурса више музеја, сматрам да би кустосима 
преостало више времена на располагању за креативан рад који се може из-
разити у осталим битним музејским функцијама: у истраживању, презента-
цији и интерпретацији резултата рада, при чему плодови развоја савремене 
технологије могу бити од значајне користи. У противном, музејски радници 
ће се претворити у вечите ловце на спонзоре, и очајнички их јурећи томе 
посвећивати велики део свог корисног радног времена. 

Физичко очување вредног културног наслеђа неспорно мора бити орга-
низована брига државе, те је нормално да се на прави начин актуелизује ова 
улога власника и титулара културне баштине. У осталим музејским функ-
цијама мислим да би било добро користити искуства делимичне или ком-
плетне приватизације неких музеја у Европи (на пример, у Аустрији и Хо-
ландији) и створити услове за приватизацију музејског менаџмента. док би 
за функције аквизиције, заштите и чувања музејских предмета држава ван 
сваке расправе имала обавезу да из буџетских фондова обезбеди средства, 
дотле би функције презентације и управљања музејом требало да претежно 
буду подложне тржишним кретањима. Музејски радници (од директора до 
спремачица) би онда били ангажовани под уговором, а њихову успешност 
би оверавало тржиште у својој развијеној форми. Силе тржишта имале би 
своју позитивну улогу и по питању мотивације кадрова запослених у му-
зејима. 

Ипак, и ту постоји принципијелан проблем: како рецимо у неком вре-
менском периоду контролу над радом музеја поверити једном месару или 
трговцу нафтом који нема увид у суптилности музејске струке? Свакако да 
специфичности музејске делатности не може вредновати било ко ко посе-
дује капитал. Склон сам опцији да у том смислу треба тражити прелазно 
решење: за рачун приватног капитала управне одборе музеја би могли са-
чињавати превасходно људи од знања, угледа и моралног интегритета у ре-
левантној струци. Такође би за дискусију била могућност да се музејски 
менаџмент финансира из одређених фондова, од стране фондација и сл. За 
успешно и ангажовано деловање (па још, у извесним приликама рецимо и 
културолошки „субверзивно“) је неопходно добити финансијску подршку 
стабилног бизниса или неискомпромитоване, а финансијски солидне орга-
низације. Један музеј може имати и више различитих профила донатора. 

желим да нагласим изузетну важност доброг менаџмента за музеј, јер 
он може обезбедити препород на нивоу струке. Ни раскошне зграде, ни сав-
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ремена техника, ни новац, па чак ни непроцењиво вредне колекције не могу 
сами по себи обезбедити персоналност музеја – то могу учинити само људи 
који у њему раде. Управо због тога је више него жалосно што је ова струка 
код нас већ толико дуго времена у агонији. Музејски колективи су најчешће 
депресивни и разједињени, без тимског рада и углавном пате од организаци-
оне патологије високог степена. Није само недостатак финасијских средста-
ва узрок оваквом стању, али је више него тешка иронија чињеница да многе 
добростојеће компаније из економског сектора систематски и успешно раде 
на ослобађању креативних потенцијала својих радника, на организационој, 
тимској успешности и добрим међуљудским односима и мотивисању, док 
већина музеја нема такве могућности. Немам намеру да ниподаштавам ре-
ални значај извесних бизниса за просперитет друштвене заједнице, али за-
иста гротескно звучи чињеница да, у односу на музеје, рецимо радници у 
фабрици презерватива имају изграђени колективни дух, добре међуљудске 
односе и могућност креативног испољавања напросто зато што то себи могу 
да приуште да плате! (Ма хвала Богу, нека су живи и здрави!) Али могу да 
замислим шта би у таквој атмосфери урадио један или више музеја који за-
једницу снабдевају заиста трајним духовним вредностима.

Размотрићу овде и значај маркетиншке филозофије и маркетиншких 
техника и њихову постојећу, али и могућу улогу у „транзиционом“ периоду 
музеја, тим пре што су многи склони да у маркетингу неоправдано виде 
панацеју за све болести и недостатке, које су углавном структурне приро-
де. Невоља је у томе што се „маркетингом“ често желе замаскирати лош 
рад, пропусти и грешке: квалитет производа се не подразумева увек. Нужну 
етичку димензију маркетинга може спонтано потврдити развијено тржи-
ште, мада тржиште као механизам можемо означити као вредносно неут-
рално. Веће количине производа и услуга, бољи квалитет и разноврсност 
понуде у свом садејству у основи омогућавају и бољи квалитет задовољења 
жеља и потреба корисника. Према томе, битна етичка димензија маркетин-
га је испуњена уколико је производ квалитетан, а то је и прва компонента 
маркетинг микса. 

Али, вратимо ли се на терен музеолошке праксе, можемо ли тврдити да 
је свака изложба по себи вредна ако представља рецимо културну баштину? 
Сумњам у то. Употреба оригиналних музејских предмета нема више ону 
снагу музеолошког аргумента по себи какву је имала некад. даље, ако је 
музејска поставка немаштовита и сувише класична, зар би требало да оче-
кујемо да нам посетиоци похрле у музеј да виде такву поставку, уместо да 
искористе могућност да удобно и у миру своје собе учине виртуелну посе-
ту музеју и осете „изблиза“ те исте предмете? Наравно, производ и понуда 
овде нису појединачни предмети већ изложба као целина, музејска поставка 
која уобличава неки концепт аутора-кустоса, руковаоца збирке. А да не го-
ворим о „сумњивим“ догађајима и изложбама где се уместо музеолошког 
квалитета, естетске, етичке и документарне вредности исказује пре свега 
(или чак искључиво) политичка или комерцијална воља наручиоца...Комп-
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ромиси су често у животу неминовност, али желим да укажем на то колико 
је овде професија у опасности, јер уколико такве програме подупире и јака 
промотивна (тј. маркетиншка) кампања онда се само увећава штета од тако 
схваћеног посла. Чак бих, уз дозу ироније могао рећи да би лошији марке-
тинг мање обзнањивао сумњиве вредности! 

Ипак, сада долазимо до једног питања где мислим да музејска профе-
сија има у перспективи јак потенцијал. да ли програми музејске презента-
ције или комуникације треба само да прате актуелна кретања на тржишту, 
закључак је који би можда могао произаћи из мојих претходних разматрања 
у овом раду, а која су се односила на заговарање приватизације неких му-
зејских функција и служби. И управо стога, из разлога „позитивног субвер-
зивног“ деловања сматрам да се ни једна музејска функција не може и не 
треба у потпуности везати за тржиште. У смислу хипотезе о могућности 
едукације тржишта заговарам једну проактивну културну политику музеја 
кроз стварање потреба за одређеним производом на тржишту (на пример, 
кроз програме анимације). Ту је потребна интеракција образовне мисије му-
зеја, маркетинга и коришћења знања о законитостима тржишта. Конкретно, 
ако знамо да је од свих старих заната данас тржишно одржив само ткачки 
занат, да ли то значи да се професија треба помирити с том чињеницом и 
надаље приређивати само изложбе и програме који се односе на овај за-
нат? Наравно да не! Из већ ноторно јасног разлога који намеће образовна 
мисија музеја, зарад тржишта се не могу заборавити остали стари, а данас 
„клинички мртви“ занати попут рецимо мутабџијског заната. И због тога се 
мора освежавати меморија друштвене заједнице о занатима приређивањем 
изложби из постојећих фондова и архива музеја. 

Ја пак, иако сам сићушни противник политике „брендинга“ међународ-
них корпорација, залажем се убудуће за много више него што сме да сања 
један обичан музеалац: верујем да се неки занат поново може оживети и 
да се у извесној мери поново може створити потреба тржишта за њим, па 
макар било то и на локалном нивоу (што значи више од обичног проширења 
музејског производа). да би се божанство профита у свом бришућем замаху 
стално самопотврђивало оно тежи да у сваки кутак земљине кугле рашири 
неки корпоративни производ као што су различита синтетичка влакна. Какву 
онда шансу има један мутабџијски покров? Зарад профита – а посредством и 
индиректним дејством различитих глобалних процеса – угасиће се потреба 
за њим. Међутим, арсенал савремених глобалних трендова нам нуди и један 
који нам у борби може ићи на руку, а то су природни, еколошки производи. 
Рецимо да кострет има природна, здрава својства и чврстину које не може 
надоместити неки други материјал, чак иако тај други материјал има свима 
знани лого међународне корпорације. друго, ревитализацијом старих ма-
нуфактура и производних процеса ће се активирати старе вештине и знања 
које не спадају у информатичка технолошка знања, енглески језик и мар-
кетинг, посредством којих нам се сада чини да је освојена цела васељена! 
Укратко, мисија музеја може имати данас смисао који далеко надилази стан-
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дардне и давно установљене оквире ове професије, па тако можемо у своју 
корист преусмерити нека маркетиншка знања која су увезена првобитно из 
других дисциплина, филозофских система и културолошких окружења. Јер, 
маркетинг је свакако у основи користан скуп и систем знања и вештина, а 
већ по себи је позитивна чињеница што је он заправо „размена вредности и 
трансфер искустава“ (проф. Томислав Шола).

Али, и у овом сложеном и толико умреженом свету опасности остају 
бројне. Такве су на пример оне којим су повезани маркетинг и медији на 
подручју манипулације јавношћу. Оне се углавном не односе на свет музеја, 
јер су присутније тамо где се моћ и новац могу непосредније генерисати, 
као што је то случај у области политике и економије. То ипак не значи да му-
зеологија треба бити поштеђена таквих тема, јер поново наглашавам да се 
она, у свом савремено конципираном виду, бави вредностима, значењима и 
знамењима времена. Према томе, она мора захватати и у свакодневицу и ак-
туелне теме данашњице. Између осталог, потребно је мисаоно рашчланити 
толико актуелну цивилизацијску моћ слике и веру у њену убедљивост и са-
модовољност. Безгранична технолошка, а данас већ и концептуална могућ-
ност медијске манипулације чини овај проблем врло сложеним. Не дешава 
се ретко да срачуната употреба слика и визуелних садржаја у средствима 
информисања доприноси узроковању и распиривању конфликата, услед 
чега су већ пале бројне људске жртве. да ли слика догађаја довољно говори 
и снабдева нас свим потребним информацијама о догађају и појави? да ли 
убедљива презентација, односно једна од могућих интерпретација појаве 
осигурава вредност те појаве по себи? Светска јавност углавном плута по 
површини стварности, а дисциплина као што је музеологија дужна је да 
открива чињенице о вишедимензионалности појава попут визуелних пред-
става. Не само ради науке или због откривања естетских вишеслојности, 
већ и због етичке димензије своје мисије и општег културолошког послања. 
Слично би се могло учинити и с анализом неких других актуелних култу-
ролошких проблема, као што је на пример идеологија новог доба или екс-
панзија медијских програма типа reality show. У свом до сада екстремном 
виду, у програму Велики Брат, наилазимо на дубоку људску отуђеност, де-
хуманизујућу визију „свевидећег ока“ чију моћ „присваја“ и воајерско ТВ 
гледалиште, у одрицању од интимности...Бесмисао који је оправдан вели-
ким новчаним улогом...Иза тога се крије једна атрофирајућа цивилизација. 
Музеологија мора и ту интервенисати, јер се она легитимно бави структу-
ром људске перцепције у различитим временима, она обухвата културолош-
ку, али и психолошку и социјалну димензију стварности и мора се понекад 
вредносно ангажовати! 

Не бих овде пропустио прилику да се опет позабавим опседнутошћу 
цивилизације новцем и профитом, чега нису поштеђени ни музеји. А новац 
је нашим музејима доступан у тако незнатној мери, да је настојање да се 
њега докопамо најчешће осуђено на понижавајућу фрустрацију. Није на-
равно битно другачија ситуација ни с другим музејима у свету. У вечито 
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зачараном кругу условљености (и уцењености) опстанком и преживља-
вањем, уметност и култура морају свету пружати бар трачак светлости и 
наде. Зар водити музеј – и много више од тога, кроз тај чин стремити некој 
племенитој мисији и визији – није онда у потпуном несагласју са служењем 
богу Мамону? Напротив, један од основних задатака музеја данас била би 
релативизација неприкосновене вредности новца као животног циља по 
себи. Важно је да што више људи схвати да се не може све на свету купити 
новцем, иако на феноменолошкој равни много тога управо на то указује. 
Изложба о историјату новца и њему придаваних конотација могла би бити 
један мали прилог ка том циљу. А квалитетне и делатне културне установе 
би морале стално доказивати јавном мњењу да оне саме поседују у најмању 
руку достојан еквивалент било којем финансијском капиталу!

Свако доба је пред оваквим искушењима, али овде пре свега мислим 
на музејску професију. Време наше „транзиције“ у којем сред бурног ок-
ружења покушава преживети ова професија доноси културолошке шокове; 
пред нама се распадају многе традиционалне вредности или се претварају у 
непрепознатљиве садржаје. Али такав развој доноси и многе шансе и при-
лике уколико смо добро опремљени да равноправно идемо у корак с брзим 
развојем догађаја. 

У времену глобализације, па и иначе, добро ћемо учинити ако своја му-
зеолошка знања надградимо једним ширим погледом и мање ригидним при-
ступом стручним темама. На пример, универзалност једне теме може лако у 
врло широки, глобални контекст довести неке вредности које су за неупуће-
не само од локалног значаја. Концепт контекстуализације предмета и поја-
ва доводи их у њихово реално животно и функционално окружење уместо 
да их, као у класичној конзервативној музејској поставци, представља као 
атомизоване фрагменте истргнуте из стварности. Интердисциплинарност 
нам омогућава да предмет и појаву посматрамо с различитих гледишта (на-
учних, стручних...), што само увећава богатство њиховог тумачења. Рела-
ција прошлост-садашњост-будућност ће нам, уз временску дубину, сигур-
но дати потребну димензију актуелности, заправо безвремености истинских 
вредности. Увођење театра у музеј даје снагу живости и животности пред-
стављене појаве, њену емоционалну и интелектуалну димензију. 

То су значи и добре стране знамења времена у којем живимо. И свакако, 
потенцијално моћни савезници маркетинга!

Најзад, наизглед с оне стране маркетинга је моје виђење музеолошког 
ангажмана које се може окарактерисати као афирмација вредности које су у 
одступници у односу на неке друге вредности што наступају с таласом тран-
зиције. И вероватно је тако. Уметност и култура често иду „против струје“ и 
мени је жеља да у традиционалистичке и конзервативне институције улије-
мо такву свежину која ће их противставити „победничком“ конформизму 
владајућих социоекономских парадигми како би обнављали старе (или про-
изводили нове!?) вредности. Овде ћу намерно тенденциозно протумачити 
мисао Петера дракера да музеј мора вратити ресурсе које му је претходно 
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доделила друштвена заједница, али с додатом вредношћу! Радо бих додао 
вредности скепсе, па и активног супротстављања многим квазинеминов-
ностима садашњег процеса тразиције у Србији. 

Нажалост, музеји у Србији још увек углавном нису стигли да примене 
многе концептуалне и технолошке иновације већ уобичајене у неким другим 
европским земљама, тако да у њима то већ дуго и нису иновације. А наши 
музеји су већ (и све више) у борби за сопствени опстанак или за потврду 
смисла сопственог постојања. да ли ће свој смисао оправдати искључиво 
некритичким прихватањем свих снажних цивилизацијских трендова, или 
ће храбро и независног духа по потреби кренути и у сучељавање, у деконс-
трукцију савремених митова?

Много је овде постављених питања, а не зна се још колико је одговора. 
Остављам својој маленкости могућност да изнесем аргумент који ће зазву-
чати као поштапалица данас у свету музеја, али у контексту овог рада смат-
рам да је истинит: пледирао сам овде често за непристанак или барем скеп-
су, јер је све то било у циљу одбране једног културног идентитета, односно 
права на сопствене различитости. А зар то ипак није јавно изражена мисија 
многих музеја у свету?
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Summary

Sasa Sreckovic

ON ONE POTENTIAL MUsEUM TRANsITION

A discussion on particular challenges for museum activities in Serbia in the period of transi-
tion, that is, on the manner these challenges are reflected on the actual work of a museum. at the 
time when museums in the world take over a role of centers of object-oriented teaching and when 
their real public significance grows, museums in our country are often in a humiliating position due 
to political circumstances.

Basic functions of a museum are reviewed in the light of modern civilization courses with the 
emphasis on marketing. the author advocates a kind of museum “subversion”.


