
ПОГЛЕД ЗА ОБРАМИЦОМ, НИЗ ПУТ  
Ово писање је подстакнуто изложбом и студијом у каталогу 
др Марка Стојановића, С обрамицом низ пут, Етнографски 

музеј у Београду, с јесени 2021.

(Опсервација)

У просторној композицији шарених приказа који маме посетиоце да у 
Етнографском музеју започну своју воајерску сеансу, лако се дâ издвојити 
једна, условно речено, пирамидална инсталација, ова чију фотографију и 
приказујемо. Она се из неколико разлога, од којих су пресудни они емпатиј-
ски, одмах усваја као кључна за прво одгонетање наслова изложбе. И, мада 
није први камен на који запињете када уђете у строги музејски мимоход 
(крени десно и не скрећи с пута), јесте лукаво постављен у осу улазног 
портала с левим и десним смирајним дистанцама које стоје у божанским 
пропорцијама (златном пресеку). Она која сигурно барата језиком простор-
ног компоновања (за визуелни идентитет изложбе заслужна је др ум. Дра-
гана Купрешанин) потрудила се да се у поставци одмах виде, па тек потом 
читају, три кључне ствари које аутор изложбе, поводом задате теме, жели да 
подели с публиком. У „инсталацијиˮ коју видимо, рекло би се, по природи 
излагачке ствари, обрамичко наслеђе показује се у три своја сведочанствена 
својства (употребно, естетско, симболичко), које опцелињује јединствен по-
рив за саопштавањем (и размењивањем). Све умеће мог рукоделства збори 
вам колико ја обожавам своју суђеницу, колико ми је стало да јој топлина 
мојих руку која је пренета у украс дрвета греје срце док носи воду којом ће 
да мије моје тело, готово да збори један од актера ове трочлане инстала-
ције!? Истини на вољу, аутор је три својства и начин њиховог појављивања 
(комуникацију) ставио у исту категорију. Исто тако нам ваља да се одмах 
исповедимо и да признамо да се у нашем рецепцијском фантазму ради о 
само једном од десет музеографских сегмента, на колико је аутор разложио 
презентацију свеколиких сазнања о баштинским вредностима обрамичког, 
као ипак разнополног наслеђа (и ово му доброхотно учитавамо да не бисмо 
ширили причу о томе како је добар део свог рада испунила суптилна презен-
тација родних компетенција у традиционалним друштвима). И суштински, и 
симболички, тај сегмент назван Путевима ка њему, ка њој и њима држи на 
окупу све слике које изазива главни ток музејске приче С обрамицом низ пут. 

Да не заборавимо да се још једном оправдамо. Држимо да воајеризам 
има потребан конотативни потенцијал за усмеравање пажње на принуду 
којој су посетиоци свих музеја подвргнути. Они морају открити шта је то 
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кустос намерио да им покаже. Да је све у рукама кустоса стара је истина, 
јер они одвајкада играју ону популарну игру сам се питам, сам се одгова-
рам. Ово је еуфемизам за дуговеку рубрику у Политици под називом Да 
ли знате?, и нама је предочен на самом почетку кустоског стажирања пре 
пола столећа. Принуда није унапред ружна јер подстиче револт и ерупцију 
питања, па ако је кустос добро закувао, може и да им, чим подметнутим, 
погурава знатижељу. Кулинарство, свако, муку мучи с мером. Ентропија је 
друга крајност у коју је лако склизнути и код добро смишљеног скривања 
садржаја презентације. Код аутора Марка Стојановића одвећ је, за нечији 
укус, садржаја симболичких функција у односу на путни контекст. Јесте и 
та неравнотежа провокативна, па тера у закључак да култни садржаји иду 
низ пут и кад су кошаре, тестије и зембиљи празни. Није ни то наметање, за 
почетак, без ђавола. Духовни садржаји, као и естетска самодовољност са-
мих израђевина, којој Стојановић посвећује убедљива објашњења, јесу неке 
поруке које лако прихватамо.

(Асоцијација)

Ја, као дете. Гледам канту за воду и мрштим се. Она буцмаста, блештеће 
плава, непробојна, изнутра бела, запечена. Само за воду служи. И без воде је 
једва подижем. Швапска. Мора да се чува. Ако је обијеш, вода у њој ће бити 
опасна, због рђе. Све је добро замислио Шваба, али ја не знам како да сачу-
вам цеванице и чукљеве кад је скинем с артешког бунара и кренем кући. Чак 
и кад не напуним свих 12 литара, заносим се код сваког корака и канта ме 
млатне по нози. А нарочито кад чујем Марикин глас и нагло се окренем да 
ми не промакне да је и видим. Она је ту, иза цркве и овог бунара, становала, 
и било ми је дуго да чекам да је видим тек у школи.

То су моја сећања у којима је била загонетка како само ми, деца дошља-
ка, имамо тај проблем с кантом. Та принуда мисли о преносу канте с артеш-
ког бунара до кухиње у којој је мајка журно спремала оброке за млађу децу 
није ми дала да мислим о води. Поред кухиње јесте била пумпа за воду, како 
је било и заповеђено у добром домаћинству, и све што си испумпао одмах 
је ишло, и без канте, једним коритом право у кухињу. Али та вода није била 
довољно чиста за кување. Тако је саветовано мајци због мале деце и због 
болести нашег оца. Мада је и та из јавног бунара била и жута и масна. Али 
контролисана. На артешком су се могла срести и мање жгољава деца од 
мене, али су и они имали мој проблем, само мање погубан по њихове чукље-
ве. Тек понекад би се појавио понеки одрасли мушкарац који би с лакоћом 
понео у свакој руци по једну канту и ми смо завидно гледали како одлази 
прав к’о свећа (равнотежа, дакле!). 

Мој „транспортниˮ проблем одгонетнут је коју годину касније. Тек када 
сам на салашу видео како жене с ђерма с лакоћом односе до кухиње две 
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огромне кофе с водом. Преко рамена, уз помоћ неке пречаге. Ти наши меш-
тани нису много таласали, али су знали знање: Гледиш и учиш. Е сад, прет-
постављам да су моји дошљаци били мало као туристи (старији су дошли 
јер се ваљало следити прогрес новог друштва, а убрзо су се вратили свом 
завичају, а млађи су из нове средине одскакутали у бољи свет, док су они 
овде рођени остали у процепу). Учили су дошљаци од својих ненаданих 
учитеља Шваба, дојучерашњих власника великих домаћинских имања у 
Бачкој, па или нису доучили, или их је нечујни одлазак и последње домаћи-
це Швабице ускратио за још неку лекцију. Мени се чини за ону о транспор-
ту у непредвиђеним условима.

Мада би се могло помислити да је матори профа побркао изложбе, па 
мисли на Богданову (Шекарић) Стрму равницу,1 није ме без ђавола ово при-
сећање спопало баш када сам ушао на Маркову изложбу. Нешто у тој вир-
туелизацији обрамичког наслеђа има везе с усмеравањем информација. С 
разликовањем „генерацијаˮ дигиталног општења, рекли би данас у време 
кршења мозга с 5-Г мрежама. Суштински, питање је да ли је мени била 
ускраћена информација да у локалној традицији постоји помагало (у јед-
ном привредном контексту) за пренос двеју каната, или је моје колонисте 
– туристе мрзело да суштински прихвате нову генерацију транспорта воде 
од бунара до крајњег корисника коритом (у другом, кућевном контексту), 
каналом који их је спајао.

Хтели – не хтели, на овој асоцијацији се кристално јасно указује да 
је свако наслеђе везано неким каналом који спаја прошло као садржај да-
нашњег сећања. Марко то доследно спроводи. Ако нема канала, нема ни 
сећања. Мртва уста не зборе, како се зна.

Обрамице су... низ пут препознате као још један од многобројних 
канала комуникације према у њих уграђеном некадашњем систему вред-
ности. Репрезентација једног од елемената народне културе привређи-
вања изнела је на музејску светлост дана чињеницу да су у позадини 
репрезентативних етнографских културних сведочанстава о одевању, 
украшавању, становању, обичајима и свечаностима, баштињена и дру-
га – исто тако значајна, а опет наизглед обична, у чији су музеолошки 
кључ тумачења уграђени храна и вода у својству животних темеља за 
опстанак било које друштвене заједнице (Стојановић 2021, 34). 

И, како је онда (после Другог рата) било неприкладно с емајлираном 
кантом ићи на бунар, тако је данас прича о 5-Г комуникацији и „паметним 
кућамаˮ у нескладу с обичајем да се струја и даље може (по сопственој 
вољи) „скидатиˮ с бандере (не би се могло лако рећи који је сарказам већи, 
онај да се објекти у заштићеном природном појасу „снабдевајуˮ струјом 

1 Студијска изложба музејског саветника у Музеју Војводине Богдана Шекарића и Дими-
трија Михајловића кустоса-историчара, Стрма равница. Сто година од колонизације Војво-
дине 1921. отворена 26. октобра 2021. године.
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кроз прозор рени-бунара, или онај да је највеће, у нашем окружењу, копање 
биткоина откривено у подруму једног меморијалног центра!).

Вратимо се провери ваљаности озрeњеног доживљаја с почетка нашег 
текста.2

Верификација узајамног огледања

Дакако, оно „по природи ствариˮ тражи своју логичку артикулацију и 
аутор презентација свестан је да визуелизација обрамичког наслеђа мора 
да стоји насупрот наративу. Сваком наративу, а у овом случају и антропо-
лошком дискурсу у ужем смислу, да би се у визуелизацији сачувала сва 
сведочанствена целовитост. Не памти се никада само притка и једна њена 
слика, него сви садржаји који су се вртели око притке и све приче које су 
формирале обрамичку културу.

Ако инсистирамо на описаној „пирамидалној инсталацијиˮ као цен-
тралној играчкој фигури изложбе, онда можемо да поопштимо закључак и 
да кажемо да се изабрани приступ изложбеној презентацији, а то је визуе-
лизација насупрот наративу (научном, културном), увек може да се разуме 
двојако. Као комплементер (1) научног дискурса, то јест као начин подвођења 
наслеђа антропологији као психологизму стварности (у њеном транспорт-
ном сегменту) или као ствар по себи наслеђа (2) музејски предмет сâм све 
говори – то јест као психологизам музејског документа.

Обрни-окрени, тешко је замислити да је аутор могао да избегне ове 
ушанчене детерминизме, али је могуће претпоставити један од излаза. Ан-
трополигизација музеалности (3), што је наш предлог обнародован на 5. 
конференцији Центра за музеологију и херитологију (Bulatović 2018).

Да видимо шта је то под (1)

Прва опаска има оправдање у Витгенштајновом отпуштању језичке 
свемоћи у мишљењу о свему и свачему (култури размишљања, као другом 
имену за филозофију). Напуштање је то, мада он то не каже баш тако, да је 
анализа антропологизоване стварности једина употребљива јер се разуме 
(тачније, пристаје у немоћи) да је само човек артикулисао говор као доми-
нантну размену мисли. Но, свеједно да ли је то тако зато што је човек из 
лењости одбио да „научиˮ да говори „нечовечкиˮ с другим врстама, мада 
има сјајних демантија ове тврдње, или из чисте самољубивости, тек наме-
тањем јединствености свог језика човек сужава поље различитих домина-

2 користимо стару реч за гледати: зрȅти; прозрȅвши; òзрети се
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ција и тиме подиже потенцијал сопствене. У том јасно ограниченом домену 
Витгенштајн ипак никада не занемарује да су све мисли човекове увек дате 
као слике. Такође, мада о томе није изводио језичке артикулације, никада 
није престајао да слика (оставио је завидан опус цртежа, акварела, пасте-
ла)! Мислимо да је то радио да не би пао у психологизам доживљајног. Овај 
пад би, према ригидним постулатима аналитичке филозофије тумачећег, био 
сигурни суноврат аналитичког приступа. А Витгенштајн није био скептик: 
Скептицизам није необорив него очигледно бесмислен, ако хоће да сумња 
у оно о чему се не може питати. Сумња може постојати само тамо где 
се нешто може рећи (Vitgenštajn 1978, 6: 51). Када Витгенштајн каже да о 
стварима о којима се не може говорити треба ћутати, заправо мисли да се о 
њима не може судити речима. Да додамо како је то нагласио најбољи тумач 
филозофије језика Д. Дејвидсон, питањем: Шта за речи значи то да нешто 
значе? (Šnedelbah 2021,44). 

То да се код Витгенштајна може се говорити о језичко-херменеутичкој 
филозофији (Šnedelbah 2021, 215) подиже потенцијал друге премисе у нашој 
анализи.

А шта смо умислили под (2)

Друга претпоставка подиже своју одрживост на инсистирању да је пред-
ставност модус сазнања јер напушта психологизам (музејско по себи), а не 
срља у расцеп искуствено–рационално. Окретање леђа психологизму (до-
живљаја музејичности) задржало је право погледа преко рамена тек да би 
у расцеп унело нешто од „убеђењаˮ да доживљајем музејичности управља 
нешто стабилније од импулсивног искуства. Стабилност је оно својство које 
музејичности омогућава његов начин појављивања: представност, појам 
пољског музеолога В. Глужињског (Gluzinski 1980). А свест о њој једнако је 
удаљена и од рецепције саме идеје сведочанствености (плод дедукције), ко-
лико и искуствене индивидуализације процеса сведочења (резултанте индук-
ције) и захтева онај поступак који је још К. Попер увео као хипотетичко-де-
дуктиван (Попер 2002). Сви прејезички системи, а музеј се, макар као среди-
на (медиј) у којој се збивају процеси осведочавања (музеализације) таквим 
намеће, захтевају расветљавања и приближавања разумевању у којима прев-
ладавају непотпуни силогизми. Међу њима, креативни ентимем подстиче 
наду да се о „стварима о којима се не може говоритиˮ може с разумевањем 
ћутати, да се мало заклонимо иза Витгенштајна. Али, да није у питању ис-
празна реторика, потрудио се да упозори и предлагач представности као 
темељног музеолошког појма, када је признао да то јесте један доминантан 
модус сазнања у музеологији, али да се ничим не темељи у метафизичком 
наслеђу, нити може или треба да се брани његова априорност. Напротив, 
сва снага овог модуса потиче из целовитости слике коју изазива музејско 
саобраћање у коjeм побуђивање „свих сликаˮ проистиче из претпоставке 
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(замишљања идеје) да „оно што је представљеноˮ само открива побуду 
због које је сачувано. Ово је поперовски закључак који Глужињски није 
записао. Иако постоји истовременост у објављивању ове двојице аутора, не 
постоји потврда да је Глужињски одмах и имао у рукама Поперове потоње 
студије. За нас је битна легитимност приступа који поштује претпоставку 
да вишестрани увид у стварност (музејске „слике света” су због тога на 
цени код разних корисника) даје право на истраживачко ишчекивање баш 
„тога и тогаˮ. Ту је на делу онај ентимем који носи терет конотација појма 
креативни, чија непотпуност у нашем, музеолошком случају, удара не на 
његову естетичко-психолошку снагу, већ на оно што је Дејвид Хемлин 
назвао проширењем опсега знања (Хемлин 2001) на медијално прикупљање 
погледа (неизговорљиво) или како је то сликовивито именовао Гипсон, pick 
up, (Gibson, 1951; 1974), стварање слика стварности и њихово трезорирање 
као знања докученог медукцијом, не као извора.3 Поступак је то који не тре-
ба замењивати с холистичким, на који се све чешће враћа када се пледи-
ра на обухватност предмета проучавања, због тога што се ту ради само о 
структурној, али не и родној сличности. Исто тако никако није успевало 
да се било какав нови термин за изванјезичку комуникацију предложи и 
устали поред веома велике доминације темина интуиција. Тако се без икак-
ве дилеме сваки нови предлог завршавао у констатацији да се ради само о 
још једном облику интуитивне спознаје. У том смислу и термин који сада 
актуелизујемо имао је статус илустративног предавачког помагала који смо 
преузели из курсева опште методологије које је држао професор Светозар 
Синђелић. Али то није главни разлог. Главни се налази у потпуној немогућ-
ности дискурзивног поређења нечег што (спознато представношћу) јесте 
изванјезичко. Јер, као што је ласно абдуктивном закључивању да прихвати 
непотпун аргумент заснован на вероватноћи или знаку када се ослања на 
Рајлијево знање како (кога уводи да би оповргао ваљаност пропозицијског 
знања да), тако је изгледно да креативни музејички ентимем почива на ве-
роватноћи како је изванјезичким премисама („упознавањемˮ: опсервацијом, 
чулном комуникацијом) могуће изводити „свечулноˮ (медијско) закључи-
вање (Анђелковић 2007). 

Намерно не завршавамо еуфемизмима о „језицима, говорима и дискур-
симаˮ нејезичких феномена. О томе ево и сада говоримо, мада настојимо 
да не истичемо језичку предефинисаност свих система, не бисмо ли дали 

3 „Велика затеченост у коју је човек упао пре свега погледима с фотоса, може се рећи, 
сасвим недавно је успела да допусти тумачење да у сликовном запису није баш све претход-
но виђено (ментално сликано). Напротив, то не баш све је нешто, како би ваљало веровати 
Гипсону, најпре потпуно независно од менталних слика и није њихов вишак, већ продукт 
друге врсте активности – прикупљања информација (pick up). Стога је супроизвод гледања и 
виђења, те постојећом инструментаријом тумачења нетакнута чињеница. Визуелна перцеп-
ција почива на прикупљању информација, а тек потом се слике декодирају, те тада постаје 
извесно њихово конструисање, семантичка градња (како се мисли у гешталт психологији)” 
(Булатовић 2016, 149–150).
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потребни значај „неизрецивимˮ, а презентним и комуникативним феноме-
нима.

Претпоставка је да ћу усвојити „трогубостˮ обраменичког наслеђа јер 
ми је пик-ап комуникација дала право за то. И обрнуто, нећу ни очешати 
„трогубост” јер ми није „подметнута” (може бити и било када и било где, 
а пресудно је да то буде у телу презентације) ниједна претпоставка тог 
смисла.

Наравно да је задатак сваког истраживања да покаже да је могуће да се: 
комплементерима (1) олабављује неумитност каузалитета да се пред-

ставност по себи (2) узима као силогизам представног „језикаˮ. Језика у 
којем је улога (више од једног) чула пресудна у преношењу једног догађаја. 
Не простог збира („атомизацијаˮ) више језика, нити простог збира више 
чулних доживљаја, него целине догађања.

Сада је извршно питање – шта од овог представног 
имамо на изложби?

Трагамо за синопсисом (I) визуелизације обрамичке културе транспор-
та на истраживачком искуству збирања у Етнографском музеју у Београду, а 
знамо за отмени музејски обичај да се синопсис не сме видети на изложби. 
Не полемишући о одрживости отмености у општој комуникацији с публи-
ком, како се у већ описаном визуелном дојму изложбе дâ наслутити, лако се 
увиђа да је аутор користио модел излагања музејских предмета као великих 
актера по себи. Свакако је испоштовано да грозд излошка сачињавају музе-
алија (а) коју чини предмет (као зрно грозда) и оно што га је начинило све-
доком времена, то јест музејска документација (као лист), а потом и интер-
претација (б) сведочанствених вредности, коју чине научно тумачење појаве 
која се докуменује, с једне стране, и њено музеолошко конституисање као 
(полисемичне) културне информације. Дакле, на изложби нас нападају, или 
мање-више препуштају волшебном базању, додатни излошци који имају све 
шансе да се издају за невидљивог чокота лозе који је подарио оно што се 
да ћутити – омамљиве стакласте куглице. Зашто не кажемо оно што се дâ 
осетити? Зато што у овој старијој словенској речи за непосредовано чулно 
опажање видимо подразумевану претпоставку да се у тај процес улази у 
тишини или без буке говорног језика. Спознати шта непосредно чулима, 
значи пре свега дати шансу свим чулима. А то је извесно обећање да ћемо 
и извести она значења која је та непосредност условила. Ово има посебан 
значај у музејској комуникацији у којој очекивано гледање (бацање погледа) 
прерасте у посматрање (активно ћутење, то јест активирање свих чула) које 
ће омогућити формирање виђења ствари (као схватања о ствари). Ово инси-
стирање на непосредном опажању нечег што није језички заступљено (у це-
ловитом облику), а представиво је као сведочанствени (музејички) ентитет, 
само је наше истрајавање на заступању музеолошког силогизма као ентиме-
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ма. Поновимо, у њему је оно што се подразумева оно што је изванјезичко, а 
то је баш модус музејске представности – ћутилне целовитости спознатог4.

Ако нисмо баш упућени посетилац, оно што нам не дозвољава да тек 
тако базамо по изложби, то је нацртано (у дискретно скривеној) сценогра-
фији (II) изложбеног збивања. Намерно употребљавамо формулацију (непо-
тпуног силогизма) у исказу ако нисмо баш сасвим, да бисмо нагласили да 
посетилац и стручна публика никада нису потпуни антоними. Наиме, мора 
постојати претпоставка вероватноће да ће код било којег посетиоца да се, у 
зависности од оног што ће као креативну варијанту понудити аутор (и дизај-
нер) изложбе, разбуди нека сасвим стручна побуда за закључивање о оном 
(знању) како. А не присила на аподиктичко експертско знање да. 

Како овим простором ћутилне спознаје вијугају аутори ове изложбе? 
Ако се у иначе теретној берзанској структури простора музеја лако пробије-
те до сценографске замисли ове изложбе, промашујући у успутним прола-
зима пар „кључнихˮ илустрација или паноа, јасно ће Вам се под нос стави-
ти шта прво, а шта потом читате/гледате/слушате. И ту се мало одступа од 
синопсиса, односно сценографије, из „објективнихˮ разлога. Објективно је 
видљив дисбаланс информација по врстама (текстуалне, визуелне, аудио), а 
и неоправданост недостатка оних уже музејских, документацијских. 

Све ово цепидлачимо јер драматизација (III) изложбе има добру енер-
гију. Она је има у обрисима „пирамидалногˮ обухвата збивања на излож-
беној сцени (фотографија је ту за подсећање). Изложба је збивање сећања, 
не ледени замак. И не (само) сећања аутора. Овај минималистички мизан-
сцен – обрамице лебде у простору као Калдерови мобили – призива теско-
бу сличну оној коју ствара гледање Л. фон Трировог Догвила. Мада је ово, 
идејно трогубо (ка…, ка…, ка…), зрекално поље јасно разуђено ка кључним 
контекстима обрамичког транспорта. Најпре ка антрополошком, који засту-
па текстуална легенда, потом ка културном, који заступају илустрације, те 
ка представном, који заступа „мапаˮ кретања кроз мизансцен. Овде се ради 
о неочекиваном ефекту: црне траке, постављене за особе с посебним потре-
бама, нехотично визуелно формирају, хтели-не хтели, нови комуникациони 
канал, то јест узимају улогу рампе између гледалаца и актера, и маркера 
ка чиновима представе. У свему томе негде се изгубио дамар игре. Нешто 
звука у позадини и један више реметећи него сарадљив видео („туристич-
киˮ) клип, не успевају да у музејском простору покрену саучесништво гле-
далаца с врло јасно издвојеним ставом аутора изложбе да се овде баштини 
смисленост рада на помагалу/алату да би се животни ритам одржао са што 
више рационалности и довољно простора за задовољства постигнућем. Бес-
прекоран је одмерен текстуални опис аутора о генези алатних израђевина 

4 Разрада ове тезе изнета је на скупу Dva dana za baštinu: od iskazivanja moći do osnaživanja 
identiteta, Kluba Hrvatskog etnološkog društva i Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu, 22–23. travnja 2013, а у изводима се нашло у књизи Уметност и музеалност, (Бу-
латовић 2016, 211)
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за које је човек везао свој живот. Но, тек таложено задовољство, када га 
препознамо у музејској представности, показаће нам се као културно богат-
ство. У њему имамо право да рукоделну вештину за тренутак одвојимо од 
енергије и емоције дрводељца и посматрамо је, ако је некоме и то поредбено 
важно, као подврсту кинетичке скулптуре. Јасно је на изложби показано 
шта је смисао музеализације обрамица, па и није ни било очекивано да се у 
презентацији симулирају обрамичке позе или стилови, не дај боже као во-
штане фигуре, али јесте очекивана екранизација обрамичке културе. Нећете 
ни на једној железничкој станици „из епохеˮ наћи одливену, бронзану симу-
лацију Аниног бацања под воз, али ће се у пртљагу сваког другог путника 
тог имагинарног „воза с реминисценцијамаˮ наћи роман Лава Н. Т., макар 
у мислима. Такође, ударним зрекалним просторима у возу, слично „главиˮ 
обрамице, дакле изнад сваког седишта у купеу, да бије у очи, налазили су 
украси покренутог путовања – прикази белега земље ка којим се хрли. То је 
подстицајна игра, саучесништво које се у музеју као путовању очекује.

Није моје да забадам нос, али ако се у музејској презентацији не екра-
низује пуноћа наслеђа с обрамицом, па низ пут, онда не можемо побећи 
од наратива. Мада збирне целине обрамичког наслеђа не би могле ништа 
говорити да им у документацијском трезору нису похрањене драгоцене илу-
страције и аудио и видео записи, ипак се све неумитно заклапа језичким 
описима. Из тог разлога, музејској презентацији никада доста биографског 
наратива. Да не испадне ова наша прича сва у празно, ево запажања после 
читања текста у каталогу. Узмимо у разматрање само један појам који при-
пада сфери саобраћаја. Место је у овој Марковој студији и презентацији 
исцрпно третирано у једном, њему извесно при срцу, контексту употребе. 
Ако се направи бенигна статистика, место употребе описано је кроз сериоз-
не наративе у четири битна сегмента. Место налаза предмета, будуће му-
зеалије, само, по правилу у музејском картону. Место одлагања у тренутку 
када је изгубило примарну функцију ни у једном сегменту. Нека буде да сам 
и промашио у претходном пабирчењу, али за место одлагања предмета из-
међу две употребе, дакле, док је још у пуној функцији, нисам нигде нашао 
опис. А није свеједно. Напротив, баш изабрани модел изложбене комуника-
ције, као и благи антрополошки дискурс који боји студију у каталогу, нас су 
заинтригирали да копамо по биографијама. Наравно, није нам дата факто-
графија, али ко брани машти да замишља, кад већ у картону пише географ-
ско одредиште, да се замишља окућница у којој је истраживач набасао на 
обрамицу. Дакако у документацијском опису и треба да стоји само суви фак-
тографски опис, али и он мора да буде исцрпан. На пример, обрамица зате-
чена како подупире вратницу кокошињца морала је да потера истраживача 
да забележи причу о неместу за њу. Фактографија може да документује и 
тривијалну „биографијуˮ, али и неку симболику у чину деградације значаја 
те израђевине за даље привређивање. А тек фактографија која наводи на 
сценарио о деградацији власнице и кориснице тог помагала постаје драго-
ценост у попуњавању сложене обрамичке говорљивости. Само прижељкује-
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мо да је тих прича више, јер их аутор, руку на срце, има. Наравно, код оног 
контекста који му је при срцу, код тумачења култног статуса (Стојановић, 
18). Не заборавља се да је култно својство омиљени критеријум за ризни-
чење предмета, па и обилује причама, до ентропичности. Такође, посредно 
су биографисања обрамица заступљена и у сегментима описа саобраћања, 
а нарочито у закључном слову До музеја низ пут. Шта овим несумњиво 
биографским записима у нашем запажању даје другоразредни статус? Па, 
у музеолошком смислу то што ове „биографијеˮ нису индивидуализоване 
кроз третман конкретних музејских комада и сценарија који подиже њихов 
сведочанствени потенцијал из равноправног третирања баш њихове, мале 
јединачне „животнеˮ причице, за које аутор у начелу пледира у својој интер-
претацији. Да не грешимо душу, када се чита каталог ништа не мањка, али 
се на изложби открива да није замишљена као „љубавна причаˮ.

Наравно, и наратив, па и биографија музејских актера као њен популар-
нији род, тражи своју визуелизацију. И зато трагамо за планом визуелиза-
ције и синопсисом презентације, а радовао би нас и план методике интер-
претације (као обавезни, IV елемент плана музејске презентације). Тек да 
производња изложбе не би имала лажну дилему: шпанска мелодрама или 
бисери пред свиње. Обрни-окрени, прича чува сећања. Не памте се чиње-
нице, него приче о њима, има потребе, а без научне принуде, да нагласи у 
својим литерарним сећањима и Олга Токарчук. Неће посетилац после из-
ложбе понети предмет кући, али хоће причу коју је прочитао, чуо од аутора, 
или ону коју је гледање и слушање побудило у његовом сећању, па ју је и 
разменио с ауторима. То му не треба замерити. Као ни аутору ове рецензије. 
Бар делимично. 

Јер, ред је да сажмемо наше музеолошке рефлексије и запитамо се 
ако није добро Бијело дугме / није добра Катарина / шта је добро, шта 
је добро, шта нам треба?5 Критичка наука је кичма и ње не недостаје у 
студији Марка Стојановића, али ова остаје пуки амблем елитизма зналаца 
ако нема културе разумевања општег. На њу је указала идеја изложбеног 
представљања у којој је наратив о наслеђу обрамичког путовања обуздан 
за рад чулног изазивања посетилачке емпатије. Заправо је драматизацијом 
путовања с обрамицом на изложби озарена једна потреба, дискретно изне-
сена у закључним разматрањима аутора, за актуелизовањем пристојности 
као првог лика културе. Због тога ова изложба, и ми као њен конзумент, 
пледирамо за мањи еуфемизам од критичке науке – шта је добро, шта нам 
треба... треба нам више културе научавања. А аутор рече да обрамице јесу 
(...) својеврсни музеолошки дефинисан мост према данашњем тренутку у 
којем постоји хитна потреба за што ширим обухватом ка настанку кри-
тички обликованог, редефинисаног система памћења и разумевања управо 
те, некадашње и суштински већ нестале културе традиционалних сеоских 

5 Disciplina kičme, Dečja pesma, PGP RTB, 1987.
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заједница. Ма како на први поглед ефемерне за главни ток културе којој су 
припадале... (Стојановић, 34).
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Детаљ поставке. Фотографисао Д. Булатовић.

2 
 

Путевима ка њему, ка њој и њима држи на окупу све слике које изазива главни ток 

музејске приче С обрамицом низ пут.  

 

Детаљ поставке. Фотографисао Д. Булатовић. 

Да не заборавимо да се још једном оправдамо. Држимо да воајеризам има потребан 

конотативни потенцијал за усмеравање пажње на принуду којој су посетиоци свих 

музеја подвргнути. Они морају открити шта је то кустос намерио да им покаже. Да је све 

у рукама кустоса стара је истина, јер они одвајкада играју ону популарну игру сам се 

питам, сам се одговарам. Ово је еуфемизам за дуговеку рубрику у Политици под 

називом Да ли знате?, и нама је предочен на самом почетку кустоског стажирања пре 

пола столећа. Принуда није унапред ружна јер подстиче револт и ерупцију питања, па 

ако је кустос добро закувао, може и да им, чим подметнутим, погурава знатижељу. 

Кулинарство, свако, муку мучи с мером. Ентропија је друга крајност у коју је лако 

склизнути и код добро смишљеног скривања садржаја презентације. Код аутора Марка 

Стојановића одвећ је, за нечији укус, садржаја симболичких функција у односу на путни 

контекст. Јесте и та неравнотежа провокативна, па тера у закључак да култни садржаји 


