
ВЕЛИКА ЕТНОГРАФИЈА НАРОДА И ПОГЛЕД 
НА МОНОГРАФИЈУ

Дванаест деценија непрекидне самосталне делатности и још неколико 
претходних у неформализованом статусу под окриљем данашњег Народног 
музеја у сваком случају представља респектабилан период постојања Ет-
нографског музеја у Београду. Неколике идејне претпоставке и концепти за 
оснивање музеја који би се бавио пољем у коjeм данас препознајемо му-
зејску, као и теоријски потцртану музеолошку етнографску делатност, до-
принели су томе да од самог настанка најстарији специјализовани музеј на 
територији Балкана буде окренут не само ка превасходној набавци предмета 
за збирке, већ и ка истраживачким пословима који унапређују целокупно 
прегнуће стручњака усмерених ка тумачењима народне културе. Укоштац с 
изазовом да јавности предочи истраживачко поље деловања свог, Етнограф-
ског музеја, ухватио се др Милош Матић, музејски саветник и руковалац 
збирки у поменутој институцији. Резултати су пред нама! 

Монографију под називом Велика етнографија народа – 120 година ис-
траживања културе у Етнографском музеју чини великом не само опсерва-
циони опсег у коjeм је сагледаван период од преко једног века истраживања 
културе у једној музејској институцији, већ исто тако чињеница да је аутор 
први од стручњака у времену после прославе стогодишњице музеја који це-
локупан период самосталног деловања Етнографског музеја сагледава у од-
ређеном домену, у овом случају истраживачког музејског рада. На тај начин 
Милош Матић свој допринос чини прегледним за припаднике различитих 
циљних група, како лаичке публике, тако и стручњака и научника, који ће 
разматрања употребити у даљим ишчитавањима културе и музејског рада. 
Истраживање је преточено у публикацију обима 58 страница разматрања и 
илустрација, а укупно 80 страница – двојезично на основу проширеног ре-
зимеа на енглеском. Истраживачки простор који је др Милош Матић заузео 
у свом прегледном разматрању данас већ двовековног трајања Етнографског 
музеја у Београду омеђен је одељцима у монографији који, изузев Увода као 
обједињавајућег текста о промисли аутора, прате одређене хронолошке пе-
риоде у настанку, утемељавању и даљем развитку етнолошке мисли у матич-
ној музејској институцији заштите етнографског материјала. На тај начин, 
унеколико одређујући свој методолошки приступ, Матић у првом одељку 
под називом Етнографски музеј – основне поставке прати друштвено окру-
жење, значајне личности и догађаје који су у заједничком стечају допринели 
настанку самосталног специјализованог музеја за етнографски материјал. У 
питању је последња трећина 19. века, притом бременита напорима за уста-
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новљавањем што већег и значајнијег броја и квалитета институција које би 
потом успешно учествовале у изградњи националног идентитета. У фоку-
су културно-друштвеног окружења тако се нашла потреба за прикупљањем 
материјалних доказа о тада романтичарски доживљаваној исконској тради-
ционалној култури сеоских заједница, која је у одређеним доменима одр-
жала идентитет припадника српског народа кроз векове. Не мање значајно 
било је и то што су њени припадници, дискурзивно посматрано, постали 
значајно видљивији у деценијама борбе за коначно ослобођење од осман-
ске окупације и настанак нове државотворне традиције. У таквом миљеу 
аутор се посебно осврће на деловање Стојана Новаковића као својеврсног 
спиритус мовенса за укључивање етнографске музејске делатности у јавни 
дискурс културних политика, а поготово на улогу и значај у настанку нацр-
та и акционог плана настанка несуђеног Српског историјско-етнографског 
музеја. Општи утисак о том периоду предочава нам предуслове за будући, 
по тадашњим мерилима и схватањима савремен „музејски лонацˮ у којем 
би у делатност биле преточене напредне мисли проистекле из новостече-
них веза с Европом, потом остварене ближе сарадње виђених и школованих 
Срба с двају обала Дунава и из (нажалост још увек!) тадашњих двају држава 
које су насељавали, а напослетку напора на постварењу заједничког става 
настајуће стручне јавности о материјалној култури народа – основи за му-
зејску делатност која не би била очитавана у светлу романтичарских идеја 
из прве половине 19. века.

Следећи одељак у којем аутор проналази омеђени период у истражи-
вачкој пракси и достигнућима почетком 20. века и самосталне делатности 
Етнографског музеја назван је Рана истраживања културе – пре Гласника 
Етнографског музеја и у њему се очитавају два значајна правца утемеља-
вања самосталне делатности, и, поново, једна значајна личност у чији лик 
и дело су резултати обају праваца били учитани. Кад се кућа кући, прво је 
потребно обезбедити основне услове за живот, а тек потом осмишљавати 
и остваривати друге, дуготрајније и значајније циљеве и резултате. Поче-
так самосталног рада у додељеној згради и постављање Симе Тројановића 
за првог кустоса и управитеља Етнографског музеја постали су простор у 
којем је концептуално и садржајно настала кућа у којој су рођене и почеле 
да расту етнографска музејска делатност и етнографска музеологија. Дис-
курс из којег Матић сагледава то изазовно музејско време предочава нам 
не увек достигнут баланс, али свеједно напоре, превасходно Тројановића 
у статусу средишње личности за тадашњу делатност, да се набави што 
значајнији број предмета који би репрезентовали народну културу и те да 
се они потом стручно протумаче. Постигнућа током набавке предмета и 
кључ у којем су они потом тумачени као изражаји народне културе пред-
стављају у ствари тај недостигнути баланс којим би музеј с рамена скинуо 
терет свог „предмузејскогˮ времена у којем су набавке и стручна тумачења 
били стихијски, некритични и подложни романтичарском заносу изградње 
што већег броја културних институција током 19. века, које би подупрле 
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државни идентитет и ауторитет. Управо стога аутор монографије нам јасно 
предочава достигнућа Тројановића, његове теоријске поставке и практична 
решења у музејској делатности, а потом се критички лично, као и на ос-
нову других мишљења и данашње перспективе, осврће на Симине струч-
не/научне поставке. Исто тако, треба рећи и то како Матић, сагледавањем 
покушаја да се музејска делатност осавремени, приближи тадашњим до-
стигнућима у друштвеним наукама и интегрише у новоустановљену домаћу 
дисциплину етнологије (и Цвијићеве антропогеографије!), на основу соп-
ствених увиђања објективно оставља простор да сами проценимо за и про-
тив о лику и делу првог управитеља Етнографског музеја, поготово његовог 
стваралачког опуса у условима који су били далеко од данашњих, а поготово 
идеалних у окружењу државе која је пролазила кроз сурову ратну транзи-
цију током првих деценија 20. века. 

Аргументацијом изнетом у прва два одељка сагледане су основне тео-
ријске и практичне, рекло би се колоквијално, дечје болести којима је Етно-
графски музеј био изложен у својеврсним протодеценијама настанка, као и 
у првим деценијама заиста самосталног етнографског музејског деловања. 
Наставком опсервација и разматрања о хронолошком следу догађања, као 
и осветљавањем контекстуалних процеса који су допринели, условно по-
сматрано, деловању музеја током међуратних деценија у првој половини 
20. века, уобличен је трећи одељак – Рана истраживања културе – пре со-
цијализма. Одељак је у основи поново означен спрегом напретка у делат-
ности с ликом и делом значајне личности која је тај напредак оличавала 
и омогућила. Према томе, монографски улазак у другу четвртину 20. века 
посвећен је разматрањима која би се могла сагледати у синтагми „у почет-
ку би Речˮ, јасно проговара о времену у којем је настало гласило музеја, 
стручни часопис Гласник Етнографског музеја, те све то повезује с дело-
вањем дугогодишњег директора музеја Боривоја Дробњаковића, који је ту 
музејску публикацију покренуо. У својству управитеља замашног трајања, 
што уједно значи да је пред собом имао визију, а иза себе у сваком тренут-
ку резултате којима би ту визију потцртао, Дробњаковић је ухватио време 
у којем је било потребно да дотадашњи напори на институционализовању 
етнографске музејске делатности постану, колико је то могуће, видљиви на 
једном месту. Искорак према будућности видљив је по оствареној могућно-
сти да резултати истраживања етнографа и (тада већ!) етнолога, лаика и ин-
ституционално школованих стручњака самим концептом серијског публи-
ковања постану непрекидно доступни јавности у (тадашњој) садашњости и 
(до данашње) будућности. Прегалаштво стручног часописа у којем, између 
осталог, увидом Дробњаковића у то да се етнологија развија као дисципли-
на, али и да поред ње расту тематски, проблемски и садржајно сродне науке, 
нису исључиво објављивани музејски и етнографски опредељени прилози, 
дефинитивно је поставило све углове на темељу једне за то време савреме-
не установе заштите етнографског културног наслеђа. У сваком случају, на 
другој страни чињеница да су последње деценије у првој половини 20. века 



236 КРИТИКЕ И ПОЛЕМИКЕ

већ много ближе окружењу у којем данас тумачимо сваковрсно деловање 
Етнографског музеја, оставља нам мање простора (од претходних одељака) 
у којем би „стручна носталгијаˮ могла оправдати застој у могућем напрет-
ку етнографске музејске делатности. Аутор монографије јасно увиђа како 
су, упркос томе што су – путем прилога у објављеним књигама Гласника 
Етнографског музеја, за сâм музеј везани етнолошки доприноси гороста-
са, наших уважених претходника од којих најпре треба поменути Веселина 
Чајкановића, Петра Ж. Петровића, Јована Ердељановића, Тихомира Ђорђе-
вића, домети истраживања остали условљени неминовношћу предратних, 
ратних и поратних година (1912–1918) у којима је било тешко надвладавати 
потребу да се наслеђем, а поготово етнографским, углавном некритички ко-
муницирају одређени елементи идентитета у циљу чвршћег утемељавања 
друштвено-државног ауторитета. 

Преласком у другу половину 20. века Етнографски музеј је, претпо-
стављам нехотично, пратећи драматичну промену система вредности којим 
је означена друштвено-државна промена, чак и симболичко-иницијациј-
ски интегрисан у колективизам којим се одликовао социјализам. Четврти 
одељак монографије насловљен је као Време великих истраживања и иза 
тог наслова се крију ауторова разматрања о периоду у којем су изостала 
имена „фронтменаˮ музејске делатности којима су се претходни периоди 
одликовали. Време друштвене својине и истоимене одговорности у прега-
лаштву на пољу културе генерисало је неколико феномена којима је обеле-
жен рад Етнографског музеја. На првом месту би то била кадровска полити-
ка којом је поступно повећаван обим запослених, па самим тим и стручног 
кадра, што је у директној супротности с многоструко условљеним инди-
видуализованим приступом малог броја одабраних, каквим се одликовао 
рад до Другог светског рата. У другом плану су се, како Матић образлаже, 
помаљали процеси реконцептуализације етнографског културног наслеђа у 
оквиру којих су музејска делатност и њена тумачења културе постала спо-
редна у односу на „живеˮ интерпретације својеврсно институционализова-
них културно-уметничких друштава, у чијем оквиру су неформално, али 
свеједно утицајно, промовисане репрезентације народног духа. У том прав-
цу, на овом месту, сматрам како треба малим, личним екскурсом у осврт 
укључити „црвени конацˮ монографије, што је по Милошу Матићу и мени 
чињеница да је за свих дванаест деценија рада Етнографског музеја, мање 
или више, у главном току свих делатности остала потреба прикупљања, ту-
мачења и репрезентовања народних ношњи. Вративши се на поратно време 
великих истраживања, то значи да су тада повезане музејска делатност и 
извођачке уметности оличене у концептуализацијама рехабилитације етно-
графског наслеђа остале и до данас у чврстим релацијама које се препознају 
у синтагми тзв. кудовских изложби (скраћеница КУД од културно-уметнич-
ко друштво) и сценско-кореографских поставки које би требало да емани-
рају елементе нематеријалног културног наслеђа. Трећу страну у којој је 
Матић препознао утицај друштвеног окружења и општег система вредности 
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оличава у почетку незнатно, а потом све убрзаније и захватније удаљавање 
академске и истраживачке етнологије од тумачења народне културе којима 
се, између осталог, на основу истраживачких пројеката, бавио Етнографски 
музеј у најбољим деценијама социјализма. Такав статус мимоилажења и чак 
паралелног деловања без много додира допринео је томе да, нажалост, у 
музеју ни до данас није обављена темељна антропологизација каквом су се 
одликовали Катедра за етнологију Филозофског факултета у Берограду и 
Етнографски институт САНУ током осамдесетих година 20. века. Укључи-
вање у токове колективизације и омасовљења у свим друштвеним порама, 
међутим, омогућило је на другој страни улагања заједнице у многобројне 
истраживачке пројекте, а они су, да су добра времена потрајала, могли до-
вести до тога да, колико год методолошки били неуједначени и ма у каквом 
кључу тумачени, данас подаци о народној култури у етнографским области-
ма буду доступни на територији целокупне Србије. 

Заокруживши разматрања о хронолошки постављеним временима на-
претка и сукцесивног укључивања различитих идејних осмишљавања де-
латности, о теоријским концептуализацијама и практикованим решењима 
музејске свакодневице, па све до примењиваних процедура и остварених 
резултата, аутор монографије стиже до скорашњих промена и последњих 
деценија у којима су настала чак дословна преиспитивања ко смо, шта смо 
и куда идемо. Милош Матић у петом по реду одељку под називом ʼИдеалнаʼ 
етнографија народне културе дефинитивно у опсервацију уводи до тада 
дискретно, но свеједно јасно назначен снажан утицај државне политике у 
процесима креирања и реализације заштите и очувања културног наслеђа. 
У таквом светлу посматрано, етнографско национално благо које је повере-
но стручњацима и управи Етнографског музеја на чување, тумачење и ре-
презентовање, бива, између осталог, сагледавано у условима и резултатима 
процеса који су на нивоу најшире заједнице довели до поимања (често у 
свакодневном говору употребљаване) синтагме „транзиција која трајеˮ. Са-
гледавајући утицаје етнолошких теорија, које су биле уграђиване и потоњим 
редефиницијама дограђиване у етнографској матичној делатности музеја, 
неминовно се стигло до питања тројства идентитета на којем је почивао (по-
чива, и почиваће, рекло би се!) целокупан рад, не само поље истраживања. 
У питању су структура и садржаји народне културе којом се Етнографски 
музеј и до данас бави на стручном/научном нивоу, потом идентитет очита-
ван у већ изреченом ставу ко смо, шта смо и куда идемо, означен у моралној 
спознаји стручњака, управљача и руководилаца на који начин треба, а на 
који сви ми (они) можемо допринети напретку и одговорном осавремења-
вању делатности, те напослетку, нажалост чешће но што је било једностав-
но њима „руковатиˮ, флуктуације идентитетских ставова друштвено-држав-
ног окружења у жижи захтева и условљавања шта би требало да буде реал-
ност, а шта конструкти о мисији и визији једног специјализованог музеја за 
етнографско културно наслеђе Републике Србије. Постављајући питања и 
дајући одговоре на то зашто је музеј малтене до данас остао превасходно 
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веран прилично конзервативном матичном току тумачења начина живота 
припадника традиционалних сеоских заједница и система вредности њима 
припадајућих структура, видова и елемената народне културе, Матић уочава 
како је спољашњи притисак олакшао одлуку малтене свих у одређеним ге-
нерацијама стручњака да следе инерцију „идеалнеˮ или идеалтипске етно-
графије, чији се напредак може сагледати у импрегнацији у основи сличних 
садржаја путем нових истраживачких „технологијаˮ и начина репрезента-
ције који су из њих следили. На другој страни, мање или више успешно 
избегавајући Сциле и Харибде очитаване у декларативним и суштинским 
идентитетским променама социјализмом брушеног југословенства и ате-
изма, а потом реваншистичког српства, православља и светосавља, музеј 
се дословно учаурио како не би претерано штрчао, па је из идеалне етно-
графије избачена, или у најбољем случају крајње маргинализована,1 реална 
етнографија на основу настанка драматичних промена народне културе у 
другој половини 20. века. Наметнутом или аутоцензуром условљеном поли-
тиком незамерања из истраживачке жиже су нестале одређене појаве које се 
суштински искључиво могу идентитетски очитати, потом све етнографско 
богатство настало на основу интерактивног деловања сеоског и градског 
становништва у процесима тзв. индустријализације и урбанизације, као и 
из свег тог селективног истраживачког музеализовања културе изопштени 
компаративни концепти којима би се повезали почеци делатности Етно-
графског музеја с данашњицом и могућим путевима ка савремено етнолош-
ки/антрополошки и музеолошки утемељеној будућности. 

Стигавши до модерних, наших времена, монографија се неизбежно упу-
тила ка разматрањима на који начин се Етнографски музеј суочава с најно-
вијим концептима, контекстима, пољима и праксама. Шести одељак назван 
је Време промена? и дискурзивно је посвећен преиспитивању тога да ли и 
како музејски етнографски предмет преживљава у својству темељне основе 
музејске делатности у редундантним временима технолошке, информатич-
ке револуције, у којима живимо. Како аутор запажа, редефиниција појма 
и садржаја предмета условљена је чињеницом да већ генерације младих 
етнолога/антрополога немају чак прилику ни да се анегдотално сусретну 
с начином рада и структуром „музејскогˮ размишљања колега које су са-
чувале и донеле материјална сведочанства, покретна музејска етнографска 
културна добра до њих и њиховог образовног и искуственог потенцијала 
да надаље тумаче давно несталу живу народну културу. У другу руку, такав 
статус омогућава добар стартни положај да музејске предмете посматрају 
не искључиво као музејски петрификовано материјално сведочанство, већ 

1 С обзиром на то да већ скоро четири деценије, од студентских дана, имам прилику да 
обликујем личне опсервације о Етнографском музеју на основу, како то ми колеге етнолози/
антрополози и музеалци међу собом називамо, посматрањем с учествовањем, у осврт на мо-
нографију колеге др Милоша Матића, музејског саветника Етнографског музеја у Београду, 
укључена су и моја лична искуства, запажања и ставови. 
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као корпус информација који може бити „разгледанˮ у културно-контексту-
алној панорами од 360 степени, те потом тумачен у огромном калеидоско-
пу могућих концептуализација, упоредних истраживања и са садашњошћу 
интерактивних редефиниција основног значења из њиховог некадашњег 
живог окружења. Подршку за такве ставове Матић проналази у чињеници 
да је држава Србија ратификовала Унескову Конвенцију о нематеријалном 
културном наслеђу, потом је интегрисала у рецентну делатност музеја пу-
тем основаног Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнограф-
ском музеју, а напослетку акционо чвршће привезала путем Председника и 
чланова Комисије за упис у национални Регистар нематеријалног културног 
наслеђа Србије, који су уједно музејски саветници и руковаоци збирки у 
Етнографском музеју. Време (могућих!?) промена, што је очитано из прет-
ходно изложеног погледа, очигледно је да почива на интегралном, „широм 
отворених очијуˮ прилагођеном тумачењу народне културе: материјалних и 
нематеријализованих сведочанстава, предмета и система мишљења на осно-
ву којих су они добили свој опипљиви „етнографскиˮ облик, традиционално 
посматраних и антрополошки контекстуализованих феномена и елемената 
у традиционалним сеоским заједницама, њиховим сукцесорима и редефи-
нисаним, окружењу прилагођеним живим реконструкцијама система вред-
ности какве су их оличавале у некадашњем живом окружењу, а поготово 
укључивању глобалног концепта нематеријалног културног наслеђа. 

Последњи од одељака, у којем су сагледани јуче, данас и сутра Етно-
графског музеја, носи назив Нових 120 година и посвећен је његовој мисији 
и визији каквом је Милош Матић види. У светлу досадашњих резултата, не-
сумњивог напретка и проширивања поља деловања, но, уједно и постојања 
ограничења и различитих условљавања каква су неминовна у раду било које 
музејске институције на свету, несумњиво је да било какав изражени став по-
ставља параметре по којима се мере сви следећи одговори и промишљања. 
Управо стога, чињеницом да су ауторова разматрања која су претходила 
завршници већ назначила много путева, „успутних одморишта и планин-
ских врховаˮ који су освојени у деловању Етнографског музеја, оставићу 
прилику читаоцима овог прегледа да сами, у мери коју сматрају за сходну 
и примерену њиховим потребама, упореде своје ставове и полемишу с из-
врсним опсервацијама изнетим у монографији. Но, до тада, треба поновити 
како прегледна стручно/научно обликована монографија о токовима истра-
живања у Етнографском музеју доноси обиље података и тумачења пред чи-
таоце, те, самим тим, као и зборници издати поводом педесетогодишњице 
и стогодишњице рада, у сваком случају остаје пригодна публикација јуби-
леју. Уз то, ипак, неопходно је предочити како она несумњиво задовољава 
и потребу нових генерација етнолога/антрополога, како би једноставније 
препознале значај музеја у савременом окружењу. Добром драматургијом 
излагања Матић је успео да у сваки одељак интегрише садржај у којем је 
подједнако прегледан утицај српског или југословенског друштвено-култур-
ног духа времена и његових услова за остваривање мисије у делатности му-
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зеја, потом осветли значајне личности које су својим прегнућем обележиле 
сукцесивне периоде у којима се могу препознати нови путеви или заокрети 
у поимању и делатном процесу система рада, а напокон проговори о томе на 
који начин су глобална етнографска, етнолошка и антрополошка стремљења 
била укључена у промишљања којима су поменути великани доприносили 
напретку Етнографског музеја у Београду. У изатканим нитима и тачкама 
пресека непрекинутог поља истраживања најстарије специјализоване му-
зејске институције за заштиту етнографског материјала на Балкану, аутор 
нам је, такође, дискретно назначио идеолошке предлошке с којима су се у 
различитим периодима деловања током 20. века суочавали стручњаци, као и 
назнаке о томе како је положај установе „која производи културуˮ, иако де-
кларативно аутономан, ипак подлегао потребама да буде укључен у матични 
ток друштвеног деловања и тренутно актуелног јавног дискурса. Пред нама 
је, како и сам каже, нових 120 година, а на нама да те деценије осмислимо, 
утемељимо и проследимо до свих нових генерација кустоса. 

Др Марко Стојановић, музејски саветник 
Етнографски музеј у Београду
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