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ИСХОДИНОВЕ
МУЗЕОЛОГИЈЕИЛИКАКОЈЕ
РОМАНОПИСАЦПОСТАО 

МУЗЕОЛОГ
Сажетак:ПолазећиодслучајаМузејаневиностиотвореногуИс
танбулу 2012. године, каомодела савременемузејске праксе,те
одистраживањаМузејскогдруштваВеликеБританијеоодносу
јавногмњењаимузејаиз2013. године, у раду сепроблематизу
јепредметмузеологијекаонаучнедисциплинеињеногодносаса
концептом„новемузеологије”.Утомсмислу,каоистраживачки
проблемозначавајусемодернекултурнефикцuјеподкојимсепод
разумевајуимагинативнисадржајикојиусавременомсветуимају
културнувредност,акојиуметодолошкомсмислупредстављају
наслеђеновемузеологије.Циљрада јетумачењедоприносанове
музеологијеукорпусумузеолошкихистраживања.

Кључнеречи:наукаобаштини,музеологија,херитологија,нова
музеологија,модернекултурнефикције,ОрханПамук

Музејневиности

Музејневиности(MasumiyetMüzesi)уИстанбулуосновао
јеизајавностотвориописацОрханПамук(OrhanPamuk)
2012. године. Књига Невиност предмета1, која предста
вљазваничникаталоговогмузеја,овенчана је2013.годи

1 Pamuk,O.(2012)TheInnocenceofObjects,NewYork:AbramsBooks.
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неНаградомМериЛинКоц за „најбољенаписанмузејски
каталог”.2Маја 2014. године, у Талину у Естонији,Музеј
невиностидобиојеиугледнунаградуЕвропскимузејгодине
поодлуциЕвропскогмузејскогфорума.Питањесесамона
меће:далијеОрханПамук,романописациесејиста,открио
тајнукаконаправитидобармузеј?

Ритуали награђивања су увек двосмерни: корист деле и
лауреатинаградодавац,нарочитокада јелауреатпознати
јиоднаградодавца.Стоганечуди„музејскапопуларност”
књижевневеличинекаквајеОрханПамук.Уобразложењу
жирија задоделунаграде заЕвропскимузеј године стоји:
„Музејневиностиможесепосматратиикаоисторијскиму
зејживотауИстанбулуудругојполовини20.века.Нотоје,
међутим,музејкојијествориописацОрханПамуккаоин
тегралну,предметнозасновануверзијуизмишљенељубав
непричеизњеговогистоименогромана.Музејневиности
језамишљенкаомалиилични,локалнииодрживимодел
заразвојновихмузеја.Музејневиностиинспиришеиуспо
стављаиновативне,новепарадигмезамузејскисектор.Овај

2 НовоустановљенанаградаМериЛинКоц(TheMaryLynnKotzAward)
додељујујесезакњижевнерадовеобјављенеуСједињенимАмеричким
Државамаупретходнојгодини.ОрханПамукјењенпрвилауреат.

Слика1.НасловнастранакаталогаМузејаневиности;
пореклофотографије:AbramsBooks,NewYork,2012.



130

МИЛАН ПОПАДИЋ

музејиспуњаваунајвећојмерипојам’јавногквалитета’,са
тачкегледиштакакобаштинетакоијавности.”3Како,дакле,
изгледаовајиновативниипарадигматичнимузеј?

Музеографски, ПамуковМузеј невиности на први поглед
делује као анахрона верзија housemuseumа, спомендома
друштвене елитемодерног доба који се сакупљачкии еп
ситемолошки ослања на одређене ренесансне традиције.4
Иакосусадржајновеомаразноврсни,представљачкимеха
низамовихмузејаготовојеувекједнозначан:сакупљении
изложенипредмети,каоисам„кућни”амбијент,реконстру
ишуживотневредностиипогледнасветоногакомејему
зејпосвећен.ТакојеиуМузејуневиности:бројниизложе
нипредмети детаљноилуструју приповест из истоименог
романа.5

Савременамузеографијаодавносеодмаклаод„предметно
засноване” концепције излагања, концепције која је ради

3 EuropeanMuseumForum,Pressrelease,17.May2014.
4 Упоредити:Feinberg,S.G.(1984)TheGenesisofSirJohnSoane’sMuseum

Idea:18011810,JournaloftheSocietyofArchitecturalHistorians,Vol.43,
No.3,Chicago:SocietyofArchitecturalHistorians,pp.225237.

5 Упоредити:Памук,O.(2008)Музејневиности,Београд:Геопоетика.

Слика2.МузејСерЏонаСоанауЛондону;
порекло:ThePennyMagazine,1837.
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калноискоришћенауМузејуневиности.Усавременојму
зејскојпраски,музејскипредметчестојезамењенмузејском
представом.Утомсмислу,музеографскипоступцинеретко
губевезусаонимштојециљизлагањаипоставкапредста
вљасамодовољнутехничкотехнолошкуегзибицијуупро
стору.Ипак,теегзибицијеичинемузејскепросторевеома
заводљивим. У Музеју невиности, такве техничкотехно
лошкесензацијенема.Но,недајмосезаварати.Памуксеу
уређењуМузеја невиности заправо користи једном веома
софистицираномтехнологијом,спрамкојеинајсавременији
холограмделујекаотитравасветлостшибице.Татехноло
гијајеприповедање.Другимречима,ОрханПамук,добит
никНобеловенаградезакњижевност,мајсторскидоброзна
какосепричајуприче.

Људикојиверујумузејима

Музејскодруштво(MuseumsAssociation)ВеликеБританије
објавилоје2013.годинерезултатеистраживањаотомекако
јавностдоживљаваустановумузеја.Резултатиовогистра
живањапоказали суда је јавностприврженамузејима, те
да јечакупоследњевреметаприврженостојачаназахва
љујућитомештосумузејипостали„јошвишезабавнијии
интерактивнији”.Уистраживању сеистичеи једно веома
битноместо:„Музејисујединственипотомештоимсеве
рује,атојепосебноважнособзиромнауоченинедостатак
поуздањаудруштвенеорганизацијекаоштосувладаиме
дији.Владаимедијиседоживљавајукаопристрасниипро
рачунати,докиспитаницивидемузејекаочуваречињенич
когстањаизаступникасвихстранаприче.”6Овимљудима
којиверујумузејимаикојемузејичинесрећнимприпадаи
ОрханПамук.

„Волим музеје и нисам усамљен у открићу да ме сваким
даном чине све срећнијим”, пишеПамук уСкромномму
зејскомманифесту(AModestManifestoforMuseums),који
семоженаћиунутаркаталогаTheInnocenceofObjects.Не
оспоравајући значај великих музеја, попут Лувра и слич
них,Памуксезалажесапроменупарадигмеинакрајуовог
манифеста он сугеришеда сунамуместо еповапотребни
романи, уместо репрезентација – експресије, уместо спо
меника–домови,уместоисторија–приче, уместонација
–особе,уместогрупаитимова–појединци,уместовели
чине и скупоће, маленост и скромност. Потврђујући веру

6 BritainThinksforMuseumsAssociation,Publicperceptionsof–andatti
tudestothepurposesofmuseumsinsociety;March2013.,16.maj2014,
http://www.museumsassociation.org/museums2020/11122012whatthepu
blicthinks#.U5XSknJ_vKi
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уовупарадигму,ОрханПамук јенапролеће2014.године
објавиојошједанауторскитекстпосвећенмузејима,насло
вљенSmallMuseums(Малимузеји).Уовомпамуковскито
пломтекступисацодајепочаст„малим”европскиммузеји
ма,попутМузејаАнеФранк,МузејаМаријаПраца,Музеја
ГиставаМороаисл.7Но,каоиљудикојисуучествовалиу
испитивањуМузејског друштваВеликеБританије, ниОр
ханПамукипакнијемузејскипрофесионалац.Затонијене
логичнонипитање:штазаправољудиванмузејскеструке
препознајукаомузеј?

Музејскиоблакимузеолошкемагле

„Облак речи” (у различитим варијантама: tag cloud, word
cloud,weightedlist)формајеграфичкогпредстављањанеког
појма:терминиповезанисапојмомкојиседефинишегру
пишусенаједномместууоблику„облака”састављеногод
речи.Што јетерминистакнутији (величином,бојом...), то
значидајеонважнијизаразумевањепојма.Музејскодру
штвоВеликеБританијеупоменутомистраживању,каопри
логобрадианкете,далојеи„облак”појмамузеј.

Најмаркантнијеречиуовоммузејскомоблакусу„истори
ја”,„старо”,„занимљиво”,„образовање”,„учење”,„инфор
мација”,„прошлост”,„досадно”,„наука”итакодаље,узје
данмождабизаран,алисимптоматичандетаљдајетермин
„диносаурус” такође веома истакнут. Најновија струковна
дефиниција музеја, коју је исковаоМеђународни савет за

7 Pamuk,O.(2014),SmallMuseums,TSpringTravel,NewYork,pp.M2112,
http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2014/03/20/smallmuseums/?_ph
p=true&_type=blogs&_r=0,20.03.2014

Слика3.Музејскиоблак;
порекло:BritainThinksforMuseumsAssociation,Publicperceptions
of–andattitudestothepurposesofmuseumsinsociety,2013.
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музеје(ICOM)2007.годинена21.Генералнојконференцији
уБечу,кажедајемузеј„некомерцијална,свакајавнауста
новауслужбидруштваињеговогразвоја,којајеотворена
јавности,икојаусврхупроучавања,образовањаизадовољ
ства, набавља, чува истражује, комуницира с публиком и
излажематеријалнасведочанстваољудимаињиховојоко
лини”.Чиниседајеовоодређењеускладусаочекивањем
публике изнесеним у истраживању британског Музејског
друштва.Штанасветокаженаука?Заправо,питањејеко
јанаука?Далијетомузеологија,којапословичноважиза
„наукуомузејима”?Можелиуопштемузејскаустановада
буде, у смислу опште методологије науке, конститутивни
предметнаучнедисциплине?Овонијеједноставнопитање
ивратимосестогакоракуназад.8

Штасеподмузеологијомподразумевазависиготовоодге
ографскихмерила.Евоједногпримера.Професоримузео
логијенаУниверзитетууЛијежу,АндреГобиНоемиДруге
(AndréGob,NoémieDrouguet),утврђујућидајемузеологи
ја„наукаомузејима”ипакпримећују:„Некиистраживачи,
највишеизцентралнеЕвропе,предностдајумногоширеми
вишетеоријскомвиђењумузеологије.Предметмузеологије
вишенијесаммузеј,већ’музеалност’,посебанодносизме
ђучовекаиреалности,односкојијеистовременоипроце
навредности:онводикаизборуобјекатакојечовексматра
вреднимдабудусачуванизабудућностипренетидруштву
будућности.Такодефинисана’музеалност’одговарафран
цускомпојмубаштинеилионогаштобимоглиданазовемо
културним наслеђем.”9 Такође, Кристијан МилерСтратен
(ChristianMüllerStraten),уредникпреводанаенглескијезик
Увода у музеологију, хрватског музеолога ИвеМароевића
мораоједаовојкњизидодаиподнасловЕвропскиприступ
(TheEuropeanApproach),имајућиувидууправоразликеу
поимању термина музеологија у различитим географским
контекстима.10

Дакле,кадаговоримоомузеологијиосновнопитањејешта
јефундаменталнипредметнаучногистраживања–баштина
илимузеј?Наравно,сампојаммузејвишејенегопотентани

8 Унаредномодељкупослужилисмосепретходнимистраживањемове
теме.Упоредити:Popadić,M. (2014)Naukaobaštini,у:Vremeprošlou
vremenusadašnjem:Uvodustudijebaštine,Beograd:CMiH,str.143154.

9 Gob,A.andDrouguet,N.(2006)Lamuséologie:Histoire,développements,
enjeux actuels, Paris:Armand Colin; цитирано према: Gob,A. i Druge,
N.(2009)Muzeologija:istorija,razvojisavremeniizazovi,Beograd:Clio,
Narodnimuzej,str.10,превеласафранцускогВеснаИњац.

10MüllerStraten,C.Editor’spreface,in:IntroductiontoMuseology:TheEu
ropeanApproach,Maroević,I.(1998)München:Vlg.Dr.C.MüllerStraten,
p.9.
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инспиративан.Ипак,усавременомсмислуонимапресвега
институционалну,пачакиархитектонскупрепознатљивост.
Садругестране,проблембаштине–управоусмислууко
месугаможданехотицеАндреГобиНоемиДругеистакли
– чини се као темељнонаучно питање.Проблем са којим
се терминмузеологија среће јестедиректно (денотативно)
упућивањенаустановумузеја.Установајепоследицадру
штвенихикултурнихпотреба,анењиховузрок.Каошто
јетопримећено,непостоје„црквологија”и„школологија”,
већтеологијаипедагогија,тејепосталоупитнодалијеи
музеологијазаправоправоимезанауку„ужиженунакон
цептбаштинекаопотпуногколективногискуства–свеобу
хватног,просторноивременски”.11Једноставнијеречено,да
лијемузеологијаадекватанназивзанаукуобаштини?Или
јето,можда,херитологија,којајадиректнијеупућујенана
учнипредмет?12Штајезаправопредметнаукеобаштини?

Овајпитањенијеновоиразматранојекрозразличитемо
деленаучнемисликојисузасвојпредметималипроблем
баштине и баштињења. Генеза развоја науке о баштини
може се пратити од њеног порекла у хуманистичким ин
тересовањима, где је предмет изучавања била „старина”,
а исход репрезентативност. У рестауративним историјама
деветнаестог века тежиште је било на појму споменика а
циљ у грађењу идентитета.13 Установљењем институци
ја баштине, ојачан је научни („сцијентистички”) приступ,
пресвегаумузејскојзаштити,штојеводилодаљојинсти
туционализацији,акојајенереткозавршавалаудисципли
нарним себичностима, делећи корпус баштине на засебне
специјалистичкецелине.14Музеолошкиприступ,развијану
оквиру стручнеи универзитетскепраксе, ставио је уцен
таристраживањатехничкетермине–каоштосунапример
музеалностилимузеализација–односноњиховотумачење,
употребуипрактичнусврховитост.Ованештострожади
сциплинарнапрофилисаностдонелајеодређенуакедемиза

11Šola,T.(2003)Esejiomuzejimainjihovojteoriji.Premakibernetičkommu
zeju,Zagreb:HrvatskiнacionalnikomitetICOM,str.38.

12Одлатинскогhereditas,тојестенглескогheritage.Термин„херитологи
ја”првијеупотребиоТ.Шола1982.године.Упорeдити:AContributionto
aPossibleDefinitionofMuseology,Šola,T.прочитанонаГодишњојкон
ференцији и симпозијуму комитета за музеологију (ICOFOM/ICOM):
Systematics andMethodology inMuseology, u Parizu 1982. godine; пре
веденонасрпскохрватскиподнасловом:Šola,T.(1984)Prilogmogućoj
definicijimuzeologije, InformaticaMuseologica. God. 15, br.13, Zagreb:
MDC,str.1011.

13Упоредити:Choay,F.(2001)TheInventionoftheHistoricMonument,Cam
bridge:CambridgeUniversityPress.

14Упоредити:Gluziński,W. (1980)Upodstawmuzeologii,Warszawa:Pań
stwoweWydawn.Naukowe.
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цијуоличенунесамоуфакултетскимпрограмима,колико
уорганизацијибројнихсеминара,летњихшколаисличних
образовнихкурсеванамењенихмузејскимпрофесионалци
ма.Напокон,херитолошкиприступ,утемељенупоследњој
четвртинидвадесетогвека,ставиојеексплицитноуцентар
наукеобаштинисампојамбаштинеипроблематикуодноса
измеђуовогпојмаичовековихпотреба,пронашавшисвој
исход у „антропологизацији мултидисциплинарности”.15
Изаовесложенесинтагмезаправостојивећпомињаникон
цепт баштине као потпуног и свеобухватног, просторно и
временски,колективногискуства.

Исходишта„новемузеологије”

Свеусвему,изпретходноизнесеногмогусеизвућинека,
баремтерминолошка,појашњења.Наукаобаштини јеге
неричко име за систематско проучавање проблема башти
неи баштињења,музеологија јењено традиционалноиме
које акценат ставља на установумузеја, а херитологија је
коретивни и провокативни назив који упућује на потребу
сталногпреиспитивањакакоодносачовекаинаслеђа,тако
инаукекојасењимебави.Но,паралелносарасправамаo
научнојприродимузеологијекрајемседамдесетихиосам
десетихгодинадвадесетогвека,умузеолошкомлексикону
појавиосејошједантермин–новамузеологија.

Изворно, „нова музеологија” (muséologie nouvelle) је кон
цептнастаоуоквируфранцускемузеолошкешколекрајем
седамдесетихгодинадвадесетогвекаподутицајемЖоржа
Анрија Ривијера (GeorgesHenri Rivière)16, да би на енгле
скомговорномподручјупостаопрепознатљивпресвегаза
хваљујућикњизикојује1989.годинеприредиоПитерВер
го(PeterVergo)управоподнасловомНовамузеологија(The
NewMuseology).17Уовомпроцесу„превођења”донеклеје
промењенопрвобитнозначењесинтагме„новамузеологи
ја”: од почетног теоријског промишљања развојамузејске
институцијесапрактичнимисходима,курсјепромењенка
тумачењуиидеологизацијиинституцијемузејасаисходом
укритичкимстудијамамузеја.Методолошкапозицијанове
музеологијепрепознатајекаостановиштедасемузејиму
зејскапраксапосматрајукаодоменкојиомогућава„читање”

15Babić,I.(1988)Uvod:Zajednoantropološkoshvatanjespomenika,Pogledi,
34(18),str.703708;наоснову:Bulatović,D.(2010)Genezaheritologije,
Beograd:UniverzitetuBeogradu,Filozofski fakultet, (необјављенимате
ријалпредавања).

16Maynard,P.(1985)Thenewmuseologyproclaimed,Museum,37(148),pp.
200201.

17Vergo,P(1989)TheNewMuseology,London:BooksReaktion.



136

МИЛАН ПОПАДИЋ

предметакаотрагова,репрезентација,одразаилисурогата
појединаца,група,нацијаираса,тењихових„историја”.Му
зејсеотудакористи,алиикритикује,каоинструментпроиз
вођењадруштвеноприхватљивихвредностиињиховограс
простирањасајасномполитичкоидеолошкомфункцијом.18

Битно је истаћи да најпродорнија полазишта нове музео
логијенисузасновананамузеолошким,већнакултуроло
шкимпремисама.Отудановамузеологијаинијепримарно
методолошкаетапауразвојумузеологијекаонаучнедисци
плине,већпреистраживачкаструјауоквирустудијакул
туре усмерена на проблеммузеја као социокултурне ин
ституције.Отудаиназиви„студијемузеја”(museumstudies),
или„критичкестудијемузеја”(criticalmuseumstudies),који
секористеупоредосатермином„новамузеологија”.Ипак,
захваљујућисназиовеистраживачкеструјеињенимдопри
носимауразматрањуинституцијемузеја,новамузеологија
језначајнодопринеланаучнооријентисанојмузеологијиу
пољуистраживањаисторијеиприродеинституцијемузеја.
Поредовихтеоријскихимпликација,новамузеологијајеу
доменумузејскепраксеохрабрилаибројнеексперименте,
којисузначајноутицалинановопозиционирањемузејау
савременомдруштву.19

Музејскеприче

Имајућиоветеоријскенапоменеувиду,вратимосеОрха
нуПамукуињеговојзаљубљеностиумалемузеје.Сароди
тељскимпоносом,Памукмеђусвојеомиљенемалемузеје
смешта и својМузеј невиности. Ипак, примећује и једну
веомабитнуразличитост:„ТемељнаразликаизмеђуМузеја
невиностиидругихмалихмузејакоји сумеинспирисали
јестечињеницада, заразликуодГиставаМороаиМариа
Праца,људичијипредметеисликепосматрамо(уМузеју
невиности)нисустварни,већизмишљени.”20УМузејуне
виностиПамукјенапростореалнепредметеприписаосво
јимизмишљеним,књижевнимликовима.Далиовафикци
оналностдисквалификујеПамуковмузејизкатегоријеба

18Упоредити:Pjotrovski,P.(2013)Kritičkimuzej,Beograd:ENSCMiH,str.
2021.

19Упоредити:Ross,M(2004)Interpretingthenewmuseology,Museumand
Society,2,pp.84103;Крстовић,Н.(2014)Ми,овде,сада:новамузео
логијаиекомузеји,у:Музејинаотвореном,СирогојноБеоград:Музеј
„Старосело”,ЦМиХ,стр.150160.

20Pamuk,O.(2014)SmallMuseums,TSpringTravel,NewYork,pp.M2112,
http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2014/03/20/smallmuseums/?_ph
p=true&_type=blogs&_r=0,20.03.2014
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штинскихустанова?Далиумузејуморабитисве„стварно”
и„истинито”?

УтекстуПроизводњабаштинеДејвидЛовентал(DavidLo
wenthal)правиразликуизмеђуисторијеибаштинеикаже
даисторијатежидаубедиистином,докбаштинапретерује
ипопушта,заводљивоизмишљаиискренозаборавља,иоп
стајенанезнањуигрешкама.КакоЛовенталсматра,башти
накористиисторијскетраговеиприповедаисторијскепри
че,алиовитраговиипричесуутканеуприповестизатворе
незакритичкоиспитивање,јербаштинанијеерудицијавећ
катехизам–нијепроверивподатак,већприљежнаверност.
Отуда и Ловенталов закључак: Баштина није проверљива
иливероватнаверзијанашепрошлости,онајеисповедање
вереутупрошлост.21

Другимречима,ификцијасеможебаштинити,стимдаје
сампроцесбаштињењанефикционалан,тојестутемељенје
настварности,напостојањусведочанстава.Зауставимосе
начаснаовомбитномместу.Разликуизмеђуфикционално
стиинефикционалности,историчаритеоретичаркњижев
ности ЗденкоШкреб ефектно сумира: „Нефикционалност
почивананачелуистинитостикаоидејиапсолутненужно
стидасесадржинадјелаконфронтирасастварношћу,неза
висномоддјела....Фикционалностјеиндиферентнапрема
начелуистинитостијерсенеодносининакаквустварност,
независнуодње;изјавекњижевногдјеланисуниистини
те,нилажнесгледиштаконкретнестварности–слушалац
иличиталацихприхватајерсе,какоКатичићкажесправом,
остварују’уцјелокупнуњеговуживотнуискуству’”.22Ова
књижевнотеоријскаопаскаможеседовестиудиректнувезу
сатезамаисторичарауметностиДоналдаПрециозија.

Прециози,базирајућисвојеставовенаискуствуновемузе
ологије, сматра да музеологија и музеографија производе
историје предмета као сурогате или симулакруме развоја
историјапојединаца,менталитетаинарода,тедасеонеса
стојеоднаративнихпомагала,сличнихисторијскомроману
илиновели.23Уисторијскојперспективиироманимузејсу
вршњаци и припадају периоду рађања модерног доба. „У
одређеном смислу класичнироман је – реликтиндустриј
скеепохе,који јенасвојначинваспитаочитаоцадаживи
сагласно’сирени’”,пишеАлександарГенис,тврдећидау

21Lowenthal,D. (1998)FabricatingHeritage,HistoryandMemory,Vol.10,
No.1,Indiana:IndianaUniversityPress,pp.78.

22Škreb,Z.(1976)Studijknjiževnosti,Zagreb:Školskaknjiga,str.1920.
23Preziosi,D.(1998)TheArtofArtHistory:ACriticalAnthology,Oxford&

NewYork:OxfordUniversityPress,p.497.
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постиндустријској епохи „таква творевина – с почетком,
срединомикрајем–већлошекореспондирасановимтем
поралним структурама.” Реч је о „механичком времену”
које јенасталоудобамодерности, добапокретне тракеи
потребезавременскомпрецизношћу,докпостиндустријско
доба тражи циклично, нерешиво, нелинеарно, јукстапози
ционираносхватањевремена.24Уовојпотреби,можесеви
детипотребазатрансформацијоммузејаитоуправоуоном
смислукојијеиПамукозначиоусвомманифесту.

Наслеђеновемузеологије:
модернекултурнефикције

Стога, у оквиру музеолошких истраживања, обогаћених
искуствомновемузеологије,требапрепознати једаннаро
чит предмет, који би се у складу са претходно наведеним
могаоодредитикаопроблеммодернихкултурнихфикција.
Подмодерним културнимфикцијама подразумевамо има
гинативни садржај који у савременом свету има културну
вредност.(Каоштојевећистакнуто,музејиромансунај

24Genis,A.(2003)VestiizEdena,Beograd:Geopoteika,str.6568.

Слика4.Музејневиности,деосталнепоставке;
порекло:MasumiyetMüzesi,Istanbul,2012.
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репрезентативнији примери модерних културних фикци
ја.)Уовомконтексту,имагинативнисадржајјерезултанта
стваралачкесилекојакомбинујеелементематеријалнереал
ностииинтерпретативногпроцеса.Такође,културнувред
ностбиодредиликаопожељниимагинативнисадржајкоји
семожекориститиуразменидобара,докподкултуромовде
подразумевамо пресек материјалних објеката и интерпре
тативнихстратегија.Акосуматеријалниобјектифактички
константни, интерпретативне стратегије су динамичне и
промењиве.Оноштобибиоциљнаведеногприступа,који
сеуовомтекстусамоскицира, јестепокушајдасеистра
жеразличитеметаморфоземодернихкултурнихфикцијау
стварањусликеосавременомсвету.

Теза је следећа: модерне културне фикције стално се ре
откривају, увексуу стањуметаморфозе,показујућистаре
матрицеуновомоблику.Можесерећидасумодернекул
турнефикцијеформативниелементисавременеслике све
та.Мождајепотребнајошједнауспутнаопаскаомоћима
метаморфозамодернихкултурнихфикција.Сетимосеоног
диносауруса из „облака речи” којим се објашњавао појам
музеј.Како зоолози сматрају, прошло је окошездесет пет
милиона година од нестанка диносауруса. У тој древној
прошлости,човекидиносауруссеникаданисусрели.Ипак,
њиховсавремениоднос,којисезасниванаспрезимодерних
културнихитехнолошкихсила,таквогјеинтензитетадаје
реч„диносаурус”(иначеисамамодернакованица)завреде
ладасенађемеђуречимакојимаћеседефинисатимузејкао
установаодповерења.

Светкаосликамузеја

Испитајмо сада музејску установу у светлу проблема мо
дернихкултурнихфикција.Уовомконтексту,музеј јепре
свега простор институционализације метафоре игре или
позоришта,односно,представе,којиусуштини–имајући
увидуенглескоplay–функционишукаосиноними.Исто
времено, музеј је простор сазнања изреченог посредно,
сликовито,алидокументовано.Иакопредстављапоетичку
фигуру,метафоракадасекористиунаучномистраживању
уједно јеиоруђезапрепознавањеинструменатакојикон
ституишу форме инстуционализације знања. Тако Мери
Даглас иСтивенНеј (MaryDouglas, StevenNey), у својој
критицидруштвенихнаука,наводеГердаГигеренцера(Gerd
Gigerenzer)којитврдидаинструментистраживањанајуспе
шниједоказујесвојуваљаносткадможедапружидвостру
куметафоруначинанакојисеусветуогледајурадњедуха:
„Кадајемеханичкичасовникпостаонезаобилазносредство
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астрономских истраживања, сам универзум постао је не
ка врстамеханичког часовника, а Бог је постао божански
часовничар.”25Уфилозофскојравни,овајмеханизамможе
се препознати и у Ничеовом (Friedrich Nietzsche) афори
зму:„Хришћанскаодлукадасветсматрајуружнимилошим
учинилајесветружнимилошим”.26Имајућиоверефлексије
увиду,каоиповерењемодерногчовекаумузејскуустанову,
чиниседајеочигледнодасеможеформулисатииследећи
закључак:ондакадајемузејпостаонезаобилазносредство
представљањасвета,самсветјепостаосликамузеја.

Крозинституцијумузејами,дакле,видимофрагментесли
ке света, тежећидауспоставимоту јединствену (тоталну)
слику светакаомузеја.Како?Западајућиу заносну, одно
сно, заводљиву игру сакупљања (безбројних) фрагменaта.
Оноштојесигурноусистемусакупљања,сматраБодријар
(JeanBaudrillard),јестедаје„оноштонекосакупљаувекон
сам”.27Другимречима,питањесакупљањајестеблископи
тањуидентитета,питањукосамја.А„знатикосамјајесте
обликзнањаотомегдесеналазим”,какопишеЧарлсТејлор
(CharlesTaylor).Тејлоридентитетпрепознајекаоместоуну
тароквиравредновања:„Мојидентитетдефинишуобавезе
иидентификацијекојепружајуоквирилихоризонтунутар
когајаодслучајадослучајамогудапокушамдаодредим
штаједоброиливредноилиштатребачинитиилиштаја
прихватам,ачемусесупротстављам.Другимречима,тоје
хоризонтунутаркојегсамустањудазаузмемсвојеместо.”28
Логикаовогсистемајеусмеренакаконтроливремена,пои
гравајућисереалмимапрошлогисадашњег.29

Акозбирказаистанастајебезциљадабудекомплетирана30,
онатакоформираспецифичностањесавремености.Онаје
сведокпрошлог, које се простире у будућност.Улога спо
неизмеђупрошлости, садашњостиибудућностичесто се
приписује музејима, алудирајући на њихову меморативну
мисију.Музејисусвакакоинституцијејавногпамћења,али
уњиманетребатражититекогледалодруштваилипоје
динца.КаоштокажеМериДаглас„огледалојејаднамета

25Daglas,M.iNej,S.(2003)Osobekojenedostaju:kritikadruštvenihnauka,
Beograd:SamizdatB92,str.41.

26Niče,F.(1989)Veselanauka,Beograd:Grafos,str.150.
27Baudrillard, J. The System of Collecting, in: The Cultures of Collecting,

editedbyElsner,J.andCardinal,R.(1994),London:ReaktionBooks,p.12.
28Tejlor,Č. (2008) Izvori sopstva:stvaranjemodernog identiteta,NoviSad:

Akademskaknjiga,str.50.
29Baudrillard, J. The System of Collecting, in: The Cultures of Collecting,

editedbyElsner,J.andCardinal,R(1994.),London:ReaktionBooks,p.16.
30Исто,стр.13.
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форазајавнопамћење.Трагалацзаисторијскомистиномне
настојидадобијејаснију,чакниласкавијусликусопственог
лица. Свесно петљање и преправљање само је мали део
обликовања прошлости. Ако поближе погледамо градњу
прошлогвремена,откривамодатајпроцесимаврломало
везе с прошлошћу, а сваку везу са садашњошћу.”31У том
смислу,модернекултурнефикције,каоимагинативнисадр
жајкојиусавременомсветуимакултурнувредност,често
су„произвођач”прошлости.Али,управооненамомогућа
вајуидасекрећемокрозвреме,штојесвакакокатегорија
фикције,алинамјенатајпруженамогућностдасеоријен
тишемоуреалномсвету,односнодауњемузаузмемо„своје
место”.

Закључак:Музејопомене

Напочеткуовогтекстапоменулисмодасуритуалинагра
ђивањаувекдвосмерни:користделеилауреатинаградода
вац.НобеловацОрханПамуксвојомпопуларношћусвакако
„подижевидљивост”наградезаЕвропскимузејгодинеили
НаградеМериЛинКоц.Сдругестране,можданенамерно,
алиПамуковМузејневиностисвакакоупућујеиназначај
испитивањамодернихкултурнихфикцијакаомузеолошког
предмета,анарочитоуодносунапозицијеновемузеологије.

Акоизузмемомеханизаммодернихкултурнихфикцијакоји
делујеуПамуковомМузејуневиности,одтогмузејанеће
остатипуно тога. Заправо,остаћељуштура, тродимензио
налнаилустрацијаромана,алинеиустановамузеја.Рекли
смоидаистраживањемодернихкултурнихфикцијапред
стављасвојеврснонаслеђеновемузеологије,итокаорезул
татистраживањауоквируновемузеологијекојасуупутила
надиректнуспрегукултурнихитехнолошкихсилауфор
мирањумузејскеустанове.Управо је та спрегаомогућила
даПамуковМузејневиностибудеприхваћен(илегитими
сан струковном наградом) као музејска установа, то јест,
метафоричноречено,омогућилаједароманописацпостане
музеолог.

Музеј невиности је стога добра илустрација савременог
исходановемузеологије.Са једне стране, ефектно је ука
занокакосеконструишемузејскаустановапомоћумодер
нихкултурнихфикција.Садругестране,указанојенапо
розностмузејскогсистема.Парадоксално,новамузеологија
усмеренакаденатурализацијиинституцијемузеја(упућива
њемнакултурне,друштвене,политичке,идеолошкеислич

31Daglas,M.(2000)Kakoinstitucijemisle,Reč:časopiszaknjiževnostikultu
ru,br.57/3,Beograd:Fabrikaknjiga,str.317.
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немоделеконституисањамузејскестварности), заправо је
ојачала саму институцију музеја, указујући јој на плодно
тлезареинвенцију.Каочедомодерности,институцијаму
зеја јеусталномстањукризе.Новомузеолошкаинтервен
цијажелећи да деконструише једанмодернимит, заправо
гајесуштинскиутемељила.СтогајеиПамуковмузеј,коли
коМузејневиноститоликоиМузејопомене.Јер,акољуди,
каоштосмовидели,верујумузејима,музејиморајубитии
достојниповерења.
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OUTCOMESOFNEWMUSEOLOGYORHOWA
NOVELISTBECAMEAMUSEOLOGIST

Abstract

Thepapercovers theproblemofmuseologyasascientificdiscipline
anditsrelationtotheconceptof“newmuseology”.Startingcasesare
Museumof Innocenceasamodelofcontemporarymuseumpractice
(opened in Istanbul in 2012), and the research of the Museums
Association of Great Britain on the public opinion about museums
(from2013). In this respect, researchproblemdescribedas “modern
cultural fictions” arises. By “modern cultural fictions”we recognize
imaginativecontentwithculturalvalueincontemporaryworld,which
can be related with museums or novels. In methodological terms
“modern cultural fictions” are heritage of newmuseology.Thus, the
goalofthepaperisaninterpretationthisspecificcontributionofnew

museologytomuseologyasascientificdiscipline.

Keywords:heritagescience,museology,heritology,newmuseology,
modernculturalfunctions,OrhanPamuk


