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БЕГ ИЗ МУ ЗЕЈ СКИХ ВИ ТРИ НА У СЛО БО ДУ  
ОКА, УМА И ДУ ХА

Дра ган Бу ла то вић, Умет ност и му зе ал ност: исто риј скоумет нич ки го вор 
и ње го ви му зе о ло шки ис хо ди, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2016

Скре та њу па жње ши ре јав но сти на огро ман зна чај очу ва ња ба шти не, 
као и при хва та њу са вре ме них трен до ва у му зе о ло шкој прак си и те о ри
ји, бит но је до при нео Дра ган Бу ла то вић, ду го го ди шњи је про фе сор на 
Оде ље њу за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
осни вач Цен тра за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју при истом фа кул те ту, као 
и Цен тра за очу ва ње на сле ђа Ко со ва и Ме то хи је „Mne mosyne”. Књи га 
Умет ност и му зе ал ност: исто риј скоумет нич ки го вор и ње го ви му зео
ло шки ис хо ди пр во бит но је из да та 2014. као елек трон ска пу бли ка ци ја 
Цен тра за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, а Га ле ри ја Ма ти це срп ске је, пре
по зна ју ћи њен зна чај, при ре ди ла ње но штам па но из да ње 2016. го ди не. 
Као што ре до след у на сло ву ове књи ге су ге ри ше, му зе о ло шким ис хо ди ма 
прет хо ди го вор о умет но сти, због че га се до бар део сту ди је ти че те мељ них 
пи та ња о чо ве ко вом до жи вља ју ли ков но сти: ка ко по сма тра мо умет ност, 
шта под ра зу ме ва ста тус умет нич ког де ла, да ли га је мо гу ће ин тер пре
ти ра ти је зич ким сред стви ма и ко ју уло гу у све му то ме има про стор зби
ва ња умет но сти. То су са мо не ки од про бле ма ко ји ма се при сту па пре
вас ход но са фи ло зоф ског ста но ви шта, што књи гу чи ни ве о ма зах тев ним 
шти вом. Ипак, она стр пљи вог чи та о ца на гра ђу је ду бљим раз у ме ва њем 
чо ве ко ве ин тер ак ци је са ствар но шћу, ма ни фе сто ва не кроз умет нич ко 
из ра жа ва ње и по тре бу да се оно са чу ва од за бо ра ва. 

Ве ли ки део умет нич ке про дук ци је обра ћа се на шем чу лу ви да, ко јим 
та ко за по чи ње су срет чо ве ка и ли ков ног де ла. Бу ла то вић ин си сти ра на 
то ме да ви ђе ње и схва та ње де лу ју исто вре ме но, за јед но. Он нас под се ћа 
да је мре жња ча део мо зга, да ви ђе ње укљу чу је и при зи ва ње спле та асо
ци ја ци ја, ми сли и осе та због ко јих ни јед на сли ка ни је пу ка илу стра ци ја 
ра ни је за ми шље них иде ја. Ко ли ко ће ин тен зив на би ти ин тер ак ци ја са 
умет нич ким де лом за ви си од то га да ли га ви ди мо или са мо гле да мо. Раз
ли ку из ме ђу ова два про це са пре по зна је пси хо ло ги ја, ко ја гле да ње ту ма
чи као ма ње или ви ше па сив но при ма ње по ру ка, а ви ђе ње као спо зна ју, 
опа жа ње, за па жа ње, ак тив но упи ја ње. „Ви дљи во је пред мет са зна ња”, 
па у буд ном по сма тра чу по кре ће раз ли чи те, ин ди ви ду ал не ду хов не и 
ми са о не про це се, ко ји на кре а тив не на чи не над гра ђу ју оно ко лек тив но, 
на у че но, де ље но са са вре ме ни ци ма, утка но у дух вре ме на или „рас ту ма
че но” бро шу ра ма. По зи ва ју ћи се на ис тра жи ва ња фи ло зо фа по пут Мо ри
са Мер лоПон ти ја, Бу ла то вић опи су је ви дљи ви свет као сре ди ну у ко јој 
се ра ђа ин тер ак циј ска про из вод ња зна че ња. Да кле, обри си ко је пој ми мо 
ви дом, укљу чу ју ћи умет нич ка де ла, ни су па сив ни објек ти. Сем ако им 
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при ла зи мо пот пу но не за ин те ре со ва но, ми их пој ми мо ства ра лач ким по
гле дом, „по гле дом из Би ћа” (због че га је сва ки ак тив ни по сма трач по тен
ци јал ни умет ник, ка ко је твр дио Јо зеф Бојс). Ве о ма је за ни мљи ва при
мед ба да сли ке ни су са мо око нас већ и у на ма, као „при род на сре ди на 
чо ве ко вог ума”, чи је су ми са о не кре а ци је нај че шће сли ко ви те. За то би 
ин тер ак ци ја из ме ђу ли ков но сти и чо ве ка мо гла би ти тре нут на, при род на 
и спон та на, че му, пре ма Бу ла то ви ћу, ста ри гра ђан ски му зеј и тра ди цио
нал на исто ри ја умет но сти ви ше од ма жу не го што по ма жу. 

Ба ри је ре се ја вља ју услед дру штве них кон вен ци ја ко је кри те ри ју
мом дра го це но сти, не по но вљи во сти, ин ге ни о зно сти умет нич ких де ла 
и му зеј ских ко лек ци ја узро ку ју по кло нич ки став пре ма њи ма. Ову фе ти
ши за ци ју Бу ла то вић ви ди као про цес уда ља ва ња и оту ђе ња умет но сти 
од ре ци пи је на та, до дат но по ја чан че сто пом пе зним и ком пли ко ва ним 
исто риј ско у мет нич ким го во ром, ко ји „уби ја драж не из ре ци вог” при 
спон та ном су сре ту са де ли ма. Бу ла то вић твр ди да је исто ри ја умет но сти 
„ма ло упит на, а ви ше услу жна ди сци пли на” ко ја о ба шти ни го во ри с по
што ва њем, при су сре ту са умет но шћу не гу ју ћи „за бе зек ну тост над ге ни
јем”, док за пра во све ма ње по сма тра по је ди нач на де ла, за до во ља ва ју ћи 
се ти ме да их стил ски раз вр ста и угу ра у тре нут но вла да ју ћи дис курс. 
На су прот то ме, он апе лу је да се ста тус умет нич ког де ла пре и спи та и све
де на ста тус пред ме та, ко ји је си стем за се бе, ко ји не алу ди ра ни на шта 
из ван се бе са мог, тј. рас те ре ћен је оба ве зе да илу стру је, ими ти ра, об ја
шња ва, до ку мен ту је и бу де ре пре зен та ти ван. На тај на чин осло бо ђен 
пред мет по треб но је по сма тра ти и ин тер пре ти ра ти у ње го вој це ло ви то
сти, од про це са об ли ко ва ња до про сто ра зби ва ња умет но сти. Да би се 
та кав ком плек сни увид по сти гао, нео п ход но је прет ход но де кон стру и са ти 
кон фор ми зам исто риј ско у мет нич ке ин тер пре та ци је ко ја се ба ви са мо 
го то вим про из во дом умет нич ког про це са и, пре ма Бу ла то ви ћу, че сто 
из вр ће ствар ност ин тер пре ти ра ног. Као ре чит при мер из вр та ња на ве ден 
је од нос пре ма де лу Јо зе фа Бој са, ко ји је ин си сти рао на раз ме ни енер ги је, 
на про ши ре њу пој ма умет но сти и уче шћу чи та вог дру штва у ства ра ла
штву, а од чи јег су де ла да нас нај по зна ти ји „ма те ри јал ни оста ци про је
ка та угу ра ни у му зе о ло шке ви три не”. Уме сто ова квог ука лу пљи ва ња 
умет но сти у на кнад ни кон текст ко ји пре тен ду је да бу де об ја шње ње и 
ту ма че ње де ла, он се за ла же за стал ну за пи та ност, за ди на ми за ци ју дис
кур са ко ја од ба цу је „пад у од го вор” и отва ра мо гућ ност кон стант ног по
кре та ња зна ти же ље но вим пи та њи ма о де лу. У прак тич ној при ме ни ова 
би се зна ти же ља бу ди ла гле да њем, ви ђе њем, а ар ти ку ли са ла кроз го вор 
о умет но сти, што отва ра пи та ње пре во ђе ња из ме ђу ме ди ја, од но сно из 
сли ке у је зик. 

Бу ду ћи да је „сли кар ство са мо свој на про из вод ња сми сла”, оно је 
зна ко ви то али не сво дљи во на знак, због че га је не мо гу ће без остат ка рас
ту ма чи ти ли ков ност лин гви стич ким сред стви ма. Сли ка је сиг нал, она 
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пре до ча ва мно штво по тен ци јал них зна че ња, док сва ко из го ва ра ње, ве
зи ва ње тих зна че ња за ре чи и пој мо ве нај че шће са со бом но си ре ду ко ва ње 
до жи вља ја ви зу ел но сти. Ипак, афир ма ци ја аде кват ног мо де ла ин тер пре
та ци је ко ји би не ка ко пре мо стио ове мањ ка во сти је зи ка у од но су на сли ку 
и об у хва тио це ли ну фе но ме на умет но сти је дан је од основ них ци ље ва 
књи ге. Че стим по ми ња њем ци ни за ма, апо ри ја, кри за и па ра док са у под
на сло ви ма и тек сту са мом, упо зо ре ни смо на те шко ће на ко је се на и ла зи 
у по тра зи за искре ним, тач ним и све о бу хват ним го во ром о умет но сти. У 
по моћ је при зва на бо га та за о став шти на струк ту ра ли ста, фе но ме но ло га 
и се ми о ло га, углав ном фран цу ске тра ди ци је, ко ји су се из по зи ци ја фи ло
зо фи је мар љи во ба ви ли ли ков но шћу, би ва ју ћи у то ме успе шни ји од са вре
ме них исто ри ча ра умет но сти. Та ко Бу ла то вић усва ја са вет ЖанЛу ја Ше
фе ра, ко ји твр ди да тре ба „до ис цр пље ња сми сла” опи си ва ти са мо оно 
што ви ди мо на пред ме ту ко ји на зи ва мо умет нич ким де лом, јер ће нас 
то успе шни је при бли жи ти исти ни не го тра же ње ли те рар них ре фе рен ци 
у де лу. На том тра гу, ме тод ико ни ке, ко ји се кроз „син те зу ви де ћег и пре
по зна ју ћег гле да ња” ба ви струк ту ром и еле мен ти ма сли ке, у књи зи је 
озна чен као нај бли жи же ље ном мо де лу ин тер пре та ци је це ло ви тог фе но
ме на умет но сти. 

На рав но, ин тер ди сци пли нар на на до град ња го во ра о умет но сти, 
као и пре и спи ти ва ње ста ту са умет нич ког де ла, по зи ва ју на на пу шта ње 
му зе ја „ста рог гра ђан ског ти па” и окре та ње екс пан зив ном му зе о ло шком 
мо де лу. У ње му би се са би ра ли и из ла га ли сви пред ме ти ко ји по се ду ју 
ква ли тет све до чан стве но сти – би ло да су у пи та њу већ це ње на оства ре ња 
ве ли ких мај сто ра, са вре ме на умет нич ка про дук ци ја или дру го не у мет
нич ко на сле ђе ко је вре ди са чу ва ти од за бо ра ва. Основ ни кри те ри јум му
зе ал но сти, да кле, мо ра би ти спо соб ност пред ме та да, у вре ме ну у ком се 
на шао, по све до чи о од но су чо век –ствар ност из вре ме на свог на ста ја ња. 
Ва жно је на по ме ну ти да ова ко схва ћен пред мет не мо ра би ти ма те ри ја
лан; на и ме, Бу ла то вић од ба цу је по де лу на ма те ри јал но и не ма те ри јал но 
на сле ђе као нео сно ва ну и исто риј ски нео прав да ну, уз кон ста та ци ју да 
су ма те ри јал ни и не ма те ри јал ни еле мен ти це ло куп не ба шти не не рас ки
ди во по ве за ни, јед ни дру ги ма прот ка ни. Ни сам му зеј не мо ра би ти из
ме ђу че ти ри зи да – шта ви ше, го то во је нео п ход но да он то про стор но огра
ни че ње пре ва зи ђе. Бу ла то вић ука зу је на мо дел екому зе ја, у ко ји ма се 
оства ру је „об је ди ње но чу ва ње и ба шти ње ње до ми ци ла: при род не, еко
ном ске, ду хов не, кул тур не – све ко ли ке ба шти не”, као на све тао при мер 
и за лог за бу дућ ност му зеј ске прак се. Екому зе ји са ста вље ни су од спле та 
обје ка та и окол ног кра јо ли ка, укљу чу ју ћи и на се ља чи је ло кал не за јед ни
це ак тив но ра де на очу ва њу и пре зен то ва њу свих аспе ка та свог на сле ђа. 

Сем зах те ва за кри тич ком му зе а ли за ци јом то та ли те та ствар но сти, 
од ре фор ми са ног му зе ја тра жи се и да од ба ци ин стру мен та ли зо ва ни 
по ло жај ко ји га је при си ља вао да при ка зу је на ра ти ве при пре мље не у 
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по ли тич кој, исто риј ској, на уч ној или не кој дру гој „ку хи њи”. Уме сто 
услу жног му зе ја и па сив не пу бли ке ко ја при хва та го то ве ин фор ма ци је, 
по треб но је афир ми са ти ко му ни ка тив ну му зеј ску ин сти ту ци ју и под сти
ца ти ин тер ак тив но уче шће по се ти ла ца. Још јед ном нам је скре ну та па
жња на ва жност зна ти же ље, за пи та но сти, ис тра жи вач ког ду ха, јер „оно 
што је тре зо ри ра но мо же би ти раз бу ђе но са мо пи та њем”. Но ви, ак тив ни 
му зеј функ ци о ни ше као мо дус са зна ња, као ку ћа пам ће ња ко ја под сти че 
љу бав за зна њем, а ње го ву ви дљи вост у дру штву ну жно је по ја ча ти му дром 
упо тре бом сај бер про сто ра. Же ље не по ма ке у му зеј ској прак си тре ба 
пре вас ход но за сни ва ти на ис тра жи ва њи ма му зе о ло ги је, ко ја се ба ви пре
по зна ва њем, ода би ром, очу ва њем и упо тре бом све до чан ста ва људ ског 
по сто ја ња. За ува жа ва ње му зе о ло ги је као ау то ном не на у ке, а не по моћ не 
исто риј ске ди сци пли не, Бу ла то вић се сна жно за ла же ка ко у овој сту ди ји, 
та ко и у дру гим сво јим тек сто ви ма и ак тив но сти ма. Ипак, он нас под сти
че да бри гу о умет но сти и оста лој ба шти ни не пре пу шта мо не кој од ре ђе
ној ди сци пли ни, већ да у њој сви ак тив но уче ству је мо. Ње го вим ре чи ма, 
„мно го је ва жни је обра зо ва ти про те же ре не за бо ра вља ња у њи хо вим основ
ним про фе си ја ма”, при че му „не би сме ло би ти да је ба штин ска та ва са мо 
за имућ не”. Буд но по сма тра ти, пам ти ти, пре но си ти и оба ве зно де ли ти 
са дру ги ма – мо жда је и нај ве ћа умет ност о ко јој ова књи га го во ри.
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