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ЗГРА ДА МУ ЗЕ ЈА КАО МУ ЗЕЈ СКИ ПРЕД МЕТ:  
БИ О ГРА ФИ ЈА МУ ЗЕ ЈА 25. МАЈ У БЕ О ГРА ДУ

СА ЖЕ ТАК: Згра да Му зе ја 25. мај ко ја се да нас на ла зи у окви ру ком плек са Му зе ја 
Ју го сла ви је у Бе о гра ду, из гра ђе на је као то тал но умет нич ко де ло, по клон за 70-и ро ђен-
дан пред сед ни ку Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је Јо си пу Бро зу Ти ту, на 
ула зу у ње гов ре зи ден ци јал ни ком плекс. По ло жај и пр во бит на на ме на му зеј ске згра де, 
зна че ња ко ја су утка на у ово де ло, те про ме не ко је је пре тр пе ла услед тур бу лент них со-
ци о кул тур них и по ли тич ких окол но сти и број ни до га ђа ји ко јих је би ла про та го ни ста, 
су ге ри шу да, иа ко се да нас ко ри сти као из ло жбе ни про стор Му зе ја, и ово зда ње са мо 
по се би има из у зе тан све до чан стве ни по тен ци јал. Осла ња ју ћи се на те о ри ју му зеј ског 
пред ме та с јед не стра не и на ме тод би о гра фи је ства ри с дру ге, у ра ду се кроз раз ли чи-
те кон тек сте и функ ци је пра те про ме не вред но сти и зна че ња згра де Му зе ја 25. мај у 
Бе о гра ду од ње ног на стан ка и по ка зу је се ка ко се ова згра да да нас мо же са гле да ти као 
још је дан од ар те фа ка та у ко лек ци ји по кло на Јо си пу Бро зу Ти ту ко ју Му зеј Ју го сла ви је 
ба шти ни.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Му зеј 25. мај, му зе а ли ја, кон текст пред ме та, би о гра фи ја ства ри.

По ла зе ћи од ме то да би о гра фи је ства ри и де фи ни са ња вред но сти пред ме та у 
му зеј ском кон тек сту, у овом ра ду са гле да ће мо згра ду Му зе ја 25. мај у Бе о гра ду као 
сво је вр сну му зе а ли ју. Пра те ћи раз ли чи те на ме не ко је је ова згра да има ла од свог на-
стан ка у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка све до да на шњег функ ци о ни са ња у окви ру ком-
плек са Му зе ја Ју го сла ви је, пре по зна ва ће мо про ме не вред но сти и зна че ња ко је она 
но си то ком ве о ма ра зно ли ких со ци о кул тур них и по ли тич ких окол но сти. Нај зад, 
по пут пред ме та ко ји ре кон тек сту а ли зо ван у му зеј ски кон текст гу би сво ју при мар ну 
и до би ја до ку мен тар ну вред ност и функ ци ју, згра ду Му зе ја 25. мај пре по зна ће мо као 
део ко лек ци је Му зе ја Ју го сла ви је ко ји кроз ку сто ске ин тер пре та ци је, про гра ме и ин-
тер вен ци је, да нас от кри ва зна ча јан све до чан стве ни по тен ци јал. 
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Ка де фи ни ци ји му зеј ског пред ме та

Му зеј ски пред мет, од но сно пред мет ба шти не, је сте онај обје кат ко ји је из дво јен 
из сво је ре ал но сти да би у но вој му зеј ској ствар но сти у ко ју је пре не сен био до ку-
мент јед ног вре ме на, оби ча ја, кул ту ре или под руч ја и свих си сте ма вред но сти ко је 
дру штво у да тој епо хи за сту па.

Ова кав пред мет, сме штен у му зеј ски кон текст, у те о ри ји му зе о ло ги је че сто се 
на зи ва му зе а ли јом, од но сно пред ме том чи ја је уло га про ме ње на у од но су на при мар-
ну; му зе а ли ја пре не се на у му зеј ску ствар ност би ва ре кон тек сту а ли зо ва на, од но сно 
овај пред мет ви ше не ма сво ју пр во бит ну функ ци ју, већ по ста је но си лац зна че ња и 
ин фор ма ци ја у му зеј ској ствар но сти. Основ на свој ства ко ја пред мет у му зе ју има је-
су свој ства све до чан стве но сти, од но сно до ку мен тар но сти – све до че ња о од ре ђе ној 
по ја ви, вре ме ну чи ји је пред мет ре пре зент (БУ ЛА ТО ВИЋ 2005: 11).

Раз ми шља ју ћи о чо ве ко вом од но су пре ма пред ме ти ма, Пи тер ван Менш пред-
ме те де ли у три ка те го ри је: пред ме те ко ји су у упо тре би, пред ме те у ар хе о ло шком 
кон тек сту и пред ме те у му зе о ло шком кон тек сту. Док је вр ло ја сно да пр ву ка те го ри ју 
пред ста вља ју пред ме ти ко ји сво ју на ме ну има ју у сва ко днев ном жи во ту и да ов де 
го во ри мо о при мар ној функ ци ји пред ме та, а му зе о ло шки кон текст је упра во она но ва 
ствар ност об јек та ко ји из ме штен из „ре ал ног” све та би ва уве ден у му зеј ске окви ре, 
мо ра мо се за пи та ти шта је тач но ар хе о ло шки кон текст пред ме та. Менш исти об ја-
шња ва као при вре ме ни или стал ни де по зит од ба че них пред ме та. Овај де по зит мо же 
би ти ста би лан – уко ли ко се ра ди о на мер ном по хра њи ва њу пред ме та – где ау тор на-
во ди као при мер је вреј ску кул ту ру по хра њи ва ња све тих спи са за ко је се ве ру је да не 
сме ју би ти уни ште ни. Та ко ђе, пре ма ова квој кла си фи ка ци ји по сто ји и не ста би лан де-
по зит у ко јем се вре ме ном на ђу сви ар те фак ти ко ји би ва ју за ме ње ни на пред ни јим, но-
ви јим об јек ти ма, по пут раз ли чи тих тех нич ких уре ђа ја и сл. (ВАН МЕНШ 2015: 17).

Раз ми шља ју ћи о му зеј ском пред ме ту, мо же мо се освр ну ти и на ан тро по ло шке 
сту ди је и ме тод би о гра фи је ства ри ко ји за сту па ју пр вен стве но Игор Ко пи тоф (KOPYTOFF 
1986) и Ај рун Апа ду рај (AP PA DU RAI 1986). На и ме, пред ме те ко ји су са став ни део дру-
штва не мо гу ће је раз дво ји ти од чо ве ко вог жи во та и то га ка ко се чо век оп хо ди пре ма 
њи ма. Упра во за то ан тро по ло зи, Ко пи тоф, а за тим и Апа ду рај, су ге ри шу нео п ход-
ност пра ће ња дру штве ног жи во та пред ме та ка ко би и ге не за њи хо ве вред но сти би ла 
уста но вље на. Игор Ко пи тоф ја сно об ја шња ва да за раз ли чи те кул ту ре и раз ли чи те 
епо хе раз ли чи ти пред ме ти пред ста вља ју сли ку ак ту ел них си сте ма вред но сти, те су-
ге ри ше ме тод би о гра фи је ства ри и пра ће ње жи во та пред ме та кроз вре ме као ме тод 
ко јим се мо гу раз у ме ти и дру штве не ре ла ци је. При ли ком кре и ра ња би о гра фи је ства-
ри, по ста ви ли би смо пи та ња слич на они ма ко ја по ста вља мо о љу ди ма: шта су, со цио-
ло шки, би о граф ске мо гућ но сти уса ђе не у „ста тус” пред ме та и у вре ме и кул ту ру и 
ка ко се ове мо гућ но сти ре а ли зу ју? Ода кле до ла зи ствар и ко ју је на пра вио? Шта се до 
са да де ша ва ло с том ства ри и шта љу ди сма тра ју да би даље би ла ње на иде ал на кари-
је ра? Шта су пре по зна те „го ди не” или пе ри о ди у „жи во ту” ства ри и шта су кул тур ни 
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мар ке ри ово га? Ка ко се упо тре ба ства ри вре ме ном ме ња, шта се де ша ва ка да она до-
сег не крај сво је ко ри сно сти (функ ци о нал но сти)?

Пи шу ћи о при сту пу по сма тра ња би о гра фи је ства ри кроз при зму ар хе о ло шких, 
ан тро по ло шких и му зе о ло шких ис тра жи ва ња, ку сто ски ња и му зе о ло шки ња Ма ри ја 
Ва си ље вић за кљу чу је да 

ме та фо ре би о гра фи је за пра во по ма жу да уви ди мо ис пре пле та ност, са жи вот и ве зе љу ди 
и ства ри у вре ме ну (и да да нас те од но се са зна мо/прет по ста ви мо и са оп шти мо), јер ће 
сва ка би о гра фи ја ства ри би ти ве за на за би о гра фи је љу ди, и обрат но. Би о гра фи ји ства ри 
се мо же при сту пи ти у скла ду са фе но ме ни ма ко је из у ча ва мо. Та ко ан тро по ло зи Крис 
Год сен и Ивон Мар шал из свог ис тра жи вач ког ис ку ства уо ча ва ју да из ве сни пред ме ти 
у то ку свог жи во та аку му ли ра ју зна че ња – по ста ју вред ни за по је дин ца или за јед ни цу 
због осо бе или до га ђа ја са ко ји ма су до та да би ли по ве за ни или се по ве зу ју. Та да са ма 
би о гра фи ја ства ри по ста је вред ност пред ме та, на при мер по ро дич ни пред ме ти ко ји се 
на сле ђу ју или пак ства ри ко је ужи ва ју из у зет но по што ва ње јед не гру пе љу ди. (ВА СИ-
ЉЕ ВИЋ 2013: 329). 

Али, М. Ва си ље вић по ста вља пи та ње: шта се де ша ва ка да тај исти пред мет сту-
пи у му зеј?

По ла зе ћи од го ре об ја шње них по ла зи шта, у да љем ра ду по ку ша ће мо да згра ду 
Му зе ја 25. мај, да нас са став ног об јек та ком плек са Му зе ја Ју го сла ви је у Бе о гра ду, са-
гле да мо као сво је вр стан му зеј ски пред мет. Да би смо у ово ме ис тра ја ли, пра ти ће мо 
би о гра фи ју овог зда ња, од но сно све сло је ве на сле ђа ко је она ди рект но от кри ва, али и 
раз ли чи те кон тек сте кроз ко је ова згра да про ла зи као део му зеј ске збир ке Ти то вих 
по кло на, за тим ме ста ко је гу би сво ју при мар ну функ ци ју, те ме ста ко је по ста је му-
зе а ли зо ва но и пред ста вље но у окви ру Му зе ја Ју го сла ви је као му зе а ли ја из у зет ног 
зна ча ја.

1. слој: згра да као то тал но умет нич ко де ло

Згра ду Му зе ја 25. мај про јек то вао је ар хи тек та Ми ха и ло Јан ко вић, ко ји је сво-
јим бо га тим ства ра лач ким опу сом ве о ма ути цао на про ме ње ну ви зу ру Бе о гра да на-
кон Дру гог свет ског ра та. Oдмах на кон за вр шет ка фа кул те та 1936. го ди не, Јан ко вић 
је за по чео рад у вој ним про јек тант ским би ро и ма, и на кон ра та осно вао је соп стве ни 
ате ље „Ста ди он” на чи јем ће че лу би ти све до сво је смр ти 1976. го ди не. Због ве о ма 
зна чај них про је ка та ко је ра ди, по пут пла на адап та ци је и до вр ше ња Па ла те Са ве зног 
из вр шног ве ћа – про јек та ко ји пред ста вља кључ ну пре крет ни цу у ње го вој ка ри је ри 
(PUT NIK 2017: 353), за тим згра де Цен трал ног ко ми те та на Но вом Бе о гра ду, Спорт ског 
цен тра и ста ди о на Та шмај дан, ста ди о на Ју го сло вен ске на род не ар ми је (да на шњег 
„Пар ти за но вог” ста ди о на ко ји је у не по сред ној бли зи ни и сим бо лич кој ве зи са Му-
зе јем 25. мај), те мно гих дру гих стам бе них обје ка та, Јан ко вић је до био не зва нич ну 
ти ту лу „двор ског ар хи тек те” (МИ ШИЋ 2011: 147–148). Сто га не чу ди да је из град ња 

ЗГРА ДА МУ ЗЕ ЈА КАО МУ ЗЕЈ СКИ ПРЕД МЕТ: БИ О ГРА ФИ ЈА МУ ЗЕ ЈА 25. МАЈ У БЕ О ГРА ДУ

279



Му зе ја 25. мај, по клон гра да Бе о гра да за се дам де се ти ро ђен дан пред сед ни ка Јо си па 
Бро за Ти та, по ве ре на упра во ње му (сл. 1). 

Ако се освр не мо на по ме ну то ме ња ње ви зу ре Бе о гра да на кон Дру гог свет ског 
ра та и ус по ста вља ња со ци ја ли стич ке иде о ло ги је, обје кат Му зе ја 25. мај мо же се по сма-
тра ти као сим бол ова квих стре мље ња. По ја шња ва ју ћи си сте ме ле ги ти ма ци је мо ћи 
пу тем на сле ђе них и но вих сред ста ва у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, исто ри чар ар хи-
тек ту ре Алек сан дар Иг ња то вић ту ма чи ге не рал ну тран сфор ма ци ју Де ди ња од елит-
ног, ре зи ден ци јал ног де ла гра да у отво ре ни ји, про стор до сту пан гра ђан ству ко ји је 
но во и згра ђе ном Мо стар ском пе тљом (1967–1974) и же ле знич ком ста ни цом „Про коп” 
(1977) по ве зан и са исто риј ским цен тром пре сто ни це и са Но вим Бе о гра дом, нај сна жни-
јим сим бо лом но вог по ли тич ког по рет ка. „Де ди ње је, по пут Топ чи де ра са ко јим га 
спа ја ју број ни од но си слич но сти и от кло на, функ ци о ни са ло као ва жна сим бо лич ка 
пред ста ва у ре пре зен та тив ној сли ци вла да ра – ди на сти ја Об ре но вић и Ка ра ђор ђе-
вић, као и Јо си па Бро за Ти та.” Ка ко Иг ња то вић об ја шња ва, сви су они ле ги ти ми са ли 
сво ју моћ на слич ној пред ста ви вла да о ца ко ји је, као и ње гов ре зи ден ци јал ни и ре-
пре зен та тив ни про стор, исто вре ме но у сре ди шту и из ван по ли тич ког дис кур са, а про-
стор Де ди ња утвр ђен као „при род ни” део Бе о гра да, „јед но вре ме но из ван и уну тар 

Сл. 1. Згра да Му зе ја 25. мај, екс те ри јер (фо то гра фи ја Ре ље Ива ни ћа, Ар хив Му зе ја Ју го сла ви је)
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гра да”, за до био је ве ли ки сим бо лич ки по тен ци јал „да ука же на при род ни ха би тус 
вла да ра ко ји, у том про сто ру (из)ме ђу, фик си ра сво је оби та ва ли ште. Упра во је од нос 
је дин ства из ме ђу по ли тич ког (у тра ди ци о нал ном сми слу ’те о ло шког’) и де мот ског 
(тј. ’при род ног’) у ср жи чи та ња про сто ра Де ди ња и Му зе ја 25. мај као сим бо ла из во-
ра ау то ри те та вла сти и сред ства ле ги ти ма ци је мо ћи”, на гла си ће ау тор. Ди хо то ми ја 
овог про сто ра, ко ја од го ва ра по ме ну тој ду ал ној ле ги ти ма ци ји вла да ра, из ме ђу за тво-
ре ног, вла дар ског, ре зи ден ци јал ног ме ста и до ступ ног, отво ре ног, пре ком по но ва ног 
ам би јен та ис ти ца ла се упра во зда њем Му зе ја 25. мај ко ји сто ји на гра ни ци ова два, 
ис пред Ти то вог ре зи ден ци јал ног ком плек са. За вре ме про сла ве Да на мла до сти по 
ко јем Му зеј но си име, ова згра да, али и ста ди он и окол ни пар ко ви „по ста ја ли су ме-
ста кон стру и са ња по ли тич ког на ци о нал ног те ла и ње го вог је дин ства са по ли тич ким 
те лом вла да о ца.” (ИГ ЊА ТО ВИЋ 2011: 609, 610).

Овај обје кат за ми шљен као то тал но умет нич ко де ло, Ge samt kun stwerk од но сно 
син те за ар хи тек ту ре, сли кар ства и скулп ту ре, на ла зио се не по сред но ис пред ре зи-
ден ци јал ног ком плек са дру га пред сед ни ка, а са иде јом да се упра во ов де из ла жу сви 
по кло ни ко је Броз до би ја то ком сво је вла да ви не, ка ко од ино стра них де ле га та та ко 
и од свог на ро да. Де таљ ни је са гле да ва ју ћи иде је угра ђе не у зда ње Му зе ја, мо же мо 
при ме ти ти да и оно, иа ко на ме ње но да бу де про стор за из ла га ње збир ке по кло на, и 
са мо пред ста вља део ове му зеј ске збир ке.

Збир ка по кло на Ти ту има ка рак тер му зе ја као сли ке све та (РА ДИЋ 2008). Она 
на ста је по чет ком пе де се тих го ди на про шлог ве ка ка да при сти же нај ви ше по кло на 
услед по тре бе да се до дат но оја ча култ лич но сти Ти та ко ји је до рас ки да са Со вјет-
ским Са ве зом био у сен ци Ста љи но вог кул та. Сто га се до но си од лу ка о ства ра њу 
зва нич ног фон да. Раз ли чи ти да ро дав ци од ко јих Броз до би ја нај ра зли чи ти је пред-
ме те то ком сво је вла да ви не, па и пост хум но, усло ви ли су да збир ка по кло на је сте 
ве о ма хе те ро ге на це ли на ко ју ње ни ку сто си уре ђу ју у од но су на вр сту пред ме та. Сто-
га се ов де пре по зна ју умет нич ка, ет но граф ска, збир ка фо то-ал бу ма, ар хе о ло шка, те 
збир ка тех нич ких пред ме та. Ка ко ку сто си Му зе ја Ју го сла ви је ис ти чу док раз ми шља ју 
о на чи ни ма ин тер пре та ци је на сле ђе не збир ке по кло на, ово је фонд 

у ко ме су за сту пље ни пред ме ти од из у зет не ма те ри јал не и кул тур но-исто риј ске вред-
но сти до оних ко ји се свр ста ва ју у ка те го ри ју ефе мер них, у умет нич ком сми слу три ви-
јал них или ма те ри јал но без вред них, а ко ји су, ка ко то са вре ме на му зе о ло шка прак са 
по ка зу је, ва жни све до ци раз ли чи тих вре ме на и кул ту ра. Ти то је за јед нич ки име ни тељ 
свих пред ме та, али он је у са мом про це су раз ме не па си ви зи ран јер се по глед окре ће од 
ње га ка да ру као ре пре зен ту да ро дав ца и до из ра жа ја до ла зе обе леж ја пред ме та кроз 
ко ја се ја вља глас оно га ко ји да ру је. Та ко се мо же ре ћи да је ова кон ти ну ира на аку му-
ла ци ја ство ри ла ка би нет чу да Ју го сла ви је (ЖИ ВА НО ВИЋ, ТО РО МАН 2016: 32).

Не слу чај но, ова збир ка са гле да на као сво је вр стан ка би нет чу де са нај ра зли чи-
ти јих пред ме та са свих кон ти не на та, од мно штва ра зно ли ких ма те ри ја ла и об ли ка, 
ко ји по ста вље ни у за чуд ним јук ста по зи ци ја ма иза зи ва ју ди вље ње по сма тра ча, 
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зах те ва ла је и аде ква тан про стор за из ла га ње ка ко би Ти то као су ве рен овог ми кро-
ко смо са у ко јем га је по што вао цео све та и во лео сва ки члан ју го сло вен ског дру штва, 
мо гао да фа сци ни ра по се ти о це за жи во та, али и оста не за пам ћен на кон смр ти (ЈО-
КА НО ВИЋ 2018). У овом кон тек сту, згра да Му зе ја 25. мај, и са ма по клон Ти ту, пред ста-
вља је дан од пред ме та у фон ду ове збир ке чу де са ко ја и сво јим зна че њи ма од го ва ра 
иде ји ве ли ча ња пред сед ни ка. Уче ству ју ћи у ода би ру ме ста за згра ду му зе ја по кло-
на, ис пред ре зи ден ци јал ног ком плек са, Ти то ди рект но су ге ри ше нео п ход ност на гла-
ша ва ња ја ког иден ти те та овог ме ста и ова квим зда њем, те се за исто рас пи су је јав ни 
кон курс. Ка ко пи ше То ми слав Мар ко вић, по оце ни рас пи си ва ча кон кур са, при лог 
Ми ке Јан ко ви ћа је бли же од го ва рао про по зи ци ја ма кон кур са од су прот ста вље ног 
про јек та Дра ги ше Бра шо ва на: 

Осла ња ју ћи се на те ко ви не на ив ног сим бо ли зма пред рат ног мо дер ни зма, кре и ра 
хо ри зон та ли стич ки обје кат на пе тих кри ла са кор би зи јан ски из ва ја ном ко ло на дом ма-
сив них сту бо ва у при зе мљу, а ла ким про зрач ним и оста кље ним кор пу сом с на ра тив ним 
мо за и ком по сред ли ца фа са де, на спра ту (MAR KO VIĆ 1976: 1404).

Ту ма че ћи му зеј ску згра ду као обје кат ин те р на ци о нал ног сти ла, и исто ри чар ка 
ар хи тек ту ре Вла да на Пут ник ће на гла си ти исто вре ме ну нео спор ност по ли тич ке и 
со ци ја ли стич ке ре то ри ке овог зда ња чи ји је глав ни еле мент мо за ик на цен трал ном 
па не лу из над ула за (PUT NIK 2017: 355) На и ме, по ме ну ти мо за ик на фа са ди је де ло Бо-
шка Ка ра но ви ћа и пред ста вља На род но о сло бо ди лач ку бор бу и из град њу ра том раз-
ру ше не зе мље и, на ла зе ћи се од мах из над глав ног ула за у Му зеј1, су ге ри ше по че так 
чи та ња на ра ти ва ко ји ће се уну тар згра де на ста ви ти. Ула ском, већ на цен трал ном 
ход ни ку пр вог спра та, по се ти лац се су сре ће са им по зант ном, 64 ква драт на ме тра 
ве ли ком фре ском хр ват ског умет ни ка Ра у ла Гол до ни ја чи ја је те ма: „жи вот, стра да ња 
и бор ба на ро да на под руч ју кра ја пред сед ни ка Јо си па Бро за Ти та од сред њег ве ка до 
осло бо ђе ња”, ка ко сто ји у пр вом чла ну Уго во ра из ме ђу Се кре та ри ја та за про све ту и 
кул ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да, као ин ве сти то ра, и ау то ра.2 За да та те ма ре а ли-
зо ва на је кроз при каз бу не сло вен ских се ља ка на про сто ру Хр ват ског За гор ја 1573. 
го ди не, чи ји је во ђа био Ма ти ја Гу бец, и На род но о сло бо ди лач ке бор бе с дру ге стрa-
не. На гла ша ва ју ћи рет кост пред ста вља ња исто риј ских фи гу ра ко је ука зу ју на ра ди-
кал но су прот ста вље не иде о ло ги је, ку сто ски ња Му зе ја Ју го сла ви је Ана Па нић об ја-
шња ва ана ло ги је из ме ђу Ти та и Ма ти је Гуп ца, во ђе се љач ке бу не у Хр ват ској у XVI 
ве ку.3 Упра во ова фре ска, ве ро ват но због те ме и на чи на ње не ре а ли за ци је, ви де ће мо, 

1 Овај мо за ик и це ло куп ну згра ду за ми шље ну као то тал но умет нич ко де ло, ис так ну ти исто ри чар 
умет но сти Ла зар Три фу но вић оштро ће кри ти ко ва ти (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1962).

2 Уго вор из ме ђу Се кре та ри ја та за про све ту и кул ту ру Скуп шти не гра да Бе о гра да, као ин ве сти то-
ра, и Ра у ла Гол до ни ја, ака дем ског сли ка ра, (1963), Ар хив Ју го сла ви је, Кан це ла ри ја Мар ша ла Ју го сла ви је.

3 Ку сто ски ња Па нић ће, при хва та ју ћи и став те о ре ти ча ра кул ту ре и ме ди ја Дра га на Ћа ло ви ћа, 
за кљу чи ти: „Ово по ве зи ва ње тре ба ло је да под се ти на си ро ма шно и се љач ко по ре кло Јо си па Бро за 
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би ће не по доб на то ком де ве де се тих го ди на, те про та го ни ста про ме на у би о гра фи ји 
згра де Му зе ја 25. мај. 

Ко му ни ци ра ју ћи с Гол до ни је вом пред ста вом, на зи ду пре ко пу та на ла зи се ре-
љеф на ма па све та са обе ле же ним „пу тем ми ра” ко јим Броз кре ће за по чи њу ћи осни-
ва ње По кре та не свр ста них. По сма тра на у кон тек сту ове це ли не и ди дак тич ке идео-
ло шке уло ге ко ју је Му зеј имао, ма па тре ба да по ка же кон ти ну и тет бор бе за људ ска 
пра ва и пот цр та Бро за као бор ца за рав но прав ност и ми ро љу би ву ко ег зи стен ци ју 
на ро да (сл. 2). Та ко је пред сед ник, ви ди се кроз де ко ра ци ју ове згра де, то тал ног умет-
нич ког де ла, за слу жио свој по ло жај у зе мљи на кон што је во дио ње но осло бо ђе ње, по-
ло жај по твр ђен и из ра зи то по зи тив ном пер цеп ци јом овог др жав ни ка у све ту (ПА НИЋ 
2020).

На кон све ча ног отва ра ња 25. ма ја 1962. го ди не, у Му зе ју се, у скла ду са на ра ти-
вом угра ђе ним у зда ње, из ла жу у нај ве ћем бро ју шта фе те, ма ке те и ода бра ни екс по-
на ти из ли ков не збир ке ко ји су мо гли има ти „под сти ца јан, мо рал ни и по ли тич ки, 
ути цај на омла ди ну” (РА ДИЋ 2008: 68), док су нај вред ни ји пред ме ти оста ли у ре зи ден-
ци јал ним про сто ри ма пред сед ни ка. Ова квом по став ком тре ба ло је од го во ри ти на осни-
вач ки акт Му зе ја 25. мај ко ји тре ба да „од ра жа ва лич ност и ак тив но сти Јо си па Бро за 

ко ји је као и Гу бец био на род ски во ђа и од по ли тич ки про го ње ног иле гал ца, пре ко ли де ра вој ног по-
кре та, из ра стао у круп ну по ли тич ку фи гу ру” (ПА НИЋ 2020).

Сл. 2. Ре љеф на ма па све та у ен те ри је ру Му зе ја 25. мај (фо то гра фи ја Ре ље Ива ни ћа,  
Ар хив Му зе ја Ју го сла ви је)
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Ти та у ства ра њу но ве со ци ја ли стич ке за јед ни це и пред ста вља сред ство за ин спи ри-
са ње раз ли чи тих ак тив но сти по ве за них са ис тра жи ва њем це лог раз до бља ко ме је 
обе леж је дао Ти то.”4

На кон смр ти Јо си па Бро за, 1980. го ди не, згра да Му зе ја 25. мај по ста је са став ни 
део Ме мо ри јал ног цен тра Јо сип Броз Ти то (МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ЦЕН ТАР ЈО СИП БРОЗ ТИ ТО 1991). 
Док овај ком плекс Ти то вих ре зи ден ци јал них зда ња, обје ка та у Пар ку скулп ту ра и сам 
Му зеј 25. мај функ ци о ни шу као Ме мо ри јал ни цен тар, ова згра да – му зеј ски пред мет, 
за др жа ва свој при мар ни кон текст, те и да ље пред ста вља ве ли чај ност лич но сти дру га 
Ти та сво јим из гле дом и из ло же ном збир ком.

2. слој: згра да на из најм љи ва ње – ар хе о ло шки  
кон текст пред ме та

Услед рас па да со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је и кон флик та де ве де се тих го ди на, по-
ли ти ке се ћа ња и гра ђе ња јав ног иден ти те та др жа ва, до та да чла ни ца Ју го сла ви је, 
дра стич но се ме ња ју. Сто га се јав ни спо ме ни ци из вре ме на вла да ви не Јо си па Бро за, 
на зи ви ули ца,5 шко ла, као и ку ри ку лу ми у окви ру зва нич них на став них про гра ма 
ка да су исто ри ја и ге о гра фи ја у пи та њу – пот пу но ме ња ју вра ћа ју ћи се на ци о нал ним 
иде о ло ги ја ма и по ти ску ју ћи иде је брат ства и је дин ства ју жно сло вен ских на ро да. У 
ова квој ат мос фе ри, згра да Му зе ја 25. мај по ста је део но ве це ли не. На и ме, као не по-
доб на за то вре ме, ин сти ту ци ја Ме мо ри јал ног цен тра „Јо сип Броз Ти то” (ка ко је ре-
зи ден ци јал ни ком плекс Јо си па Бро за за јед но са згра дом Му зе ја 25. мај и гро бом овог 
пред сед ни ка у свом са ста ву но сио на зив од 1982. го ди не) би ва тран сфор ми са на у 
држав не ре зи ден ци је с јед не стра не и ком плекс Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је с дру ге.6 
Та да парк скулп ту ра, та ко зва ни Ста ри му зеј, за тим Ку ћа цве ћа ула зе у са став овог 

4 Осни вач ки акт ука зу је на то да је за да так стал не по став ке да „од ра жа ва лич ност и ак тив но сти 
Јо си па Бро за Ти та у ства ра њу но ве со ци ја ли стич ке за јед ни це и пред ста вља сред ство за ин спи ри са ње 
раз ли чи тих ак тив но сти по ве за них са ис тра жи ва њем це лог раз до бља ко ме је обе леж је дао Ти то” (До-
ку мен та ци ја Му зе ја исто ри је Ју го сла ви је; Во дич кроз Му зеј „25. мај”, Бе о град 1978).

5 О по ли ти ци пре и ме но ва ња ули ца и јав них ин сти ту ци ја вид.: СТО ЈА НО ВИЋ 2009. 
6 Да би се про на шло ре ше ње за функ ци о ни са ње Ме мо ри јал ног цен тра Јо сип Броз Ти то, Бе лог 

дво ра, Ста рог дво ра, Му зе ја 4. ју ла и Му зе ја Ре во лу ци је на ро да и на род но сти, вла да Ју го сла ви је је 1992. 
го ди не фор ми ра ла екс перт ску гру пу (не ки од чла но ва гру пе су би ли: Дра го слав Сре јо вић, Де јан Меда-
ко вић, Во ји слав Ђу рић, Бран ко Пе тра но вић, Ири на Су бо тић итд.). Ова екс перт ска гру па про сле ди ла 
је вла ди пред лог за бу ду ћу упо тре бу и функ ци ју на ве де них ин сти ту ци ја ко је су би ле у др жав ном вла сни-
штву. Та да је на ве де но да Бе ли двор, Ста ри двор и Ме мо ри јал ни цен тар Јо сип Броз Ти то, за јед но са свим 
њи хо вим збир ка ма и окол ним пар ко ви ма, тре ба са чу ва ти у це ли ни и про гла си ти кул тур но-исто риј ским 
до бром од из у зет не вред но сти и зна ча ја за Ју го сла ви ју. Пред ло же на иде ја би ла је да се Ста ри двор и 
Бе ли двор ба ве исто ри јом Ју го сла ви је од 1918. до 1941. го ди не, док би дру ге ин сти ту ци је тре ба ло да се 
спо је и ба ве ју го сло вен ском исто ри јом на кон 1941. го ди не об је ди њу ју ћи ова ко на сле ђе у је дан ве ли ки 
Му зеј исто ри је Ју го сла ви је са ви ше обје ка та/па ви љо на. Ипак, под овим име ном од 1996. го ди не на шли 
су се са мо део про сто ра и ко лек ци ја до та да шњег Ме мо ри јал ног цен тра Јо сип Броз Ти то, ко лек ци ја Му-
зе ја Ре во лу ци је и га ле риј ски про стор на Тр гу Ни ко ле Па ши ћа (да на шњи Исто риј ски му зеј Ср би је).
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му зеј ског ком плек са. Обје кат Му зе ја 25. мај тек је 2000. го ди не Скуп шти на гра да пре-
да ла на ко ри шће ње Му зе ју (PA NIĆ 2017). Ако при хва ти мо ра ди кал не ста во ве с кра ја 
XIX ве ка о му зе ју као не кро по ли, он да и сам на зив Му зеј исто ри је Ју го сла ви је из 
1996. го ди не док Ју го сла ви ја још по сто ји као те ри то ри јал но ма ња, али и да ље др жа ва 
под тим име ном, мо же мо про ту ма чи ти као син таг му ко ја обе ле жа ва про стор и вре ме 
„про те ра не” из јав ног дис кур са, про гла ше не „мр твим” по пут дру гих пред ме та сме-
ште них у му зе је, где ви ше не ма ју сво ју упо треб ну функ ци ју већ су ре кон тек сту а ли-
зо ва ни и слу же са мо да, ор га ни зо ва ни у овим ин сти ту ци о нал ним окви ри ма, све до че 
о про шлим вре ме ни ма.

У овом кон тек сту и згра да Му зе ја 25. мај убр зо пот пу но гу би сво ју при мар ну 
функ ци ју до при но ше ња кул ту лич но сти Јо си па Бро за и по ста је про стор ко ји због 
сво је ар хи тек тон ске до па дљи во сти и функ ци о нал но сти слу жи као га ле ри ја на из-
најм љи ва ње, од но сно у ко јем се че сто ор га ни зу ју сту дент ске умет нич ке из ло жбе и 
Ок то бар ски са ло ни са вре ме не умет но сти. Иа ко не ме ња ју ћи свој спо ља шњи из глед, 
скла ња ње ко лек ци је Ти то вих по кло на, али и пре кри ва ње фре ске Ра у ла Гол до ни ја, 
те гра ђе ње зи да ис пред ње, а за тим и пре кри ва ње ма пе на зи ду пре ко пу та – ве о ма 
ути че на зна че ње ове згра де. Ако је са гле да мо као пред мет у збир ци по кло на, онај 
чи ја је при мар на функ ци ја да ве ли ча свог вла сни ка, мо же мо уви де ти да се од де ве-
де се тих го ди на овај пред мет из ме шта из свог при мар ног у ар хе о ло шки кон текст. 
Сма тра ју ћи иде је ко је она оли ча ва пре ва зи ђе ним, а те ме пред ста вље не у овом син-
те тич ком спо ме ни ку не по доб ним, вла сти овај пред мет у да том тре нут ку пре пу шта ју 
за бо ра ву не тру де ћи се да га са чу ва ју у це ло сти.

3. слој: згра да за ис пра ћај – пре ла зни кон текст пред ме та

По ла зе ћи од те о ри је ка та стро фе, Мајкл Томп сон (THOMP SON 1979) ус по ста вља та-
ко зва ну те о ри ју сме ћа (rub bish the ory) у ко јој пра ви раз ли ку у на чи ни ма на ко је пред-
ме ти мо гу би ти са гле да ни. Овај ау тор чо ве ка и ње гов од нос пре ма ма те ри јал ној кул-
ту ри упра во ста вља у сре ди ште те о ри је. У са вре ме ној кул ту ри он пре по зна је две ка-
те го ри је: „пре ла зне” (tran si ent) и „трај не” (du ra ble) пред ме те. Ка ко на во ди, пред ме ти 
из ка те го ри је пре ла зних вре ме ном гу бе на сво јој вред но сти, од но сно на зна ча ју за 
чо ве ка, те има ју огра ни чен жи вот ни век. С дру ге стра не, пред ме ти ко ји при па да ју 
ка те го ри ји трај них вре ме ном до би ја ју све ве ћу вред ност и, у иде ал ном слу ча ју, има ју 
бес ко на чан жи вот ни век. Мно ге по зна те пред ме те ба шти не, те об јек те ко ји су при па-
да ли кра ље ви ма, као и оне из ра ђе не уз по моћ по себ не вир ту о зно сти, ау тор свр ста ва 
у ка те го ри ју трај них. У оба слу ча ја, ис кљу чи во на чин на ко ји се чо век од но си пре ма 
ства ри ма, свр ста ва исте у јед ну или у дру гу ка те го ри ју. На и ме, ка да се ра ди о пред-
ме ти ма, по сто ји ве за из ме ђу на шег по гле да на свет и на ших по на ша ња у том све ту, 
ка ко Томп сон за кљу чу је. Ипак, за раз ли ку од по ми ња них Ко пи то фа и Апа ду ра ја ко ји 
не де фи ни шу ни јед но сре ди шње ста ње из ме ђу ова два су прот ста вље на по ла у ка те го-
ри за ци ји пред ме та, пре ма Томп со ну, свет пред ме та не ис цр пљу ју са мо они пре ла зни 
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и трај ни, већ у овом све ту он уо ча ва и пред ме те та ко зва не нул те, од но сно не про ме-
нљи ве вред но сти ко је на зи ва сме ћем и свр ста ва их у тре ћу ка те го ри ју. Ње го ва хи по-
те за је да је ова при кри ве на ка те го ри ја сме ћа на ста ла упра во опа да њем вред но сти 
пре ла зних обје ка та, те њи хо вим од ба ци ва њем и пра вље њем ђу бри шта. У иде ал ном 
све ту, сви пред ме ти би ка да до стиг ну ову нул ту, без вред ну тач ку, по ста ли пра ши на и 
за у век не ста ли, ме ђу тим, оно што се за пра во де ша ва је сте да ови пред ме ти на ста-
вља ју да по сто је у та ко зва ном ван вре мен ском и без вред но сном лим бу (ко ји мо же мо 
пре по зна ти и као об лик ар хе о ло шког кон тек ста пред ме та у му зе о ло шкој те о ри ји) из 
ко јег их не ка да ка сни је от кри је не ки кре а тив ни по је ди нац и успе шно пре ве де у ка-
те го ри ју трај них пред ме та.

Уко ли ко се са да вра ти мо зда њу Му зе ја 25. мај, он да би смо прет ход но по ми ња не 
про ме не у ен те ри је ру згра де, од но сно пре кри ва ње ре ље фа и фре ско-сли кар ства које 
но си ја сну иде о ло шку по ру ку, мо гли про ту ма чи ти као од ба ци ва ње при мар не функ-
ци је ове згра де, пре пу шта ње пред ме та за бо ра ву. С дру ге стра не, пр ва де це ни ја две-
хи ља ди тих го ди на ће у би о гра фи ји овог зда ња ипак от кри ти из у зе тан сим бо лич ки 
по тен ци јал, услед ко јег ће иста, за кљу чи ће мо, тих го ди на би ти у пре ла зној фа зи, ка 
кре и ра њу му зе а ли је, пред ме та трај не вред но сти.

Док број на са вре ме на умет нич ка де ла ко ја се тих го ди на у окви ру Ок то бар ских 
са ло на из ла жу баш у Му зе ју 25. мај као сајт спе ци фик ин ста ла ци је, су ге ри шу још увек 
при сут ну сим бо лич ност згра де као про сто ра ко ји сла ви култ лич но сти вла да ра, до-
га ђај ко ји се мо же увр сти ти у но ви ју по ли тич ку исто ри ју, а ко ји по себ но на гла ша ва 
свест дру штва о по ло жа ју и зна че њу зда ња и са мог ме ста на ком се на ла зи, сва ка ко 
је сте из ла га ње мр твог те ла бив шег пред сед ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа у згра ди Му зе ја 25. мај. На во де ћи раз ли чи те по тен ци јал не раз ло-
ге ко ји су до ве ли до то га да се овај бив ши пред сед ник јав но опла ку је упра во у окви ру 
овог зда ња, а пре са хра не ис пред ње го вог по ро дич ног до ма у По жа рев цу, Ол га Ма-
ној ло вић Пин тар и Алек сан дар Иг ња то вић ве о ма ве што из во де и сле де ћи за кљу чак: 

Ипак, нај ин три гант ни ји аспект та кве нео бич не од лу ке би ла је пер цеп ци ја са мог 
Му зе ја у јав но сти. Ова ин сти ту ци ја је за ми шље на као је дан од цен трал них и мо ну мен-
тал них на ра ти ва со ци ја ли стич ке ју го сло вен ске исто ри је. То ком ко му ни стич ке ере 
функ ци о ни сао је као ис так ну то ме сто хо до ча шћа за мно ге Ју го сло ве не. Од 1991. го ди не 
Му зеј је по сте пе но пре пу штан за бо ра ву и ње гов пр во бит ни зна чај је на ши ро ко иг но-
ри сан. Да кле, фе но мен из ла га ња Ми ло ше ви ће вог ле ша у Му зе ју мо гао би се схва ти ти 
као од ре ђе ни об лик зва нич ног рас ки да ка ко са со ци ја ли змом, та ко и са Ју го сла ви јом. 
[...] као по след њи сим бол со ци ја ли зма и Ју го сла ви је [...], Ми ло ше вић је ко нач но и до-
слов но по стао ар те факт из ло жен у му зе ју по све ће ном со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји 
(MA NOJ LO VIĆ PIN TAR, IG NJA TO VIĆ 2011: 786; пре вод Ми ле на Јо ка но вић).

Ови ау то ри на гла си ће и зна чај по ло жа ја Му зе ја на Топ чи дер ском бр ду, ме сту које 
се то ком чи та вог ју го сло вен ског пе ри о да ве зу је за вла да ре – кра ље ве и пред сед ни ке 
ко ји ма су ов де ре зи ден ци је – и но си јак сим бо лич ки по тен ци јал. Нај зад, ви де ће мо, 
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на кон овог до га ђа ја, а ра дом ку сто са (ко је мо же мо по ве за ти са кре а тив ним по је дин-
ци ма из Томп со но ве те о ри је) и са ма згра да Му зе ја 25. мај по ста је ар те факт, му зеј ски 
пред мет ко ји ће, ре кон тек сту а ли зо ван у од но су на пр во бит ну функ ци ју, до сег ну ти 
све до чан стве ни по тен ци јал и по ста ти сво је вр сна му зе а ли ја у окви ру ши ре ко лек ци је 
Му зе ја (исто ри је) Ју го сла ви је.

4. слој: згра да као му зе а ли ја – му зе о ло шки кон текст пред ме та

Дру га де це ни ја XXI ве ка до но си ве ће ин те ре со ва ње за ју го сло вен ско со ци ја ли-
стич ко на сле ђе у обла сти ма дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка, те се све че шће го-
во ри и о по тре би за све о бу хват ним ју го сло вен ским сту ди ја ма (вид.: Er dei и др. 2019). 
У овој де це ни ји вид но се ме ња и функ ци о ни са ње Му зе ја (исто ри је) Ју го сла ви је који 
вре ме ном све по све ће ни је при сту па од го ва ра њу на име ко је му је де ве де се тих го ди на 
да то, од но сно спро во ђе њу у де ло ми си је и ви зи је за пи са них у му зеј ски ста тут. Ку-
сто си Ка та ри на Жи ва но вић и Та то мир То ро ман на во де 

До за о кре та у ра ду Му зе ја (исто ри је) Ју го сла ви је до шло је у дру гој де це ни ји ње го-
вог по сто ја ња. Зна чај не про ме не у овом пе ри о ду усло вље не су пре по зна ва њем ши рих 
по тен ци ја ла ин сти ту ци је, по ста вља њем ис ку сног ме наџ мен та, укљу чи ва њем струч ња ка 
упо зна тих са са вре ме ним му зе о ло шким те о ри ја ма и но вим тен ден ци ја ма у рад му зе ја, 
као и са по ра стом ин те ре со ва ња ис тра жи ва ча и пу бли ке за ју го сло вен ско на сле ђе. Ова 
де це ни ја у ра ду М(И)Ј пред ста вља пе ри од ау то ре флек си је, отва ра ња но вих те ма, сме лих 
екс пе ри ме на та и ре де фи ни са ња уло ге му зе ја у дру штву (ŽI VA NO VIĆ, TO RO MAN 2016). 

Те же ћи да ју го сло вен ско на сле ђе са гле да ју кроз раз ли чи те фе но ме не, а не ну-
жно хро но ло шки, за по сле ни нај зад 2016. го ди не успе ва ју и у пре и ме но ва њу ове ин-
сти ту ци је, те ме ња њу иден ти те та ко ји иста ко му ни ци ра јав но сти (JO KA NO VIĆ 2013). 
Наш про та го ни ста, згра да Му зе ја 25. мај од та да је у са ста ву Му зе ја Ју го сла ви је, а 
број ни про гра ми и из ло жбе, те нај зад и ре кон струк ци ја и пот пу но вра ћа ње ори ги-
нал ног из гле да овог зда ња, ука зу ју на то да се исто мо же ту ма чи ти као сво је вр сни 
му зеј ски пред мет, део ко лек ци је ко ји има бо га ти све до чан стве ни по тен ци јал.

Го ди не 2011. по ми њан ре љеф „ма па Ти то вог пу та ми ра” на пр вом спра ту згра-
де ко ји је био пре кри вен гип са ним зи дом због по тре ба из ло жбе них ак тив но сти, ко-
нач но је от кри вен. Не ко ли ко го ди на ка сни је от кри ве на је и Гол до ни је ва фре ска на 
на спрам ном зи ду, до та да пре кри ве на плат ном због по тре ба из ло жбе них ак тив но-
сти на Ок то бар ском са ло ну са вре ме не умет но сти, а за пра во сма тра на не по доб ном у 
вре ме ко је смо у би о гра фи ји згра де Му зе ја 25. мај озна чи ли као од ба ци ва ње, ства ра-
ње сме ћа од пред ме та – а за тим је зид ко ји се на ла зио ис пред ње 2015. го ди не сру шен 
на кон ве ли ких ра до ва на кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји ове ве о ма оште ће не пред ста-
ве. По во дом че тр де се то го ди шњи це од смр ти ар хи тек те Ми ха и ла Ми ше Јан ко ви ћа, у 
Му зе ју Ју го сла ви је се отва ра из ло жба „Пре по зна ва ње” ко јом се јав но пред ста вља ју 
(по но во ис ти чу) вред но сти згра де Му зе ја 25. мај, док за по сле ни, струч ња ци у обла сти 
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ар хи тек ту ре и умет но сти, те ста на ри из окол них со ли те ра у окви ру пра те ћих про-
гра ма го во ре о зна че њу згра де и око ли не за њих, „а по се ти о ци мо гу да по гле да ју и до-
дир ну ма ке ту Му зе ја, спе ци јал но на пра вље ну овим по во дом” (сл. 3). Као по сле ди ца 
из ло жбе на ста ју и во ђе не ту ре ко јих су ова згра да и њен ар хи тек та про та го ни сти, а 
ули ца ко ја во ди до ула за у Му зеј Ју го сла ви је исте го ди не је пре и ме но ва на и до да нас 
но си на зив Ули ца Ми ха и ла Јан ко ви ћа. Сви ови по да ци го во ре у при лог то ме да се ин-
тер пре та ци јом на сле ђа Му зе ја 25. мај овом об јек ту вра ћа вред ност, од но сно ства ра 
но ва, те се он са гле да ва као му зе а ли ја из у зет ног зна ча ја. Ка ко би пре шао из нул тог, 
ар хе о ло шког кон тек ста у пред мет трај не, му зе о ло шке вред но сти, овом спо ме ни ку 
ар хи тек ту ре ен те ри јер је не дав но и ре кон стру и сан, док се му зеј ски ме наџ мент за-
ла же за ре кон струк ци ју фа са де у бли ској бу дућ но сти.

Из ло жба отво ре на од мах на кон ре кон струк ци је об јек та7, а по све ће на ми гра ци ја-
ма ста нов ни штва услед кон флик та де ве де се тих го ди на, тур бу лент ног пе ри о да ко ји, 
ви де ли смо, ути че и на жи вот ове згра де, на ја вљу је ипак да ће Му зеј 25. мај по ста ти 

7 Из ло жбом ку сто ски ња Си мо не Ог ња но вић и Ане Па нић „Де ве де се те: реч ник ми гра ци ја”, отворе-
ном де цем бра 2019. го ди не у згра ди Му зе ја 25. мај, у Му зе ју Ју го сла ви је се пр ви пут у окви ру из ло жбе ног 

Сл. 3. Тре нут ни из глед ен те ри је ра Му зе ја 25. мај, цен трал ни хол на пр вом спра ту са  
об но вље ном фре ском Ра у ла Гол до ни ја и де лом из ло жбе „Пре по зна ва ње” – ма ке том  

и звуч ном ма пом згра де Му зе ја 25. мај (фотографија Милене Јокановић)
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мно го ви ше од му зе а ли је, те да ће пе ти слој у би о гра фи ји овог атрак тив ног из ла гач-
ког про сто ра, за јед но са це ло куп ним ком плек сом Му зе ја Ју го сла ви је, озна ча ва ти фо-
рум за раз ме ну ми шље ња и но ве ин тер пре та ци је ју го сло вен ског на сле ђа.

„На кра ју, све што је вред но би ће умет нич ко де ло и post-fe stum.”  
(Ми ха и ло Јан ко вић)
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Mi le na B. Jo ka no vić
MU SE UM BU IL DING AS A MU SE UM OB JECT −  

BI O GRAPHY OF THE 25th MAY MU SE UM IN BEL GRA DE

Sum mary

The bu il ding of the 25th May Mu se um, to day lo ca ted wit hin the com plex of the Mu se um of 
Yugo sla via in Bel gra de, was cre a ted as a work of art, a gift to the Pre si dent of the Fe de ral Pe o ple’s 
Re pu blic of Yugo sla via, Jo sip Broz Ti to for his 70th birt hday, le a ding to his re si den tial com plex. The 
very po si tion and ori gi nal pur po se of the mu se um bu il ding, the me a nings wo ven in to this work, 
and the chan ges it un der went due to tur bu lent so cio-cul tu ral and po li ti cal cir cum stan ces, as well 
as nu me ro us events that ha ve ta ken pla ce he re, sug gest that this bu il ding has a re mar ka ble te sti-
mo nial po ten tial alt ho ugh used to day as an ex hi bi ti on spa ce. Relying on the the ory of the mu se um 
ob ject on one hand and the met hod of bi o graphy of things on the ot her, this pa per fol lows the 
chan ges in the va lue and sig ni fi can ce of the 25th May Mu se um in Bel gra de due to chan ges in the 
con text and its fun cti ons. Fi nally, it is shown that this edi fi ce it self can be ob ser ved to day as one of 
the ar ti facts in the col lec tion of gifts to Jo sip Broz Ti to, pre ser ved and in ter pre ted in the Mu se um 
of Yugo sla via.

Keywords: 25th May Mu se um, mu se um ob ject, con text, bi o graphy of things.
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