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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Цен тар за му зе о ло ги ју и хе ри то ло ги ју, Бе о град
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МАЛРОИДЕЛОШ– 
ЈЕДАНРАЗГОВОРОМУЗЕЈУ

Сажетак:Овајрадјепосвећенпостављањупитањакојасенаме
ћукаопоследицапромишљањапојмоваимагинарногивиртуелног
музеја.КаковиртуелнимузејуДелошовојинтерпретацијипред
стављаупрвомредуједанимагинарнимузеј(уономсмислукојије
назначиоМалро),потребнојеуспоставитиодносизмеђутадва
сроднапојмаиуказатинањиховпотенцијалнизначајзаразуме
вањемузејакаотаквог.Имплицитнимодбацивањемдистинкције
музеологија–новамузеологијакаонеплоднезаразрешавањемузеј
скихантиномија,уовомрадуједисциплинарноодређењеупотпу
ностиподређенопромишљањуоногаштамузејјестеизпозиције
Делошовеинтерпретацијемузеологијекаоједне‘’филозофскеди
сциплине’’.

Кључнеречи:имагинарнимузеј,виртуелнимузеј,БернарДелош,
АндреМалро

Данассечиниготовоилузорнимписатиомузеју.Омузеју
каодајесвереченоикаодајенапуштањепојмамузеологи
једовољанразлогзанапуштањепојмамузеја.Измештање
музеја – које се догађа свакипут када одређењемузеоло
гијекаонаукеомузејунапустимокаосаморазумљиво–у
просторе наслеђа и баштине, односно одрон ка херитоло
гији као исходишту, једнако као и одрон ка музеографији
каоозбиљењу,имплицитноупућујенадомишљеностпојма
музеја.Дакле,музејкаотакавјеуобличенијасан,тејеједи
нопотребноизнаћимодалитетеасимилацијемогућихпро
менакојесепредњегапостављају.БернарДелош(Bernard
Deloche) је један од оних аутора који музеј мисле у кате
горијамаослобођенимодстрогихдисциплинарнихоквира,
проширујући посланство и значај музеологије дајући јој
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статус„филозофскедисциплине’’.Делошјекаосвојзадатак
узеопромишљањевиртуелногмузејакојионзамишљакао
контраран тзв.институционалноммузеју.Свестанпојмов
не сродности сМалроовим (AndréMalraux) имагинарним
музејом,ДелошпоклањанарочитупажњуМалроовој тво
ревини.Требаиматинаумуда,заразликуодДелоша,Мал
ронијетематизоваомузејкаотакав,тојестњеговинтерес
нијележаоусистемскомпромишљањуинституцијемузеја,
већ јењеговприступпре свега производ једног нагона за
рецепцијомуметностиуједномнеинституционалномвиду.
Малроовимагинарнимузејпоконсеквенцамакојеизњега
исходеумногомепремашујењеговеинтенције, јеронније
имаонаумурефлексијумузејакојуобављамузеологијакао
наукаилинекосличносистематскопромишљањемузеја.

Овомприликомћемоставитинагласакнапојмовевиртуел
ногиимагинарногмузејауважавајућињиховеразлике,али
имајућинаумуњиховозаједничкопореклоумишљењујед
ногнеинституционалногмузеја.Самонатајначин јемо
гућепонешторећииотзв.институционалноммузејукоји
–штозбогнаводнедомишљености,штозбогзамораинтер
претације–измичеистинскомразумевању.Омузејујезби
љаготовосверечено.Ипак,оноштонијереченосеиспоста
вљадрагоценијим.Штаје,дакле,оноштоМалроиДелош
нисуреклиомузеју?Далијеречозаборавуилипропусту?
Далинамћутањеоприродимузејаговориомузејувише
одсвихлутањанапутуњеговогпревазилажења?Коначно,
дали јемогућенапуститипојаминституционалногмузеја
безпоследицапосветкојијесвојимпостојањемгенерисао?
У циљу задобијања одговора на ова питања, послушајмо
ДелошаиМалроауњиховимстремљењимаканапуштању
институцијемузеја.

БернарДелошсвојуконцепцијузасниванавезиизмеђуму
зеја,естетикеимедија,којајепоњему„суштинскаипресуд
на’’.1Чинисејаснимодабирпроматрањавеземузејаимеди
јаимајућинаумуњеговинтересзатемувиртуелногмузеја.
Оноштопакњеговприступодвајаодсличнихјеуказивање
наважностестетике(анеуметности),којуонпроглашава
за „темељ односа музеја и нових медија’’2. Уметност Де
лошсхвата као „процес емотивногдоживљаја који јеиза
зван артефактом’’.3Даље, „доживљај је оноштонастаје у
пољуестетике,штосенудичулима,билодајетоискуство
изазваноуметношћу,илизастарелимсредствимакаоштосу

1 Делош,Б.(2006)Виртуелнимузеј,Београд:Clio,Народнимузеј,стр.17.
2 Исто.
3 Исто,стр.19.
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штампаилиреклама’’.4Уметностимапредностуодносуна
другемедије,јеркодњепостојижељадасеизазовеемотив
нареакцијаидоживеноваискуства.Улогауметностије,ка
коверујеДелош,утомедауспоставивезуизмеђуестетикеи
области„приказивања’’музејског,каомедијанадмедијима.
НаовомместуДелошуводипојамвиртуелног,прекопроце
сазамене,односнодеконтекстуализацијеилиманипулације
артефактима.5

Делошусвојојкњизианализирапојмовеестетике,уметно
сти,музејаивиртуелног.Подестетикомонподразумевапо
вратакнаизворноБаумгартеново(AlexanderGottliebBaum
garten) одређење естетике као „науке о емотивномначину
спознаје објеката’’, то јест напуштањеКантове (Immanuel
Kant),какооннаводи,неестетике.ДелошразумедајеБаум
гартеноваестетикаупрвомредуједнаепистемологија(код
њега је естетика наука о чулном сазнању6), дакле не пре
васходнофилозофијалепог(каокодКанта)илифилозофија
уметности(каокодХегела[GeorgWilhelmFriedrichHegel]).7
Уз Баумгартена,Делош као аутора прве теорије естетског
ефекта наводи Јохана Георга Сулцера (Johann Georg Sul
zer),којије,поњему,предложиопрвутеоријумедија.Том
приликом,онизносиследећуСулцеровутезу:„Измислили
смоуметностдабисмоусликеобуклимислиипојмове,ко
јинемају ничегматеријалног; у томновомоблику они се

4 Исто.
5 Исто,стр.20.
6 ШколованутрадицијирационализмакојисевезујеупрвомредузаВол

фа(ChristianWolff)иЛајбница(GottfriedWilhelmLeibniz),акојијераз
ликоваоподелунавишу(појмовну,интелектуалну)инижу(чулну)са
знајнуспособност,Баумгартенјечулнојсферидоделиосамозаконитост
(тојестнесводивостчулног,естетскогнаразумско,рационално,каокод
Лајбница)итимеестетикукаонаукуодвојиоодлогике.У„Филозоф
скиммедитацијама’’Баумгартеннаводи:„Аштаакобиселогикасамом
дефиницијомзатворилауонеграницеукојимасестварноикреће,од
ређенакаонаукакојомсенештофилозофскиспознаје,илинаукакоја
усмерававишусазнајнуспособностуспознавањуистине?Тадабифи
лозофимабилапруженаприликадасавеликимуспехомистражујуионе
вештинеукојимасенижесазнајнеспособностимогуусавршавати,из
оштраватии,накористсвету,срећнијепримењивати.Какопсихологија
пружачврстеоснове,несумњамодаможепостојатинаукакојауправља
нижомсазнајномспособношћуилинаукаосензитивнојспознаји’’.Реч
је,дакако,оестетици.Упoредити:Баумгартен,А.Г.(1985)Филозофске
медитацијеонекимаспектимапесничкогдела,Београд:БИГЗ,стр.85.

7 Речјеотритрадиционалнедефиницијеестетике,собзиромнапредмет
естетичкихистраживања.Оадекватностии(само)довољностисвакеод
њихрасправљаМаријаРајхер(MariaReicher)усвом„Уводууфилозоф
скуестетику’’,арепродукцијуњенеинтерпретацијенудиНебојшаГру
бор.Уп.Грубор,Н.(2012)Лепо,надахнућеиуметностподражавања,
Београд:Плато,стр.47–52.
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увлачеучулаипрелазеудушедругих’’.8Делошуовајнавод
сугеришеда јеСулцербио свестанчињеницеда сликане
преносисамоидејевећдапредстављаимоћнооруђекому
никације.Теоријаестетскогефектајебилабаченаузаборав
сведокјеХансРобертЈаус(HansRobertJaus)иВолфганг
Изер(WolfgangIser)својимрадомуобластикњижевности
нисурехабилитовали,износећитимповодомразличитекон
цепције.ДокјеЈауссконцентрисаннапроучавањесвесног
субјективногрецептивногодносаспрамтекста,Изерсвоју
пажњу усмерава на објективни део деловања на читаоца,
наглашавајућипотентностсамогтекстакоји„предодређује
рецепцијуитакоослобађапотенцијалдејства,чијеструк
турепокрећуидоодређенетачкеконтролишусампроцес
рецепције’’.9ДелошИзерову концепцију разумева као об
ухватање „интеракције текста и читаоца пре било каквог
облика‘приписивањазначењаделу’’’10,односностављање
узаградусемантикетекстадабиседошлодоњеговогефек
та.11ЗаодређењеДелошовеестетичкепозицијеовинаводи
супресудни.Онисусвојеврстануводуњеговудаљуразра
ду„покретачкоосећајног’’дејстваслике,пребилокаквеин
терпретације.Делошсвесноостављапостранисемантички
аспектдела,апострофирајућиделовањекоје,следећиДеле
за(GillesDeleuze),можебитиихистерија.Њемује,стога,у
првомредузначајнодапратиулазакдоживљајауестетско
поље(којиседогађасмодерномуметношћу)ињеговопод
ређивањедискурсу (које седогађа са савременомуметно
шћу).Догађајјеумодернојуметностисамодовољан,докје
усавременојуметности,сматраДелош,онмањеиливишеу
функцији„потпоресложеномиимплицитномизлагању’’.12
Пољерекламејетакођемогућепропуститикрозовумрежу
ослобођенусемантике,апосвећенуиспитивањуемотивно
покретачкогделовања.Ипак,уколикобисможелелидаре
кламупосматрамоуоквирууметничкогпоља(штоДелош
сугерише),поклеклибисмопредстрахомодстварнеснаге
сликеипрепустилисеономештомислимоданајбољеможе
моконтролисати–њенсмисао.13Какојеуметностпокретач,
Делошусвомделунарочитупажњупосвећујеономештото
покретањегенерише,нпр.променаструктурепросторакоја
јекадрадаизнедриконцептеипроизведесмисао.Потрага
за смислом у уметности, премдаметафизичког карактера,

8 Делош,Б.нав.дело,стр.27.
9 ПодвукаоБ.Д.,исто,стр.29.
10Исто,стр.30.
11Исто.
12Исто,стр.54.
13Исто,стр.59.
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кодДелоша јеизврнутаууважавањепретпоставкебесми
слауметности,тојестприхватањедаууметностипостоји
нештошто чини бесмисао, што је „незначеће’’ (Делезово
одређењеоногаштоонназивадијаграм).Уметностделује
наљудскуинтуицијупосредствомпростора,а„тосенемо
жеозбиљноизједначитисјезикомчакниурасправи’’.14На
овајначин,Делошодбацујенаслеђесемиологијеслике,ко
јајепокушаваладапремостијазизмеђусликеидискурса,
„јерврловероватносамосликарствозасниваиобјашњава
семиологију’’.15Сликајевероватнотемељнашеспособно
стиговора,ауметничкипроизводнетребадабуденидеши
фрован,нитумачен,јерсенудисамоемотивномискуству.16
ОвосвојестановиштеДелошпоткрепљујеувидимадокојих
једошаопоменутиВолфгангИзер,акојијепреокренуоуче
њесемиолога,којисуприбегавалитекстудабидешифрова
лислику.Изерјетежио„скицирањумоделазаистраживање
емпиријскереакцијечиталаца’’,17тојестобухватањуфено
менакоји„укључујеистовременосамтекст,погледаутора,
чинчитањаиинтеракцијуизмеђутекстаичитаоца’’.18Сми
саојезамишљенкаосликаунутартекста–онајенесводи
ванадискурсјернепредстављапостојећуреалност.Стога
сликазаистафункционишекаопосредникузчијупомоћсе
скицирасемантичкоуобличавањетекста.19

Суштинауметностијепрезентација,којумузејкаопосред
ник доживљеног потврђује. Презентовати доживљај арте
фактом–овадефиницијауметности,поДелошу,укључујеи
музејкаопроцеспрезентације.20Кадаговориоулозимузеја,
Делош понавља општа места музеологије, наглашавајући
улогу емотивнопокретачког (опажајног) искуства. Тради
ционалнимузеј јебиочуварсликечовека,односнобио је
чуваридентитетаибаштинеистовремено.Строгомселек
цијомпредмета задужених за одражавањељудскогпостао
јепредметкулта,речјупостао јехрам.Кадаговориотзв.
институционалном музеју, Делош никада не пренебрега
вањегово одређење као храма.Ипак,музејфункционише
на два различита принципа – издвајања (оношто улази у
музеј се као сакрално разграничава с профаним) и при
пајања (свеможе ући умузеј, отуда детронизацијамузеја

14Исто,стр.71.
15Исто,стр.70.
16Исто,стр.70–71.
17Према:исто,стр.72.
18Исто.
19Исто.
20Исто,стр.77.
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уметностипостојањеммузејамораиливаздуха).21Музејје,
дакле,отвориосвојавратапрофанимпредметима,али,како
верујеДелош,тонаснеудаљаваодтематикеидентитетаи
нарцизма,јермузејнепрестаједаманипулишесликама.Да
ли је стогапотребноукинутиинституцијумузеја?Не, јер
је најважнијафункцијамузеја, оноштоинституцију чини
легитимном,„показатиилиомогућитидаседоживи’’.22Му
зејимапредностдаје„институцијаинтуитивногсхватања’’,
верујеДелош,апосетилацулазиумузејдабипримиоемо
тивнеопажајеи„акојестварнорецептиван,откриванешто
друго,анеоношто једошаодатражи’’.23Својрадикалан
отклонодКантовеконцепцијеДелошјошједномпотврђу
јеречима:„Субјекатемотивноискуствоникаднедоживља
вапотпуносвесноинетребагамешатисврлоповршним
уживањем или некористољубивом естетском радошћу, ко
јиманампробијајуушиодКанта;нитисмистичномкон
темплацијом, плодом сумњивог скретања које непрестано
избијаизрелигиознеекстазе’’.24Овајнаводјеодпресудне
важности за разумевање Делошове концепције музеја као
медијумапосредованогестетиком. Јасно једаонодбацује
„површноуживање’’(маштаонозначило),алиКантовмо
ментсудаукуса,покомејеонодређенкаотзв.безинтересно
допадање,уДелошовојинтерпретацијипостајеизврнут,јер
Кантиманаумупостављањепитањаотомедалијенешто
лепонезависноодмогинтересовања,тојестод„оногдопа
дањакојемиповезујемоспредставомоегзистенцијинеког
предмета’’.25ДелошсецираКантовуаналитикулепогиако
је свестандаКантнеостављадовољнопростора за једну
филозофију уметности и да је Кантов допринос историји
естетикеуправоупромишљањукатегоријелепог,тојесту
доменуфилозофије лепог.Наравно да биХегел са својом
естетикомкаофилозофијомуметностиДелошубиомного
прикладнијисаговорник,алитајизнуђенидијалогизоста
је управо збогДелошовог инсистирања на емотивном де
ловању,нањеговојпроизвољности(којуоннеименује,али
која је имплицитнањеговој концепцији). Тај наглашавани
ефекаткојинијениповршноуживањенимистичнаконтем
плацијанепружадовољноразлогазаотклонодтаквиход
ређења.ЧуђењенадДелошовимизборимаупогледуесте
тикерелевантнезаразумевањемузејакулминирањеговом
свешћуоспецифичностифункцијепрезентације/примања,

21Исто,стр.87–92.
22Исто,стр.97.
23Исто.
24Исто.
25Kant,I.(2001)KritikderUrteilkraft,Hamburg:FelixMeiner,str.49.
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којаделујекаоискључивовласништвомузеја(заразликуод
бригесакупљањаианализирања,којујезамисливоповери
тидругимустановама,лабораторијинапример).26Другим
речима,какосамДелошисправнонаводи:„Прекомузејасе
уметностобраћамени’’.27Нажалост,тообраћањенам,након
његовеинтервенције,непостајенималојасније.Делошова
концепција,лишенасемантике,неузимауразматрањемо
гућностпокојој сеумузејудогађаја тумачењеоногашто
јепретходноразумевано.Онненапуштапричуоестетском
доживљају,премдајенеизлажеубедљиво.Његовисагово
рницисупретежнотеоретичарикњижевности,чимејеин
систирањенаомнипотентностислике(анејезика,дискур
са,писмаилитекста),карактеристичнозацелокупанњегов
рад,увеликојмериослабљено.Оноштоостајенејасно је
иДелошовоопредељењезаестетскидоживљај,којијето
комисторијеимаоразличитаодређењакојасечакнисуувек
односиланаистапитања,тејекаотакав,какоТатаркјевич
(WładysławTatarkiewicz)закључује,убитинепрецизанпо
јам.28Естетскидоживљајимузејповезујенаједномместуи
самТатаркјевичкаданаводи:„Посетиоцимузејаипутни
циподлежунаизгледестетскојемоцији,нотојеипак,пре
специјалнатуристичкаемоција’’.29ПозивајућисенаМола
(AbrahamAndréMoles)ињеговпримерскупљачаразглед
ница,Татаркјевичтврдидаонипарадоксалнодоживљавају
осећања која су више „естетска’’.На овај начинбива још
једномпотврђенодасепојаместетскогдоживљајанеретко
употребљаваширокоинепрецизно‘’такоданеједномобу
хватасвештонијенисазнавањениделовање’’.30

Вратимосесадамузеологији,закојујеиздејствованстатус
„регионалне филозофије’’ (Gaston Bachelard). Говорећи о
односумузеј–музејско(уместопојмамузеалностикојије
увеоСтрањски(ZbynekZ.Stransky),Делошбирапомирљи
ветонове.Дакле,ненегираулогумузејског(каооногшто
претходи)узаснивањумузеја,алинизначајискуствамузеја
замишљењеспецифичностимузејског.31Заштомузеологија
нијенаукаизаштомузејнебитребалодапоседујесопстве
ну дисциплину, попутшколе, затвора или болнице којима
се баве само оне дисциплине које се односе на функције
(нпр.педагогија,криминологија),аненасамуинституцију?

26Делош,Б.нав.дело,стр.97.
27Исто.
28Татаркјевич, В. (1976) Историја шест појмова, Београд: Нолит,

стр.299–325.
29Исто,стр.323.
30Исто.
31Делош,Б.нав.дело,стр.108.
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Превасходно,јернезадовољавадефиницијекојеприписује
монауци(методемоделизације,сврсисходностииобјектив
ности).32Нијенеопходнореконструисатиаргументацијуко
јуДелошизносии која одричемогућностмузеологији да
будеједналогија,каониелаборацијутезепокојојјемузео
логијакаофилозофијамузејскогједна„метатеоријаинтуи
тивненаукеодокументацији’’.33

Каопоследњиинесумњивонајзначајнијиелементрелације
којујеДелошнапочеткузадаојављасепојамвиртуелног.
Онсенеодносисамонапарадигмувиртуелногмузеја(ко
ме је читава студија и посвећена) већ и на појам уметно
стикаовиртуелизациједоживљеног (садржаноуформули
–представитидоживљенопрекоартефакта).„Виртуелносе
несупротстављареалностикаооноштојемогуће,већакту
елном:тојестањеоногаштојошнијеактуелизовано’’.34Ви
ртуелизацијајепрелажењесједногартефактанадругекоји
сузаменеили,другачијеречено,измештањеобјектаизње
говогматичногконтекстаунекиновиконтекст(Делошовде
наводиДишанакаопарадигму)јестесавршенаилустраци
јавиртуелног.35Наовомместусеупричуовиртуелизаци
јиуводипојамимагинарногмузејанаводом:„Имагинарни
музејје,уствари,виртуелнимузејуправомсмислуречине
затоштопредлажекопијеуместоправихдела,већзатошто
премештаитеоретизујепремештање’’.36Музејје,дакле,као
иуметност,закључујеДелош,потпуновиртуелан,атозна
чиупрвомредудакадаговоримоовиртуелноммузеју,ре
ферирамонамузејзамена,музејкоји,каоиимагинарнипре
њега,немазидовеиодређеноместоикојинијеништамање
реаланод тзв.институционалногмузеја.Увођењеммузеја
заменаупољеговораомузејучиниседасмоизбеглифети
шизацијуисакрализацију,односнодасмодовелиупитање
одређењемузејакаохрама.ДелошодајепризнањеМалроу
дауправоњемудугујемотеоријунеопходнупроцесувирту
елизацијекојујеонформулисаоелаборирајућисроданфе
номенимагинарногмузеја.Двасепитањапостављајупред
оногакопромишљамузејизпозицијењеговенаводнедру
гости.Првојесугерисаносамомјукстапозицијомидонекле
поистовећивањемимагинарноги виртуелногмузејаи гла
си:којајепринципијелнаразликаизмеђутадвамузеја,то
јестуколикотаразликаизостаје,којијеразлогзаувођење
појма виртуелногмузеја?Друго и најважније питање које

32Исто,стр.110.
33Исто,стр.114.
34Исто,стр.127.
35Исто,стр.137–138.
36Исто,стр.138.
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намизнуђенидијалогизмеђуМалроаиДелошасугерише
је:штанампонуђенипојмови сковани у сврхунадилаже
њапроблематикеинституционалногмузејаговореосамом
музеју?Далипревазилажењезначијединонапуштањеили
иобухватање?Вратимосенајпреимагинарноммузеју.Као
штојепознато,Малројеимагинарнимузејформулисаопо
лазећи од фотографије као репродукције уметничког дела
(оригинала).Историјауметности,откадајепредметизуча
вањаспецијалиста,јестеисторијаоногаштосеможефото
графисати.37Могућностикојенампружафотографија,када
намнедоступнауметничкаделастављауруке,основјеима
гинарногмузејакојиможепостојатисамоунашемпамће
њу.38Онбимогаопостојатииустварности,алипревасходно
обитаваунашемдухуисвакичовекможедамењавластити
имагинарнимузеј.

Малроовкључнидоприноспромишљањумузејапребивау
његовојупотребипојмаметаморфозе.Музејразликујесли
куствариодсамихстварииизтеспецифичнеразликеиз
влачиразлогњиховогпостојања,односномузејизтерела
цијебиваодређенкаосучељавањеметаморфоза.39Метамор
фозапрепознатакао„душаимагинарногмузеја’’40означава,
какојетоДелошисправноуочио,процесреконтекстуализа
ције(којојпретходидеконтекстуализација).Овајмеханизам
којипредстављаопштеместомузеологијеичијејенепро
ценљивеулогеиМалробиосвестан,навеојеДелошаназа
кључакдајесвакимузејубитиимагинарнимузеј,„упркос
материјалности својих збирки и својих зграда, јер је сам
процесмузејапроцеспоказивања,изложбе’’.41Топретвара
њесвегауслику(ДелошсправомнаглашаваМалроовинте
рес зарам,оквирслике), односноизлагање,приказивање,
говориуприлогтезидаимагинарнимузејнијенекаквадру
гостинституционалногмузеја, већ јењеговаинхеренција.
Имагинарнимузејсесастојиодрепродукција,фотографија
уметничкихдела(Делошбирекаозамена),дакленеориги
нала.Изостајање„материјалногприсустваобјекта’’је,како
верујеДелош,„спознајно–чакмождаиинтуитивно–неко
рисно,јероткриваоноштојестеусуштини:фетишсакрали
зованеуметности’’.42ОпасностипредкојимасенашаоДе
лошпокушавадаизбегнедиференцирањемзамена,тојест
разликовањеманалогнеианалитичкезамене.Аналогнесуп

37Malraux,A.(1951)Lesvoixdusilence,Paris:Gallimard,p.28.
38Malraux,A.(1974)Latêted’obsidienne,Paris:Gallimard,p.104.
39Malraux,A.(1951)Lesvoixdusilence,Paris:Gallimard,p.12.
40Malraux,A.(1974)Latêted’obsidienne,Paris:Gallimard,p.104.
41Делош,Б.нав.дело,стр.157.
42Исто,стр.163.
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ституције,премда„функционишузаосећајнуинтуицију’’,
не дају никакав допринос сазнању, оне су „с музеолошке
тачкегледишта,скоросамопростидвојникоригинала,речју
оригиналкојисебенепознаје’’.43Онесе,дакле,одоригина
лапринципијелноразликујуустепенунесавршеностиувек
непотпуногпонављања,илинеубедљивостизаваравањаили
у простој симулацији ефекта. Аналитичка супституција
(структурална или изворна) представља „скицу анализе
оригинала’’исврхајојнепребивауобнављањуизгледа,већ
откривањусклопаилогикеоригинала.СамДелошвидидва
проблемакојипроизлазеизупотребезамена.Првисеодно
синапримедбупокојојзаменанеможебитикадрададоча
раоригиналкојинамје,ипоредфетишизације,каообјекат
истраживањаидаљенеопходан.Узаменигубимоодориги
налаунајгоремслучајуњеговуматерију,азасамоистражи
вањеважнојејединопостављањеупростор.Другапримед
бајеозбиљнија,верујеДелош,јердоводиупитањеемотив
нодејствоаналитичкезаменезакојуонпледира.Овапри
медбаубедљивијеодпрвесугеришенеопходностповратка
нааналогнезамене,тејеизтогразлогапотребнодовестиу
питањењенуваљаност.УтусврхуДелошнаводимузејод
ливака и нумеричку слику као примере интересантне и
успешнесинтезеаналогнеианалитичкезаменеитиме,како
верује, превазилази недостатак „интуитивне емотивне ди
мензије’’којисејављакадасеослонимосамонааналитичку
заменунарачунаналогне.Делошје,дакле,свестанучинко
витостианалогнезаменекојанашојинтуицији„казујемно
говишеодтабелебројеваиликодираногредоследа’’.44 За
концепцијувиртуелногмузеја јеовадругапримедба,како
Делошисправноуочава,умногомеозбиљнијаодпрве.Али
уколикоапстрахујемотенденцијуиспитивањасврсисходно
стивиртуелногмузеја, односоригиналаи замене (накоји
упућујепрвапримедба)јевишеструкопроблематичан.Њим
се индиректно доводи у питање и Малроова концепција
имагинарногмузеја.Делош јесвестандааналогна замена
(фотографијауметничкогдела,например)недоприносиса
знању.Ипак,онјенеодбацујезбогњеногинтуитивногпо
тенцијалапостизањаемотивногефекта,чимепотврђујепо
четноинсистирањенаконцепцијимузејакаомедијумачија
сврхапребиваупрезентовањудоживљајаартефактом.Дру
ги разлог тог неодбацивања аналогне замене би се могао
пронаћи у Делошовој перманентној негацији концепције
музејакаохрама.ОтудајеМалроовимагинарнимузејархе
типДелошовогвиртуелногмузејаскојимделизаједничку

43Исто,стр.166.
44Исто,стр.175.
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претпоставку десакрализације уметности, иако заМалроа
„фотографска репродукција нимало не укида светост
уметничкогдела,већгапреоснажуједоприносећиистовре
меноначелувећегширењадемократичностиикаосредство
симболичког присвајања уз помоћ слике’’.45 Бравурозност
ДелошовеинтерпретацијеМалроасеогледауњеговомбо
љемразумевањуимпликацијакојеимагинарнимузејзасо
бомповлачи.Премдабогатоилустрованипримерима,Мал
роовинаписиоимагинарноммузејусунедомишљени.Они
имајукарактерскицекојујепотребноуобличити.Делошова
заслугајеутомештојераскринкаодуализаммузеј–имаги
нарнимузејкаоилузоран.Свакијемузејимагинарнимузеј
јероперишесликомисвојусврховитостцрпиизизлагања.
АлидалисеДелошовизакључцитемељенаваљанимпрет
поставкама?Далијесвакимузејубитиимагинарнијерму
уосновилежипринципизлагања?Далијемогућесвођење
оногаизлаганог?Нисулиоригиналиизамене(фотографи
је) као диспаратни својомматеријалношћу бачени у поље
говораоаутентичности?АкоусвојимославнеБењаминове
(WalterBenjamin)увидекаосувислеитретирамопропадање
ауре уметничког дела у ери техничке репродуктивности
(новeестетичкeкатегоријeкојууводиБењамин46)каонеми
лунеминовност,штанамостајеодмузејазаменакојисво
јимтемељнимодређењемнегира„овдеисадаоригинала’’?
Кадаговориојединственостииаутентичности(овдеиса
да),Бењаминуводипојамритуала(сакрализованог)истату
са вечите недоступности (даљине) онога што је можда и
близу(појамауре).Аутентичностнекестваријеотелотворе
њесвегаштојеуњој(традицијом)преносиво–почевшиод
њеног порекла, од њеног материјалног трајања, до онога
што јечиниисторијскимсведочанством.47Репродуковање,
дакле, лишавачовека суштинског јер „уздрмава ауторитет
ствари’’итимедоводидопропадањаауре.Уколикозанема
римо егземпларну компонентуБењаминовог есеја, која се
превасходноодносинасудбинуфилма,каодрагоценаостаје
његовабригазајединственост,ауратичностуметничкогде
ла,којеје,упркоссвојојсакралности,увекукорењеноукон
тексттрадиције.Традицијајеживаисклонаизображавању
и,какоБењаминверује,утемељенанаритуалу.Техничкаре

45Исто,стр.163.
46Lindner,B.DasKunstwerkimZeitalterseinertechnischenReproduzierbar

keit, in:Benjamin Handbuch: Leben, Werk, Wirkung, herausgegeben von
Lindner,B.(2006)Stuttgart,Weimar:J.B.Metzler,p.236.

47Benjamin, W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu
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продуктивност је та која доводи до еманципације умет
ничког дела од његовог „паразитског постојања у ритуа
лу’’.48КултнавредностокојојБењаминговорисекуларизо
вањемуметностибивасмењенааутентичношћуитојеоно
што појам аутентичног чини једнозначним у разматрању
уметности.49Уметничкоделосвојурецепцијузасниваупра
вонакултнојвредности,алинесамонањојвећинасвојој
изложбенојвредности.Бењаминуказујенапрвобитноод
ређење уметничког дела као инструмента у оквирумагиј
скогритуалаистицањемњеговекултневредности(кадаоно,
дакле,нијебилоуметничко),алиинањеговеновефункције
којепризиваизложбенавредност.Једнаодњихјепоменута
уметничка,којаћекаснијемождабитисхваћенакаоспоред
на(овдеБењаминупућујенаБрехтоверечиомогућемнапу
штањупојмауметничкогделауследњеговогробногкарак
тера).50Уфотографијикултнавредностбиваупотпуности
потиснута изложбеном вредношћу (дакле, у ери техничке
репродуктивности).

Уколико занемаримо политичке конотације Бењаминовог
есеја(којенисуневажне),заразговоромузејусеиспоста
вљајудрагоценимњеговиувидиоприродиистатусуумет
ничког дела. Малроова концепција имагинарног музеја,
као уосталом и Делошова концепција виртуелног музеја,
ненагризасамоаурууметничкогделавећсеругајућиње
говојаутентичности–ругаињеговомонтолошкомстатусу
уметничкогдела.Тоштоуметничкоделоможебитиироба,
текст,сликаилиствар(данаведемосамонекаодмогућих
одређења)неразрешавагаприродеибаластауметничког.
Делошјеуказаонакорисностзамена,алиинањиховунедо
вољност.Уметничкоделокаотаквонамјеидаљенеопходно
сасвимпроблемимакојесобомноси.Јер„овдеисадаори
гинала’’неалудиранастањенепомичнепрвобитности,које
јеувекпотребнореконструисати,већнапротивнаисторију
његовематеријалности,наоноштоједелозанас.Основни
проблемДелошовеконцепцијепребивауњеговомотклону
одсемантике.Истинаједауметничкаделапобуђујуафекте,
алидалијетоодређењедовољнозаразумевањепроцесаре
контекстуализације?Отомештаделазначезанасиукаквом
смомиодносуспрамњиховемузејскеипредмузејскеегзи
стенцијеДелошништанеговори.Инсистирањенанеоспор
нојважностиизлагања(презентације)уметничкогделакод
Делошајепраћеноћутањемоселекцијикоја јојпретходи.
Свакијемузеј,какојетоДелош(заразликуодМалроа)до

48Исто,стр.481.
49Исто.
50Исто,стр.484.
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броразумео,убитиимагинарни,алинечиномпрезентације
већ селекцијом оногашто подлеже реконтекстуализацији;
онјеједанодмогућихсветова,даупотребимоЛајбницову
синтагмукојуиначеисамДелошрадокористи.Каоједанод
могућихсветовакојисвојимозбиљењемприкривавластиту
сврховитост,музејјеувекхрамјеровдеисадауметничког
деланиједоведеноупитањемасивниммузејскимзидови
ма.Напротив,тизидови(селекција)многовишенеговрата
(презентација)представљајусталноупућивањенасветиз
ванмузеја,светкојимујекомплементаран,светизкогон
црпивластитисмисао.Изтеспољашњостимузејакојаму
увекпретходимогућејеувидетидапоредауреуметничког
делапостојииаурауметничкогмузеја,којанеможебити
доведенаупитањеконструисањемнекогњемупретпоста
вљеног,алтернативногмузејазаменакојибиисправљаоње
говенедостатке.Речју,потребнојенапуститиамбицијупре
вазилажењамузејахрамакаонежељенесудбинеиокренути
серазумевањуоногаштојетимодређењеми,упркосњему,
оцртанокаотрајнидоприноснашемсаморазумевању.

Истичући значај естетике и појма медијума за одређење
виртуелногмузеја,тебољимразумевањемМалроовогкон
цептаимагинарногмузеја(одоногаштојепонудиосамау
тор),Делошје,узсвередукцијекојимајеизабраодаприбег
не,својоминтерпретацијомдопринеопостављањупитања
о природи музеја, односно о ономешта музеј јесте мимо
захтева зањеговимпревазилажењем.Тешкоће с којима се
његоваинтерпретацијасуочиламогубитипревладанеобо
гаћивањем његовог поступка семантичкохерменеутичком
парадигмом, која је својим послањем увек била заинтере
сована за пропитивање судбине уметничког дела (у овом
случају посредованог медијумом музеја), које је увек оно
овдеисадазанас.УосталомнијеливећМалропрогласив
ши неспознатљиво (којим су „обухваћени смрт, смисао и
порекложивота,жртва,окрутност’’)за„богаимагинарног
музеја’’предњегапоставиовишепутапонављанизахтевза
постављањемпитања,„безкогаимагинарногмузејанеби
било’’?51Нисмолидоктриномпостављањапитањазагазили
убескрајхерменеутике?Усвакомслучајусмогапризвали.
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MALRAUXANDDELOCHE–
ACONVERSATIONONTHEMUSEUM

Abstract

Thispaperisdedicatedtoposingquestionsarisingfromcontemplating
theconceptsofimaginaryandvirtualmuseums.Sinceavirtualmuseum,
asinterpretedbyDeloche,primarilyrepresentsanimaginarymuseum
(asdefinedbyMalraux)itisnecessarytoestablisharelationbetween
these two similar concepts and point to their potential importance
for understanding themuseumas such. By implicit rejectionof the
distinction between museology and newmuseology for being futile
in solving museological antinomies, this paper fully submits to the
contemplationofthemuseumanditsdisciplinarydefinitionsfromthe
positionofDeloch’s interpretationofmuseologyasa ‘’philosophical

discipline’’.

Кeywords:imaginarymuseum,virtualmuseum,BernardDeloch,An
dreMalraux


