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О НАУЧНОМ РАДУ И НАшЕМ УНИВЕРзИТЕТУ  
(СТО ГОДИНА КАСНИјЕ)1

Анализа курикулума основних академских студија етнологије и 
антропологије и скорије продукције у оквиру академске етнологије/
антропологије у Србији може да нас радује. Аутор овог текста припа-
да већ трећој генерацији универзитетских наставника који као примаран 
циљ етнологије/антропологије не виде као трагање за псеудо-научним 
доказима где треба поставити етничке границе, шта је „аутентична на-
родна традиција“ и како је „сачувати“. Сада већ многобројне генерације 
студената етнологије/антропологије не уче, углавном не верују и, што 
је најважније, у свом професионалном раду и у јавности, не шире идеје 
које је Јован Цвијић својевремено поставио дисциплини и друштвено-
хуманистичким наукама у Србији уопште. Не верују у то да постоји аутен-
тична, кохерентна, неупитна „национална култура“, „народна традиција“ 
и њени „елементи“ које добар етнолог, по могућству епистемички по-
влашћен (будући сеоског порекла), треба да открије, научи и пренесе по-
томству. Анализа трансформације наставних планова показује стабилан 
заокрет ка анти-есенцијализму и анти-национализму, дакле општу анти-
расистичку тенденцију, па представља добру основу за компетентан ан-
гажман будућих професионалних српских етнолога/антрополога у про-
цесима даљег цивилизовања Све Српчади и грађана Србије, посебно у 
процесима интернационалних интеграција. 

Кључне речи: Јован Цвијић, историја антропологије, српска антро
пологија, идентитет и сазнање, курикулум, национална наука, јавни рад, 
Србија

1 Чланак је резултат рада на научноистраживачком пројекту „Антропологија у 20. веку: 
Теоријски и методолошки домети“ (ев. бр. 147037), који финансира Министарство науке и 
заштите животне средине Републике Србије. 
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Прошао је цео један век од када је Јован Цвијић у ректорском гово-
ру приликом инаугурације,2 под плаштом бриге за научни подмладак изнео 
политички/идеолошки програм данас типичан за гусларе и беседнике међу 
српском научном и културном елитом. Будући да немамо избор него да при-
знамо историјску чињеницу да Цвијића баштинимо као зачетника академске 
етнологије у Србији, користим поменути јубилеј да скренем пажњу на срећан 
развој српске академске етнологије, касније социо-културне антропологије, 
у правцу у којем Цвијић није трасирао њену будућност; да анализирам део 
савремене продукције академских српских етнолога-антрополога; и, да се 
у контексту јубилеја, подичим чињеницом да академски српски етнолози-
антрополози данас више не само да не покушавају да псеудо-научним сред-
ствима утврђују „етничке карактеристике“ пре или након ратовања за грани-
це националних држава, већ да анализа њихове продукције недвосмислено 
указује на то да су такве активности искључене из нормалне науке. 

Да не буде забуне, нико иоле образован у области друштвено-хума-
нистичких наука Цвијића не може да држи за озбиљно осим у историјском 
смислу и признајући му формативно-заснивачки значај који превазилази на-
ционалне оквире.3 Његов значај је несумњив у институционалном и поли-
тичком погледу (и можда у научном, на пољу природних наука). Ово, дакле, 
није чланак о њему и његовом флуксусу – Цвијић је користан као шлагворт, 
као типичан представник „националног радника“ какви су прецењеним 
идејама и етномегаломанијом стабилно уништавали Сву Српчад и грађане 
Србије, у свим њеним границама, још од Начертанија. Дидактички користан, 
као негативан пример, Цвијић је као доајен „националног“ (а испоставиће 
се по нацију погубног) рада, само добар за мишљење о томе шта академска 
етнологијаантропологија у Србији више није и шта никада не треба по-
ново да постане. 

* * *

Цвијићев ректорски говор почиње кратким прегледом његовог допри-
носа „науци о земљи“ односно географији. О том доприносу у бројним 
и сложеним анализама већ су судили географи и нећу га коментарисати, 
осим напомене да треба бити опрезан према чињеници да је Цвијић и у 
овом случају свој друштвенонаучни ауторитет црпео из свог природно
научног ауторитета, легитимишући своју идеолошку етнофикцију својим 

2 Цвијић, Јован 1991/1907, О научном раду и нашем Универзитету. Говори и чланци. 
Сабрана дела, књига 3, том I. Београд: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике 
и наставна средства и Књижевне новине, 25–54.

3 У том смислу в. Milenković, Miloš 2004, Jovan Cvijić, u: Biographical Dictionary of 
Anthropology, Vered Amit ed. London: Routledge, 104–105.
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(вероватно) легитимним научним радом у области природних наука. Оно 
што је овде релевантно јесте да је Цвијић највећи део свог инаугурационог 
говора, пошто је блазирано мада уљудно констатовао да је пружио допри-
нос геоморфологији, посветио проблематици друштвено-хуманистичких 
наука, научној политици и посебно некаквој рудиментарној (ако не и вео-
ма примитивној) „карактерологији“ односно социјалној психологији нау-
ке и научне обуке. У редовима који следе протумачићу опште и најдуже 
Цвијићеве препоруке из презентистичко-футуролошке перспективе, без 
детаљне анализе у историјском контексту веома занимљивих па местимич-
но чак и самокритичних методолошких, историјских и психолошких сегме-
ната инаугурације („Методе и процеси научног рада“, „Формирање научних 
радника“, „Наше способности за научни рад“ и „Научни и стручни резулта-
ти нашега Универзитета“). 

Први псеудо-проблем који друштвено-хуманистички сегмент Цви ји-
ћевог инаугурационог говора апострофира као кључан, јесте антропогео-
графско проучавање миграција и порекла становништва (н.д., 35). Данас 
са задовољством можемо да констатујемо да је, једном када је проучавање 
миграција и порекла становништва демистификовано као рад који има 
за циљ да легитимише политичке захтеве и право на територију, било на 
основу наводног права на „земљу порекла“ неке конкретне популације, 
било путем „права прводошавшег“, било путем „принципа већине“, ова 
монструозна пракса која је деценијама уграђивана у српски школски си-
стем и популарни имагинаријум, напуштена је у српској академској етно-
логији-антропологији. Укидање и преименовање предмета чији су про-
грами експлицитно садржали, било информативне било инструктивне 
фикције о „етногенези”, миграцијама и етничким границама, данас је за-
вршен процес. Етнополитички моментално злоупотребљива „сазнања“ 
о тзв. „пореклу становништва“, с обзиром на чињеницу да су студенти 
некада о процесима миграција, хибридизација и културних трансформација 
идентитета учили структурално синхроно учење о „пореклу“ популација, 
замењена су Антропологијом етницитета – под-дисциплином која у сво-
јој основи има анти-есенцијалистички и анти-расистички приступ кон-
струкцији, инструментализацији и трансформацији идентитета. У дру-
штву чији су грађани/порески обвезници од Цвијићеве инаугурације 
учествовали у/финансирали, поред два светска рата, и шест етничких 
ратова, Антропологија етницитета, уз Етнологију Балканских друштава, 
Политичку антропологију и Националну етнологију – Политику, једна од 
фундаменталних антрополошких под-дисциплина, данас стоји као солидна 
брана представи о етнологији као чуварки постојаног, непроменљивог, 
задатог, суштинског, такорећи природног етничког идентитета, представи 
која доминира нашом јавношћу и нашим школством. Антропологија 
етницитета уместо Антропогеографије и њене на срећу само делимичне 
наследнице Етничке антропологије, већ у првом семестру Основних 
академских студија етнологије и антропологије на Одељењу за етнологију и 
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антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, чврста је 
брана есенцијализму, расизму и национализму чак и према оним студентима 
који с таквим предубеђењима упишу наше студије.4 

Опасне неистине, незнање и есенцијалистичка подметања Цвијићева, 
типа:

„У осталој Европи, осим Русије, одавно су наступиле готово утврђене 
прилике, изузевши миграције у колоније и у Америку. Напротив, у многим 
областима Балканскога Полуострва нове миграције су за последња три века 
из основа измениле становништво. План рада је овај: ићи од куће до куће и 
сазнати порекло сваке породице, и то на простору од Солуна до Суботице 
и од Котора до Искра. Тежња је да се у том погледу сними становништво 
онако као што се земљиште географски снима и праве специјалне карте, или 
као што се бележе метеоролошки елементи и утврђује клима области. Кад 
се горњи подаци доцније на картама представе, имаћемо за области нашег 
народа изведене студије, које у осталој Европи нису извршене и сада се већ 
и не могу извршити.“ (н. д.)

сведоче о комбинацији скандалозног непознавања историје, нешто мање 
скандалозног и у времену објављивања прилагођенијег примитивног ме-
тодолошког натурализма и идеолошког есенцијализма, с политичким ци-
љевима какве је најавио и до физичке смрти наметао као Ректор Универзи-
тета и указни Председник Академије, одлучујући о издавачкој политици, 
финансирању истраживања, избору стипендиста, студената, асистената и 
наставника, академика, и општој научној политици Србије. 

На срећу, данашња академска антрополошка истраживања политике, 
традиције и етницитета суштински су анти-есенцијалистичка. Феномене и 
процесе који преламају експлицитно политичка питања савремена академска 
етнологија-антропологија проучава процесуално, динамистички, интерак-
тивно и инструментално.5 Поврх тога, са порастом рефлексивне самосвести 

4 Комплетни студијски програми (наставни планови), свих нивоа студија, могу се наћи 
на интернет презентацији Филозофског факултета у Београду: http://web.f.bg.ac.rs/index.
php?sid=65. Списак предмета, с детаљним појединачним програмима погледати на: http://
web.f.bg.ac.rs/index.php?sid=58. 

5 Nedeljković S.. 2006. Mit, religija i nacionalni identitet – mitologizacija u Srbiji u periodu 
nacionalne krize. Etnoantropološki problemi, Beograd 1, (1): 155–179; Ribić, Vladimir. Srpski 
nacionalizam na kraju dvadesetog veka. У: Nedeljković, Saša (ur.). Antropologija savremenosti: 
zbornik radova, (Etnološka biblioteka, knj. 23). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za 
etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007, 150–171; Рибић, владимир. Неформална 
политичка мобилизација и нестрпљиви национализам на Косову и Метохији. Etnoantropološki 
problemi, 2008, год. 3, св. 1, 229–242; Naumović, Slobodan. The social origins and political uses 
of popular naratives on Serbian disunity. Filozofija i društvo, 2005, br. 1–26, 65–104; Naumović, 
Slobodan. „Otpor!“ kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog 
reformizma i „izborna revolucija“ u Srbiji. Filozofija i društvo, 2006, br. 3(31), str. 147–194; 
Жикић, Бојан. Конструкција идентитета у дуалној етнокултурној заједници: Селеуш. У: 
Ковач, Сенка (ур.). Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, 
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у домаћој науци и нормализацијом интересовања за политику сопственог 
знања, присутан је стабилан пораст студија које афирмативно евалуирају 
значај анти-есенцијалистичког заокрета за политику знања дисциплине на 
прелазу између миленијума.6 Сва је, дакле, прилика да, осим у случају не-
ког јаког контраудара реорганизованих етно-традиционалиста, било у виду 

(Етноантрополошки проблеми). Београд: Одељење за етнологију и антропологију, Фило-
зофски факултет, 2005, 165–181; Ковачевић, Иван, Жикић, Бојан, ђорђевић, Иван. Страх и 
култура, (Етнолошка библиотека, књ. 38). Београд: Српски генеалошки центар: Одељење за 
етнологију и антропологију Филозофског факултета, 2008. 190 стр; Антонијевић, Драгана. 
Карађорђе и Милош: између историје и предања, (Етнолошка библиотека, књ. 32). Београд: 
Српски генеалошки центар: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факул-
тета, 2007. 291 стр; Антонијевић, Драгана. Карађорђе и Милош: мит и политика, (Етно-
лошка библиотека, књ. 33). Београд: Српски генеалошки центар: Одељење за етнологију и 
антропологију Филозофског факултета, 2007. 215 стр. Gorunović, Gordana. Postsocijalizam i 
tranzicija, lokalne zajednice i identiteti. У: Nedeljković, Saša (ur.). Antropologija savremenosti: 
zbornik radova, (Etnološka biblioteka, knj. 23). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za 
etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007, 190–217; Nedeljković, Saša. Čast, krv i 
suze, (Biblioteka Svet u ogledalu uma). [1. izd.]. Beograd: Zlatni zmaj: Odeljenje za etnologiju i 
antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. 326 str. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit- Filozofskog fakulteta, 2007. 326 str. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-Filozofskog fakulteta, 2007. 326 str. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit- fakulteta, 2007. 326 str. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-fakulteta, 2007. 326 str. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-, 2007. 326 str. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-str. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-. Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-Kovačević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-čević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-ević I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-ć I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-I.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-.. 2006. Tranziciona legenda o dobit-Tranziciona legenda o dobit- legenda o dobit-legenda o dobit- o dobit-o dobit- dobit-dobit-
nicima. Etnoantropološki problemi, Beograd 1, (2): 11–25 ; Kovačević I.. 2007. Sremski berberin 
u vremenima promena. Etnoantropološki problemi, Beograd 2, (1): 11–28.

6 Naumović, Slobodan 2000c “Identity Creator in Identity Crisis: Reflections on the Politics of 
Serbian Ethnology”, Anthropological Journal on European cultures, Volume 8, Number 2, The 
Politics of Anthropology at Home II, 39–128; 2002 „The Ethnology of Transformation as Trans-
formed Ethnology: The Serbian Case“, Ethnologia Balkanica, Vol. 6, 7–37; Наумовић, Слободан. 
Национализација националне науке? : политика етнологије/антропологије у Србији и 
Хрватској током прве половине двадесетих година двадесетог века. У: Ковач, Сенка (ur.). 
Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије, (Етноантрополошки 
проблеми). Београд: Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, 2005, 
17–60; Naumović, Slobodan. Brief encounters, dangerous liaisons and never-ending stories : the 
politics of Serbian ethnology and anthropology in the interesting times of Yugoslav socialism. У: 
Mihǎilescu, Vintilǎ (ur.), Iliev, Ilia (ur.), Naumović, Slobodan (ur.). Studying peoples in the people’s 
democracies : socialist era anthropology in SouthEast Europe. 2. Berlin; Münster: Lit, 2008, 211–
260; Milenković M.. 2006. Šta je (bila) antropološka ‘refleksivnost’ – metodološka formalizacija. 
Etnoantropološki problemi, Beograd 1, (2): 157–184; Миленковић, Милош. Антропологија као 
мултикултурна пропедеутика у Србији : „национална наука“, културна политика и друштвена 
надања. У: Радојичић, Драгана (ур.). Традиционално и савремено у култури Срба, (Посебна 
издања, књ. 49). Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, 133–148; Baćević J.. 2007. Srp-
ska antropologija i suočavanje sa prošlošću. Antropologija (3): 110–120 ; Baćević J.. 2006. Honour 
and shame – prilog alternativnoj istoriji srpske etnologije. Etnoantropološki problemi, Beograd 1, 
(1): 95–100; Gorunović, Gordana. Pseudomarksizam i protofunkcionalizam u srpskoj etnologiji: 
Kulišić vs. Filipović. Etnoantropol. probl., 2006, god. 1, sv. 2, 185–208; Ивановић, Зорица. Терен 
антропологије и теренско истраживање пре и после критике репрезентације. У: Гавриловић, 
љиљана (ур.), Радојичић, Драгана (ур.). Етнологија и антропологија: стање и перспекти-
ве, (Зборник, 21). Београд: Етнографски институт САНУ, 2005, 123–140; Ивановић, Зори-
ца. Антропология на жената и проблем за родовите отношения в променения дискурс на 
антропологията: в памет на Жарана Папич (1949–2002) и Лидия Склевицки (1952–1990). 
У: Дојчиновић-Нешић, Биљана. Гласове: нова хуманитаристика от балкански авторки. 
Софија: СОНМ, 2007, 179–212.
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академске цензуре било у виду експлицитног политичког притиска, српчад 
задуго неће бити етноморонизована, барем не на нашој катедри.

Други важан псеудо-проблем који Цвијић издваја, данас ирелеван-
тан за друштвено-хуманистичке науке осим на плану јавног ангажмана 
и истраживања утицаја научне реторике на остале јавне дискурсе, јесте 
„проучавање психолошких особина балканских народа и различитих дело-
ва нашега народа“.7 Етнопсихологија – основа расизма – поодавно је из-
мештена из академске етнологије-антропологије у дискурсе етномитомана, 
патриотских новинара и националних радника, прозрена и презрена као ге-
нератор зла које нашим колегама и студентима не може да служи на част.8 
У програмима наставних предмета посвећених експлицитно политичким 
феноменима или феноменима у домену политике знања (Историја српске 
етнологије, Антропологија етницитета, Политичка антропологија, Нацио-
нална етнологија/антропологија–Политика и Национална етнологија/антро-
пологија–Проблеми нативне етнографије) о етнопсихологији се предаје, а 
њен настанак, трајање и нестанак анализира из историјских разлога, по-
себно с обзиром на њен значај за формативни период дисциплине у нацио-
налном контексту. Она данас представља знање о историји дисциплине а не 
знање о стварности које студенти треба да усвоје кроз академску обуку и 
потом примене у властитим истраживањима и професионалном раду.

Суочавање с последицама глобалне ретрадиционализације, у српском 
друштву које су појачане ратним траумама и транзицијом, представљало 
је посебно јак изазов за истраживаче религије. Тако трећи стабилан ин-
дикатор децвијићизације академске етнологије/антропологије у Србији 
јесу конструктивистичке и родне студије феномена тзв. „народног право-
славља“ односно „народне религије“ на трагу дела пок. професора Душана 
Бандића.9 Било путем деконструкције родно тобоже неутралних концепата 
традицијског православља, било путем ироничне јукстапозиције бројних 

7 Cvijić, н. д., 36.
8 Kовачевић, Иван. Из етнологије у антропологију: (српска етнологија у последње три 

деценије 1975-2005). У: Гавриловић, љиљана (ур.), Радојичић, Драгана (ур.). Етнологија и 
антропологија: стање и перспективе, (Зборник, 21). Београд: Етнографски институт САНУ, 
2005, 11–19.

9 Radulović, Lidija. okultizam ovde i sada: magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu, 
(Etnološka biblioteka, knj. 29). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i 
antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007, 284 str; Radulović, Lidija. Tranziciona budućnost: 
politička upotreba proročanstava u Srbiji devedesetih. У: Ribić, Vladimir (ur.). Antropologija post-
socijalizma: zbornik radova, (Etnološka biblioteka, knj. 34). Beograd: Srpski genealoški centar: 
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007, [258]–279. Radulović, Lidija. 
Dekonstrukcija diskursa materinstva na osnovu religijsko-magijske prakse. Etnoantropol. probl., 
2008, god. 3, sv. 1, 159–176; Синани, Данијел. Привиђења и сабласти у Србији: истраживања 
у пожешком и књажевачком крају. 1. изд. Књажевац: Завичајни музеј, 2005. 163 стр; Синани, 
Данијел. опседнутост и егзорцизам у Србији: антрополошки приступ, (Етнолошка библио-
тека, књ. 31). Београд: Српски генеалошки центар: Одељење за етнологију и антропологију 
Филозофског факултета, 2007, 187 стр; Синани, Данијел. Антрополошка проучавања феноме-
на опседнутости: друштвени аспекти и импликације. Етноантропол. пробл., 2006, год. 1, св. 
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теоријско-методолошких приступа идентичном религијском феноме-
ну, што су академске праксе које значајно одударају од раније уврежених 
препуштања етноекспликацији да нам „пренесе народни дух“, савремена 
истраживања религије у академској етнологији/антропологији показују ста-
билну тенденцију да се религијски феномени сада већ у трећој генерацији 
универзитетских наставника проучавају а не „чувају“.

Четврта кула те бране цвијићевштине свакако је – промена приступа 
материјалној култури.10 Резултати ових истраживања, коришћена мето-
дологија, а посебно доследно игнорисање за ранији период типичне есенци-
јализације етницитета у артефактима, указују на стабилан заокрет и на овом 
пољу, иначе веома подложном националистичкој инструментализацији (по-
себно путем алоцирања тзв. традиционалног костима етничким групама 
које потом из тога даље изводе захтеве за колективна права).

Пети стуб разавичавања академске етнологије/антропологије пред-
ставља опстанак истраживачких интересовања за друге културе. Било 
кроз компаративне анализе етнографских и историјских специфичности у 
оквиру програма предмета Етнологија Старог света, Етнологија Африке и 
Етнологија Новог света 1, било кроз анализе политичког и јавног значаја 
проблема некада типичних за друга друштва а данас актуелних у Србији на 
предмету Етнологија новог света 2, Антропологија фолклора, и Примењена 

2, 59–77. Синани, Данијел. виле као контрамодел препоручивог понашања у патријархалној 
заједници. Антропологија, 2007, св. 3, 97–109.

10 Velimirović, Danijela. Aleksandar Joksimović: moda i identitet. 1. izd. Beograd: Utopija: 
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2008. 176 str.; Velimirović, Danijela. 
Moda, ideologija i politika: odevanje Jovanke Broz. Antropologija, 2006, sv. 1, 50–60; Velimirović, 
Danijela. Kulturna biografija grandiozne mode: priča o kolekciji Vitraž Aleksandra Joksimovića. 
Etnoantropol. probl., 2006, god. 1, sv. 2, 91–104; велимировић, Данијела. Мода и идеологија: 
ка новој политици стила. У: Ристовић, Милан (ур.). Приватни живот код Срба у двадесетом 
веку. Београд: Clio, 2007, 342–361; вучинић-Нешковић, весна. Просторно понашање у Ду-
бровнику: антрополошка студија града са ортогоналном структуром. Београд: Филозофски 
факултет Универзитета, 1999, 325 стр; вучинић-Нешковић, весна. Божић у Боки Которској: 
антрополошки есеји о јавном налагању бадњака у доба постсоцијализма. Београд: Фило-
зофски факултет: Чигоја штампа, 2008, 330 стр; Erdei, Ildiko. Antropologija potrošnje: teorije i 
koncepti na kraju XX veka, (Biblioteka XX vek, 169). Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 
2008, 398 str.; Ердеи, Илдико. Потрошња и идентитети у савременој Србији: народне пред-str.; Ердеи, Илдико. Потрошња и идентитети у савременој Србији: народне пред-.; Ердеи, Илдико. Потрошња и идентитети у савременој Србији: народне пред-
ставе о богатству и сиромаштву. У: Радојичић, Драгана (ур.). Традиционално и савремено у 
култури Срба, (Посебна издања, књ. 49). Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, 174–
196; Erdei, Ildiko. Odrastanje u poznom socijalizmu – od „pionira malenih“ do „vojske potrošača“. 
У: Čale Feldman, Lada (ur.), Prica, Ines (ur.). Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijal-
izma, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006, 205–240; 
Ердеи, Илдико. „Очи зелене као долари“: антропологија потрошње у Србији у транзицији. 
У: Гавриловић, љиљана (ур.), Радојичић, Драгана (ур.). Етнологија и антропологија: стање 
и перспективе, (Зборник, 21). Београд: Етнографски институт САНУ, 2005, 173–186. Erdei, 
Ildiko. Dimenzije ekonomije: prilog promišljanju privatizacije kao socio-kulturne transformacije. 
У: Ribić, Vladimir (ur.). Antropologija postsocijalizma: zbornik radova, (Etnološka biblioteka, 
knj. 34). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog 
fakulteta, 2007, [76]–127.
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антропологија, некадашња Катедра за Етнологију Новог света опстала је 
упркос изолацији и самоизолацији Србије у последњим деценијама, очу-
вала и унапредила ресурсе за компаративно антрополошко пружање пер-
спективе о културној разноврсности човечанства. Када се у обзир узме и 
јака контекстуалистичка оријентација предмета Етнологија балканских 
друштава, Антропологија сродства и Антропологија религије, у којима се 
теоријско-методолошки релевантни примери објашњавају у етнографским 
контекстима у којима су и настали и потом примењују на трећа друштва, 
интересовање академске антропологије у Србији за ван-српске контексте, 
представља још једну важну чврсту одбрамбену кулу цвијићевском поимању 
националне науке.11

Коначно, стабилно усложњавање научне заједнице и повећање раз-
новрсности истраживачких тема и приступа, однели су превагу над ек-
сплицитно националним темама, по правилу подложним манипулацији и 
етнофантазмагорији.12 Повезаност пројеката које Министарство науке и 

11 Ковач, Сенка. Марсел Гриол и научна преиспитивања на крају двадесетог века. Београд: 
Музеј афричке уметности, 2007, 127 стр; Миленковић, Милош. Посткултурна антропологија 
и мултикултурне политике. У: Ковач, Сенка (ур.). Проблеми културног идентитета станов-
ништва савремене Србије, (Етноантрополошки проблеми). Београд: Одељење за етнологију 
и антропологију, Филозофски факултет, 2005, 61–74; Kovačević I.. 2007. Betonirani kadilak. 
Antropologija (4): 9–24 ; Kovačević I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble- (4): 9–24 ; Kovačević I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble- ; Kovačević I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-; Kovačević I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-Kovačević I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-čević I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-ević I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-ć I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-I.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-.. 2008. Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-Cokelore – Fajn i Best. Etnoantropološki proble- – Fajn i Best. Etnoantropološki proble-Fajn i Best. Etnoantropološki proble- i Best. Etnoantropološki proble-i Best. Etnoantropološki proble- Best. Etnoantropološki proble-Best. Etnoantropološki proble-. Etnoantropološki proble-Etnoantropološki proble-ški proble-ki proble- proble-proble-
mi, Beograd 3, (1): 71–84; Kovačević I.. 2007. Urbane legende – američki i/ili globalni folklor. 
Etnoantropološki problemi, Beograd 2, (2): 11–24; Kovačević I.. 2007. Ko je ubio Džoa Magarca?. 
Etnoantropološki problemi, Beograd 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-ški problemi, Beograd 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-ki problemi, Beograd 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or- problemi, Beograd 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-problemi, Beograd 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-, Beograd 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-Beograd 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or- 2, (2): 103–120 ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or- ; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-; Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-Antonijević D.. 2007. Legende o kra�i or-ć D.. 2007. Legende o kra�i or-D.. 2007. Legende o kra�i or-.. 2007. Legende o kra�i or-Legende o kra�i or- o kra�i or-o kra�i or- kra�i or-kra�i or-�i or-i or- or-or-
gana – moralna dilema savremenog društva. Etnoantropološki problemi, Beograd 2, (2): 35–69; 
Žikić B.. 2007. Telo u japanskoj animaciji. Antropologija (4): 82–98.

12 Naumović, Slobodan. 2004a, Between the Archives and the Field. A Dialogue on Histori-
cal Anthropology of the Balkans. (Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović, Eds.), 
Studies on South East Europe, Vol. 1, Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London: LIT Verlag; 2004b 
childhood in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Growing up in the 19th and 20th 
century. (Slobodan Naumović, Miroslav Jovanović, Eds.), Studies on South East Europe, Vol. 2, 
Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London: LIT Verlag; 2004c Gender relations in South Eastern 
Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in the 19th and 20th century. (Miro-
slav Jovanović, Slobodan Naumović, Eds.), Studies on South East Europe, Vol. 3, Münster-Ham-Jovanović, Slobodan Naumović, Eds.), Studies on South East Europe, Vol. 3, Münster-Ham-vić, Slobodan Naumović, Eds.), Studies on South East Europe, Vol. 3, Münster-Ham-Studies on South East Europe, Vol. 3, Münster-Ham-
burg-Berlin-Wien-London: LIT Verlag; Kovačević, Ivan. Mit i umetnost, (Etnološka biblioteka, 
knj. 18). Beograd: Srpski genealoški centar: Umetnička grupa „Bazaart“: Odeljenje za etnologiju 
i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2006. 138 str; Жикић, Бојан. Антропологија AIDSa: риAIDSa: риa: риa: ри: ри-
зично понашање интравенских корисника дроге, (Етнолошка библиотека, књ. 19). Београд: 
Српски генеалошки центар: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факулте-
та, 2006, 200 стр; Жикић, Бојан. ризик и насиље: антрополошко проучавање сексуалног рада 
у Београду, (Етнолошка библиотека, књ. 35). Београд: Српски генеалошки центар: Одељење 
за етнологију и антропологију Филозофског факултета, 2008. 278 стр; Antonijević, Dragana. O 
Crvenkapi, Dureksu i ljutnji: proizvodnja, značenje i recepcija jedne bajke i jedne reklamne poruke. 
Etnoantropol. probl., 2008, god. 3, sv. 1, 11–38; Antonijević, Dragana. Антрополошки приступ 
модерним облицима фолклорне комуникације: графити и формулативне SMS и имејл поруке. 
У: Радојичић, Драгана (ур.). Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду: [бал-
канска трансформација и европска интеграција], (Зборник, 22). Београд: Етнографски ин-
ститут САНУ, 2006, 279–297; Жикић, Бојан. Страх и лудило: пролегомена за антрополошко 
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заштите животне средине Републике Србије финансира на Одељењу13 са 
друштвено актуелним темама, убедљиво указује на доследно одвајање од 
јавног имиџа етнологије као „чуварке идентитета“, где се под идентите-
том подразумевала етнофикција сеоског – народног живота. Осим темат-
ског усложњавања дисциплине, било кроз прилоге аутора било кроз про-
граме предмета Увод у етнологију и антропологију, Етнолошке и антро-
полошке теорије и Методологија етнологије и антропологије, негује се и 
традиција преиспитивања релеванције историјски проверених теоријско-
методолошких модела из других антропологија за проучавање српског 
друштва, уз јаку критичку ноту и вишегодишње настојање да се домаћа ака-
демска етнологија/антропологија позиционира и „пронађе“, како у глобал-
ном антрополошком поретку тако и у интердисциплинарном окружењу.14

* * *

Идеолошка основа етнологије као националне науке, која је кулминирала 
цвијићевским подметањем природно-научног ауторитета псеудо-научним 
антропогеографским и етнопсихолошким етнофикцијама, разоткрила се и 
сама себе разорила као псеудо-научна, монструозна идеолошка прецењена 
идеја и етномегаломанија, погубна по саму нацију којој је наводно требала да 
послужи. Задовољан сам што припадам академској заједници чија огромна 
већина тренутно активних чланова у том подухвату није учествовала.

проучавање савремене жанр-књижевности. Етноантропол. пробл., 2006, год. 1, св. 2, 27–43; 
Naumović, Slobodan. On the heaviness of feathers, or what has culture got to do with the failure 
to establish an organic poultry production business in contemporary Serbia?. Etnoantropol. probl., 
2006, god. 1, sv. 1, 103–124; 

13 „Antropologija u 20. veku: teorijski i metodološki dometi“ (ev. br. 147037) i „Kulturni 
identiteti u procesima evropske integracije i regionalizacije“ (ev. br. 147035).

14 Ivanović, Zorica. Antropološka kritika teze o „braku kupovinom žena“ kao prilog promišljanju 
interdisciplinarnosti. Etnoantropol. probl., 2007, god. 2, sv. 2, 157–220; Milenković, Miloš. Is-
torija postmoderne antropologije, Teorija etnografije, (Etnološka biblioteka, knj. 24). Beograd: 
Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007, 155 
str; Milenković, Miloš. Istorija postmoderne antropologije, Posle postmodernizma, (Etnološka 
biblioteka, knj. 27). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju 
Filozofskog fakulteta, 2007, 180 str; Ковачевић, Иван. Традиција модерног: прилози историји 
савремене антропологије, (Етнолошка библиотека, књ. 20). Београд: Српски генеалошки 
центар: Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, 2006, 156 стр.
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ABOUT SCIENTIFIC WORK AND OUR UNIVERSITY  
(ONE HUNDRED YEARS LATER)

Summary

One century after in his inaugural address as a rector, Jovan Cvijic, the founder of the aca-
demic ethnology in Serbia, set the course for development of our humanistic social science to-
wards ethno-phantasmagoria, I use the aforementioned jubilee to turn the attention to the fortunate 
development of our discipline in the direction in which Cvijic did not set its future and analyze it 
consequentialistically. We can be pleased with the analysis of curriculum of the basic academic 
studies of ethnology and anthropology and latest production in academic ethnology/anthropology 
in Serbia. The author of this paper belongs to the third generation of university professors who 
have not seen as a primary objective of ethnology/anthropology the search for pseudo-scientific 
proofs as to where ethnic borders should be placed, what the “authentic folk tradition” is or how 
to “preserve” it. Now, numerous generations of students of ethnology/anthropology already do not 
learn, do not believe and, most importantly, do not spread ideas in their professional work or pub-
licly that at the time Jovan Cvijic set for the discipline and humanistic social science in Serbia in 
general. They do not believe that there is an authentic, coherent, unquestioning “national culture”, 
“national tradition” and its “elements” that a good ethnologist, hopefully epistemically favored (be-
ing of rural origin), should discover, learn and convey to posterity. The analysis of transformation 
of curricula shows a stable turn towards anti-essentialism and anti-nationalism, hence a general 
anti-racist tendency. The ideological base of ethnology as a national science, set from Garasanin 
to Cvijic, exposed and destroyed itself as a pseudo-scientific, monstrous ideological and overrated 
idea and ethno-megalomania, destructive to the very nation that it was allegedly supposed to serve. 
I am proud that I belong to the academic community whose vast majority of the currently active 
members has not participated in this undertaking.


