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нАУЧнИ СКУП „ЈоВАн ЦВИЈИЋ  
И СРПСКА ЕТноЛоГИЈА И АнТРоПоЛоГИЈА“ 

10. оКТобАР 2015, ЕТноГРАФСКИ МУЗЕЈ У бЕоГРАДУ

У октобру месецу навршило се 150 година од рођења Јована Цвијића 
(1865–1927), једног од највећих српских научника, оснивача српских 
друштвено-хуманистичких наука и водећег интелектуалца с краја 19. и по-
четка 20. века. Тим поводом je Етнографски музеј у Београду, у сарадњи 
са Одељењем за етнологију и антропологију Филозофског факултета Уни-
верзитета у Београду и Етнографским институтом Српске академије наука 
и уметности, организовао скуп посвећен овом значајном јубилеју. Прили-
ком отварања скупа, академик Војислав Становчић из САНУ и др Мирјана 
Менковић, директор Етнографског музеја у Београду, подсетили су на све-
страност и комплексност научног рада Јована Цвијића – као члана и пред-
седника САНУ, ректора Универзитета, утемељивача првих географских 
установа и покретача првих географских часописа. Од значаја за нашу на-
уку је покретање Српског етнографског зборника 1902. године, у издању 
Академије, са посебно значајним одељењем Насеља и порекло станов-
ништва. У оквиру политичког рада, Цвијић је био на позицијама саветника 
у Влади и у Врховној команди за географска и етнографска питања, и учес-
ник Мировне конференције у Паризу у својству експерта. Истакнуто је да 
је био почасни доктор Карловог универзитета у Прагу и париске Сорбоне, 
почасни члан бројних иностраних академија наука. Географско друштво у 
Њујорку доделило је 1924. године Цвијићу златну медаљу за највише заслу-
ге у научном раду на географији балканских земаља.

Јован Цвијић је некада важио за неприкосновеног оснивача наше науке, 
док се данас његово дело сматра углавном превазиђеним. У том смислу је 
циљ скупа био да се изврше рекапитулација и критичка евалуација значаја 
и доприноса Јована Цвијића развоју етнологије и антропологије у Србији. 
Тим проблемима била је посвећена прва сесија „Јован Цвијић, наш савреме-
ник“, која је проблематизовала питање у вези са тим да ли се данас може или 
не може учити од Цвијића, полемишући о судбини његовог наслеђа. У окви-
ру ове сесије излагали су др Слободан Наумовић и др Милош Миленковић, 
редовни професори на Одељењу за етнологију и антропологију Филозоф-
ског факултета у Београду. Фокус излагања проф. др Љубинке Трговчевић 
био је стављен на Цвијићев концепт југословенства, којим се бавио као први 
државни научник. Као човек свога времена, попут осталих интелектуалаца 
тога доба, он је разматрао и често употребљавао овај термин. Професорка 
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Трговчевић је истакла да је у Цвијићевој интерпретацији он настао из по-
требе да се реши српско национално питање, али је српска неслога била 
разлог преласка на шире решење. Уједињење Јужних Словена посматрао је 
као природно решење, а снагу нове државе видео је у економској слободи и 
независности и њеном територијалном увећању.

Очекивано, највећу пажњу привукле су теме у оквиру сесије посвећене 
Цвијићевом концепту антропогеографије и, у оквиру тога, етнопсихологије, 
односно „психичких типова“. У свом излагању, проф. др Иван Ковачевић 
је подсетио на скуп САНУ посвећен стогодишњици Цвијићевог рођења, 
на којем је једина контроверза била везана управо за етнопсихичке типо-
ве, односно – за другу књигу балканског полуострва. Тада је, 1956. године, 
Војин Милић указао на чињеницу да Цвијић никада није ишао на терен како 
би проучавао само психичке типове, већ су његове екскурзије, тј. путовања 
била претежно геоморфолошког карактера. Према Ковачевићу, Цвијићев 
опис психичког типа има најмање везе са психичким цртама личности. Ту 
се у највећој мери ради о „импресијама о етноаксиологији, тј. систему вред-
ности датог становништва, затим о политичким и религијским ставовима, 
обрасцима понашања или пожељним обрасцима понашања и потом, спора-
дично, о опису темперамента, емоција и мотива као стварних психолошких 
категорија“. На основу свега реченог, Цвијићева запажања о психичким осо-
бинама, психичким цртама, психичким типовима и варијететима Ковачевић 
је назвао путописима.

Контрадикторне аспекте Цвијићеве методологије истакао је др Марко 
Пишев у излагању о Цвијићевом позитивизму између просветитељских и 
романтичарских идеја. Према Пишеву, управо је комбинација позитиви-
стичких и романтичарских позиција на теоријско-методолошком плану 
омогућила Цвијићу да створи идеал „као мрамор хладног научника“, који 
је – парадоксално – кадар да игра улогу и „научника с мисијом“.

Сесија „Човек, култура, простор“ започела је освртом на Цвијићев рад на 
истраживачком пројекту Насеља српских земаља. Како је познато, тај је рад 
започео објављивањем његовог позива на истраживање у облику Упутста-
ва за проучавање села из 1896. године, а наставио се преко едиције Насеља у 
оквиру Српског етнографског зборника до данашњих дана, о чему је у свом 
реферату излагао мр Мирослав Нишкановић. Даље, расветљавајући однос 
овог великог научника и етнографских музејских колекција, др Мирјана 
Менковић је указала на чињеницу да музеализација културе кроз етнограф-
ски предмет и колекције у регионалним етнографским музејима почива 
управо на истраживањима Јована Цвијића о Балкану и балканском човеку. 
Услед тога, ови музеји имају сличне или готово идентичне концепте стал-
них поставки. Коначно, Цвијићевим антропогеографским истраживањима 
Балкана, као вишеслојно структурираним „посматрањима с учествовањем“ 
стручног пратуристе, бавио се мр Марко Стојановић.

„Сарадници и следбеници“ је био назив сесије у оквиру које нас 
је Богдан Шекарић из Музеја Војводине упознао са радом др Радивоја 
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Симоновића и утицајем Јована Цвијића на његов фотографски опус. Наи-
ме, управо је Цвијићево идеализовање динарског психичког типа утицало 
на Симоновићево интересовање за проучавање динарске области. Њихова 
међусобна сарадња огледа се не само у илустровању насловне стране 
Цвијићеве Геоморфологије (1921) управо Симоновићевим фотографијама, 
већ је и Цвијићев рад у оквиру делегације Краљевине СХС, односно – по-
литичка аргументација за предлог нове границе према Мађарској, био 
чињенично и визуелно поткрепљен њиховим заједничким етнографско-
фотографским истраживањима Барање.

Променљивост односа научне политике Етнографског института САНУ 
према Цвијићевом утицају и научним концептима приказале су у свом ре-
ферату др Мирослава Лукић Крстановић и др Младена Прелић. Цвијићев 
научни ауторитет обележио је оснивање, прве циљеве, састав сарадника, 
планиране пројекте и истраживања ЕИ САНУ (порекло становништва, ет-
ницитет и миграције), почев од његовог формирања (1947), да би средином 
60-их година прошлог века започели први јаснији одмаци од цвијићевске 
антропогеографије, када индустријализација и урбанизација постају нова 
парадигма. До почетка осамдесетих година његов је утицај у потпуности не-
стао. Он је „искључен из пантеона предака“, а пре неколико година је и не-
милосрдно критикован, да бисмо данас постали сведоци велике продукције 
o Цвијићу ― можда, неке нове „цвијићизације“.

На крају, поменућемо да се о припремама и реализацији овог научног 
скупа старао Организациони одбор у следећем саставу: др Младена Прелић 
(председник), др Јадранка ђорђевић Црнобрња, др Владимир Рибић, др 
Марко Пишев, др Милош Матић и мр Татјана Микулић (секретар).

У очекивању објављивања Зборника радова са скупа, који ће ускоро 
изаћи из штампе, дужни смо списак учесника и тема које су излагали.
 1. Александар бошковић „Балкански корени етнопсихоанализе“
 2. Владимир ђукановић „Јован Цвијић и Петар Кочић“
 3. Иван Ковачевић „Цвијићеви етнопсихички типови – од стереотипа 

до културног обрасца“
 4. Мирјана Менковић „Јован Цвијић и етнографске музејске 

колекције“
 5. Милош Миленковић „Учити од Јована Цвијића сто година касније 

– Цвијић као методолошко-политички узор”
 6. Слободан наумовић „На раменима џинова: оглед о судбини наслеђа 

Јована Цвијића у савременој српској етнологији и антропологији и 
могућим правцима његовог критичког развоја“

 7. Мирослав нишкановић „Насеља српских земаља / Насеља и по-
рекло становништва – Мегапројекат за проучавање миграција и по-
рекла становништва на јужнословенском простору“

 8. Марко Пишев „Динарски тип као племенити дивљак: Цвијићев по-
зитивизам између просветитељских и романтичарских идеја“
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 9. Младена Прелић и Мирослава Лукић Крстановић „Антропогео-
графска школа Јована Цвијића и научна политика Етнографског ин-
ститута САНУ“

 10. Марко Стојановић „Цвијић као пратуриста: конструкти у српском 
етнотуризму“

 11. Љубинка Трговчевић „Концепт југословенства Јована Цвијића“
 12. богдан шекарић „Утицај Јована Цвијића на фотографски опус др 

Радивоја Симоновића“
Тања Микулић

Слика 1 – Детаљ са скупа
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Слика 2 – Детаљ са скупа

Слика 3 – Слободан Наумовић
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Слика 4 – Младена Прелић, љубинка Трговчевић, Милош Миленковић

Слика 5 – богдан Шекарић, Мирослав Нишкановић, Драгана Радојичић
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Слика 6 – организациони одбор скупа: Јадранка ђорђевић Црнобрња, Татјана Микулић, 
Владимир Рибић, Милош Матић, Младена Прелић, Марко Пишев


