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Традиција модерног, проф. др Ивана Ковачевића представља нам се као 
двадесета књига "Етнолошке библиотеке" под чијим је окриљем исти 
аутор објавио већ шест књига. Три тематска блока, насловљена Антро-
пологија, Српска антропологија/етнологија и Српско – америчке антро-
полошке паралеле, уцелињују се у овој књизи разматрањем неких од 
суштинских питања етнолошке/антрополошке дисциплине код нас и у 
свету. Проблеми којих се они дотичу јесу, редом: критика постмодерних 
тенденција у (пре свега, америчкој) антропологији, процес антро-
пологизације домаће етнологије и могућности паралелног сагледавања 
дисциплинарих домета америчке и српске антропологије.  

Критику постмодерне критике антропологије Ковачевић развија кроз 
два поглавља од којих, свако са своје стране демистификује и логички 
разоружава оно што бисмо могли именовати фундаменталним преми-
сама ове "нове теорије" која је снажно одјекнула, пре свега, у америчкој 
антропологији. Поглавље 10 антитеза једном постизму, које "отвара" 
Традицију модерног, уједно нас уводи и у слабости логичке аргументаци-
је постмодернизма, пружајући нам, при том, и нове увиде у његове идео-
лошке основе, неуочене од стране претходних критичара. С посебном 
пажњом нам се указује и на јаловост расправе о теоријском карактеру 
етнографије која лежи у срцу постмодерне критике.  

Као логички наставак овог поглавља следи Индивидуална антрополо-
гија или антрополог као лични гуслар у коме се критикују неке нове 
форме етнографског писања, предложене као излаз из "кризе етнограф-
ског реализма". Аутор овог пута усмерава критичку оштрицу ка легити-
мисању биографског и аутобиографског писања као адекватног антропо-
лошког поступка у продукцији научних радова. Промовисање личних 
прича – уз замагљивање граничне линије према биографском жанру у 
књижевности – у прихватљиве етнографије, сасвим је у складу са пост-
модернистичким тенденцијама негирања важности концепта научности 
у антропологији, упозорава Ковачевић.  

Посебно занимљива за домаће контексте јесте друга тематска целина у 
којој се прати интелектуални развој етнолошке/атрополошке дисциплине 
код нас. Приказан је и објашњен пут који је она прешла од академског уста-
новљавања "науке о народу", преко периода стагнације и скоро потпуне 
изолације кад су водећа теоријска промишљања у питању до фазе коју аутор 
назива антропологизацијом и чији процес лоцира у последњој четвртини 
двадесетог века. Посебна се пажња поклања чињеници апропријације и 
плодне примене ван Генеповог концепта rite de passage, који је у српску 
етнологију ушао са британском рецепцијом структурализма и означио ко-
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начан раскид са продукцијом радова у којима је етноекспликација била 
сурогат за научно објашњење. Био је то, како Ковачевић запажа, прави 
обред прелаза за саму дисциплину, којим је њена антропологизација неза-
устављиво започета. Можда је највреднији допринос ове тематске целине 
управо прецизирање односа терминолошких одредница етнологија и ан-
тропологија у домаћој науци, који се не може – како нам је убедљиво по-
казано – разумети онако како се то чини логички најплаузабилнијим – 
позивањем на разграничења која происходе из етимолошких разлика.  

У последњем тематском блоку који испитује паралеле између америчке 
и српске антропологије пажњу посебно привлачи уједно и најобимније 
поглавље Нативна етнографија и етнографија другог у посети српском 
селу. Овде аутор пореди два етнографска истраживања која су обављана 
практично паралелно, у истом временском тренутку и истом региону, с 
тим што су једно спроводили нативни етнографи – реч је о студији Јарме-
новци, Сребрице Кнежевић и Милке Јовановић, а друго амерички етно-
граф – реч је о Српском Селу, Џ. М. Халперна. Ова готово експериментал-
на ситуација омогућила је аутору да пореди две студије сличне по својој 
тематици и оквирима истраживања, али чији су аутори пореклом из раз-
личитих средина и едуковани у различитим институционалним и интелек-
туалним оквирима. Закључак да се две студије веома лако могу поредити 
и да деле остварене домете, као и простор за могуће критике, својеврстан 
је коментар на тезе о разликама између етнографија које продукују натив-
ни етнографи и они који долазе са стране (критика идеје о епистемичкој 
повлашћености). Овим разматрањем различитих етнографија поново се 
подсећамо на постмодернистичке критике писања културе, инициране 
зборником Writing Culture, где нас аутор још једном уверава у бес-
предметност расправе око "теорије етнографије", закључујући да је једини 
релевантан приступ онај који све етнографије третира као историјске из-
воре увек подложне критици.  

Разматрање српско-америчких паралела у антропологији завршава се 
поглављем које указује на нове могућности, створене развојем информа-
ционих технологија, за проучавање тема које су раније, у истраживачком 
смислу, биле недоступне. Наиме, асиметричност истраживачких могућ-
ности које су имале српска и америчка антропологија, а која је била 
узрокована различитим финансијским предусловима, те се огледала у 
не/могућности проучавања удаљених делова света, као да је данас убла-
жена захваљујући интернету, пре свега. Многи релевантни подаци о, 
рецимо америчкој култури, постали су нам лако доступни, те ако су та-
кве природе да додатна теренска истраживања нису неопходна, могу 
иницирати истраживања заинтересованих домаћих антрополога.  

Опсег обухваћених проблема као и начин њиховог третирања јасно ука-
зују на велики значај Традиције модерног Ивана Ковачевића. Пружен је де-
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таљан увид у процесе трансформације домаће етнологије/антропологије, 
што је несумњиво значајан прилог бољем разумевању историје ове ди-
сциплине; затим, књига оштро полемише са савременим постмодерним 
критицизмом, што јој даје пионирски карактер у оквирима домаће антро-
пологије, и коначно, указује на нове просторе истраживања који раније 
нашој науци нису били доступни. Једном речју, синтеза критичког осврта 
на прошлост дисциплине, полемике са савременим тенденцијама и пру-
жања путоказа за будућа истраживања. 

 
Јелена Васиљевић 

 
 

Бојан Жикић, Антропологија АIDS-a, Етнолошка  Bиблиотека, Књ. 
19. Београд, 2006. 265 стр. 

 
Књига Антропологија AIDS-а – ризично понашање интравенских кори-

сника дроге, др Бојана Жикића припада домену проучавања људске телес-
ности, али у посебном контексту разматрања епидемиолошких и друш-
твених основа за ширење сиде. У фокусу је испитивање интравенског ко-
ришћења дроге као посебног облика негативног третмана људског тела и 
једног од главних фактора ризика у ширењу и оболевању од крвно прено-
сивих болести. Разумевање како здравствених тако и социокултурних 
последица таквог третмана пружа нам потпуније увиде у укупне основе за 
ширење сиде, па самим тим отвара и могуће стратегије за превентивне 
акције.  

Студија настаје као резултат антрополошког истраживања спроведеног 
у Београду 2005. године, међу популацијом интравенских корисника дроге 
– друштвеном групом, која је посебно изложена крвно преносивим боле-
стима, те тако представља и једну од физичких и културних основа за 
евентуално избијање епидемија таквих болести у нашој средини.  

Полазећи од теоријских концепата ризичног понашања и ризичног 
окружења, аутор је изложио најбитније елементе у практиковању интра-
венског коришћења дроге. Изнесени материјал се односи на укупан обим 
пракси које чине ризично понашање и указују на видове физичког и дру-
штвеног ризичног окружења – тако су разматрани контексти употребе 
игала и шприцева, рутине инјектирања, перцепције и однос према кон-
троли ризика од стране самих корисника дроге итд. Сви испитани еле-
менти основа су за потенцијално избијање епидемије сиде, или у најмању 
руку, за ширење ове болести, али нам исто тако пружају сазнања која се 
могу искористити у превентивне сврхе.  

Одатле следи апликативна вредност Жикићеве студије, јер је посебна 
пажња поклоњена различитим могућностима примене резлутата овог и 




