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ЛИЧ НА ЈЕД НА ЧИ НА АН ТРО ПО ЛО ГА
(Бо јан Јо ва но вић: Све то ви ан тро по ло шке има ги на ци је,  

He spe ria, Бе о град, 2014)

Ова нај но ви ја књи га Бо ја на Јо ва но ви ћа са чи ње на је од де сет тек сто ва, од ко јих је 
пр ви увод ни, а оста лих де вет чи не рас пра ве о кон крет ним те о риј ским де ли ма де ве-
то ри це ис так ну тих ан тро по ло га, ме ђу ко ји ма су Сиг мунд Фројд, Клод Ле ви Строс, 
Мир ча Ели ја де, Кар лос Ка ста не да, Си ма Тро ја но вић, Ти хо мир Ђор ђе вић и Ве се лин 
Чај ка но вић. 

У увод ном тек сту „Ис тра жи вач ко ства ра ње све то ва“, Бо јан Јо ва но вић на сто ји да 
пру жи осно ву, те о риј ски оквир за сва сво ја ка сни ја раз ма тра ња кон крет них, по је ди них 
ан тро по ло шких си сте ма. На и ме, он по ла зи од ста ва да је по гре шно и на ив но ве ро ва-
ти да ан тро по лог пот пу но вер но опи су је екс пли цит ну кул ту ру и да на осно ву то га 
објек тив но и по у зда но ре кон стру и ше ону не ви дљи ву, им пли цит ну кул ту ру (нор ме, 
вред но сти, ста во ве и ве ро ва ња). На про тив, ан тро по лог при ку пље ну ра зно вр сну гра-
ђу ну жно тран сцен ди ра, на до гра ђу је сво јим ре ор га ни зо ва њем чи ње ни ца, ана ли зом, 
осми шља ва њем, као и ње ним кре а тив ним ту ма че њем. А то зна чи да тво рац ан тро по-
ло шке те о ри је, за пра во, не ре кон стру и ше, не го кон стру и ше соп стве ни фик тив ни уни-
вер зум кул ту ре по мо ћу има ги на ци је ко ја до ступ ну гра ђу скла па, до пу ња ва и пре о-
бли ку је. Сва ки од ства ра ла ца на по љу ан тро по ло ги је, у скла ду са сво јим не ис ка за ним 
схва та њи ма чо ве ко ве при ро де и вла сти тим раз у ме ва њем су шти не кул ту ре, гра ди 
сво ју те о ри ју, ко ју на сто ји да при ка же као објек тив но на уч но зда ње уте ме ље но на 
чи ње ни ца ма.

Бо јан Јо ва но вић не са мо овим увод ним, ме та те о риј ским тек стом, не го и ана ли зом 
кон крет них те о ри ја на ших и стра них ан тро по ло га, по ка зу је нео др жи вост убе ђе ња да 
је ан тро по ло шка ду хов на тво ре ви на ап со лут но не за ви сна од лич но сти ње го вог ау то-
ра. Ан тро по лог као по је ди нац са сво јим ства ра лач ким спо соб но сти ма, ста во ви ма, 
уве ре њи ма, сте ре о ти пи ма и пред ра су да ма не сум њи во ути че на крај њи ре зул тат сво-
јих ис тра жи ва ња, на вла сти ту ду хов ну гра ђе ви ну. Ње гов има ги нар ни свет кул ту ре 
са здан је од чи ње ни ца, до бро уте ме ље них пој мо ва и про ве ре них са зна ња, али не-
сум њи во и од ње го вих све сних те о риј ских прин ци па и не све сних уве ре ња, афи ни те-
та и авер зи ја ко је не вољ но про јек ту је у вла сти ту те о ри ју. Овај сво је вр сни ау тор ски 
пе чат на те о риј ском де лу ни је про дук тив но не ги ра ти и скри ва ти. Јер ако астро но ми 
при зна ју да на ре зул та те њи хо вих ег закт них про у ча ва ња и ме ре ња кре та ња не бе ских 
те ла ути че „лич на јед на чи на“, он да је не ра зум но да ан тро по ло зи ову чи ње ни цу по ри чу. 

Школ ски при ме ри бит ног ути ца ја лич но сти и схва та ња ан тро по ло га на ње го во 
де ло ко јим се иде а ли зу је пред мет про у ча ва ња, пред ста вља ју при ме ри Ма ли нов ског 
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и Мар га рет Мид. Ње но кла сич но де ло Са зре ва ње на Са мои на па ра диг ма ти чан на чин 
по ка зу је су бјек тив ност ау тор ке у ту ма че њу сек су ал ног по на ша ња Са мо а на ца (по себ-
но мла дих же на), ко је пред ста вља „на уч ни мит“, од но сно уто пиј ску фик ци ју о иде ал ном 
жи во ту уро ђе ни ка, из гра ђе ну на про јек ци ји ње них иде о ло шких дог мат ских ста во ва 
о људ ској при ро ди, род ној рав но прав но сти, о ми нор ној уло зи би о ло шких чи ни ла ца 
и кул тур ном ре ла ти ви зму. Осим то га, су бјек тив но сти ан тро по ло шких из ве шта ја до-
при но си и то што на по на ша ње и од го во ре ис пи та ни ка-до мо ро да ца ути чу све сна и 
не све сна оче ки ва ња, же ље и фан та зми ис тра жи ва ча-ан тро по ло га. Ис пи та ни ци, по 
пра ви лу, не све сно при ла го ђа ва ју сво је од го во ре оно ме што ан тро по лог оче ку је да 
чу је од њих, те та ко че сто из ми шља ју не по сто је ће кул тур не спе ци фич но сти. 

Сво је схва та ње о од но су ан тро по ло шког де ла и ње го вог тво р ца, Бо јан Јо ва но вић 
са жи ма ова ко: „Бу ду ћи да је тач ка гле ди шта кон сти ту ент пред ме та про у ча ва ња, став 
ау то ра, ње го во ин те лек ту ал но и ис тра жи вач ко ис ку ство, по глед на свет, спо соб ност 
и спи са тељ ски та ле нат од ре ђу ју ква ли тет ње го вог де ла“ (13). На уч ник ан тро по лог, да кле, 
по свом на чи ну ра да и ства ра ња де ла, по при сту пу пред ме ту ис тра жи ва ња, об ли ко-
ва њу и пред ста вља њу гра ђе, као и, по себ но, по свом кре а тив ном, осо бе ном сти лу, 
бли жи је умет ни ку, књи жев ни ку, не го на уч ни ку из при род них и тех нич ких на у ка. 

Сво ју ана ли зу по је ди них ан тро по ло га и њи хо вих „све то ва“ Јо ва но вић за по чи ње 
рас пра вом „До ме ти и огра ни че ња Фрој до ве ан тро по ло ги је“. Фројд је сво јим пи о нир-
ским ис тра жи ва њи ма кул ту ре и људ ске при ро де, у де ли ма као што су То тем и та бу, 
До сто јев ски и оце у би ство, Его и ма сов на пси хо ло ги ја, Не ла год ност у кул ту ри, Мој си је 
и мо но те и зам, уте ме љио пси хо а на ли тич ко ис тра жи ва ње по ре кла и при ро де ма ги је, 
ре ли ги је, ми та, ри ту а ла, оби ча ја, умет но сти, мо ра ла, пра ва и дру гих ва жних кул тур них 
обла сти и ин сти ту ци ја. 

Сво јим ме то дом ду бин ске ана ли зе не све сног у ви ду на гон ских им пул са и скри ве-
них ком плек са, Фројд је пот ко пао и сру шио ра ци о на ли стич ко и оп ти ми стич ко ви ђе ње 
чо ве ка. Овај скеп тич ки ми сли лац и пси хо лог по ка зао је да је чо век су ви ше че сто не-
ра зу ман, во ђен сна жним на го ни ма и афек ти ма, да је уро ђе но агре си ван, де струк ти ван 
и са мо де струк ти ван, да је са мо при вид но зрео и сло бо дан у сво јим из бо ри ма, а да за-
пра во њи ме упра вља ју скри ве ни ин фан тил ни мо ти ви и дав но по ти сну ти ком плек си, 
ме ђу ко ји ма је нај сна жни ји Еди пов. Фрој до во ан тро по ло шко ста но ви ште је пе си ми-
стич ко, он ука зу је да је зло има нент но људ ској при ро ди, да су агре сив ност и са ди зам 
чо ве ку при ро ђе на свој ства и да он не ште ди соп стве ну вр сту, са мо ка да му се за то 
ука же по вољ на при ли ка. Чо век је не по пра вљи во не сре ћан у кул ту ри ко ја по чи ва на 
ре пре си ји на го на, јер он мо же да би ра са мо из ме ђу то га да усво ји нор ме кул ту ре по 
це ну од ри ца ња од за до вољ ства и по ти ски ва ња сво је на гон ске при ро де, а што во ди 
раз во ју осе ћа ња кри ви це, пат ње, не за до вољ ства и не у ро зе или да сло бод но, без об зир-
но за до во ља ва сво је ани мал не, сек су ал не и агре сив не на го не, да ужи ва без огра ни-
че ња, по це ну ру ше ња кул ту ре и вра ћа ња у вар вар ство. Јо ва но вић ода је при зна ње 
Фрој до вом ре во лу ци о нар ном до при но су са вре ме ној ан тро по ло шкој ми сли сво јим 
ори ги нал ним схва та њи ма чо ве ко ве при ро де, као и од не го ва ном, вр хун ском књи жев-
ном сти лу ко јим су ње го ве рас пра ве о чо ве ку и кул ту ри на пи са не. 
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Ме ђу срп ским ан тр о по ло зи ма ака де мик и про фе сор Си ма Тро ја но вић за у зи ма 
по себ но ме сто као пр ви шко ло ва ни ан тр о по лог и „је дан од нај зна чај ни јих ис тра жи-
ва ча срп ске тра ди ци о нал не кул ту ре“, ка ко ве ли Јо ва но вић у по гла вљу под на зи вом 
„Тро ја но ви ће во от кри ва ње је дин ства на род ног ду ха“. Тро ја но вић је сво јим им пре сив-
ним, ра зно вр сним и ин спи ра тив ним де лом, по оце ни Б. Јо ва но ви ћа, до при нео „уте-
ме ље њу до ма ће на у ке о на ро ду“ (113–115). Ра спон ње го вих ра до ва по све ће них срп ској 
кул ту ри кре ће се од мо но гра фи ја по све ће них ма те ри јал ној кул ту ри (Ста ра срп ска 
је ла и пи ћа, 1896, На ше ки ри џи је, 1909), пре ко ста ре на род не ре ли ги је Ср ба (Глав ни 
срп ски жр тве ни оби ча ји, 1911, Ва тра у оби ча ји ма и жи во ту срп ског на ро да, 1930), па 
све до ис тра жи ва ња не вер бал не ко му ни ка ци је (Пси хо фи зич ко из ра жа ва ње срп ског 
на ро да по гла ви то без ре чи, 1935). У ка пи тал ној књи зи о ва три – Ва тра у оби ча ји ма и 
жи во ту срп ског на ро да, он ука зу је на нај ду бље ма гиј ске, ми то ло шке и ре ли гиј ске ко-
ре не кул та ва тре у срп ској и мно гим дру гим древ ним кул ту ра ма. Са чу ва ни ар ха ич ни 
оби ча ји, ве ро ва ња и об ре ди по ве за ни са ва тр ом, а по себ но са „жи вом ва тр ом“ и ње-
ном чи сти лач ком и апо тро пеј ском уло гом, убе дљи во по твр ђу ју ма гиј ско-ани ми стич ки 
ка рак тер ста ре срп ске на род не ре ли ги је. Нај зад, сво јом књи гом Пси хо фи зич ко из ра-
жа ва ње срп ског на ро да по гла ви то без ре чи, Си ма Тро ја но вић дао је свој при лог из ра ди 
свет ског атла са не вер бал ног је зи ка, знат но ра ни је не го што је Де змонд Мо рис и за-
ми слио ства ра ње пла не тар не ма пе ге сто ва. Тро ја но вић се у ис тра жи ва њу про бле ма 
не вер бал ног спо ра зу ме ва ња, уме шно ко ри стио са зна њи ма мно гих на уч них ди сци-
пли на (би о ло ги је, ет но ло ги је, лин гви сти ке, пси хо ло ги је, исто ри је, со ци о ло ги је), а по-
дат ке о не вер бал ној ко му ни ка ци ји Ср ба он че сто по ре ди са по да ци ма до би је ним у 
дру гим кул ту ра ма. У овом де лу на сто јао је и да раз гра ни чи уни вер зал не ге сто ве и 
обра сце не вер бал ног по на ша ња од оних ко ји су кул тур но спе ци фич ни. Тро ја но ви ће-
ва кон цеп ци ја „не мог је зи ка“ из у зет но је плод на и са вре ме на. У до ба ка да је пи сао ову 
сту ди ју, у на у ци је до ми ни ра ло ис тра жи ва ње екс пре сив ног по на ша ња. Та да се ни је 
до вољ но уви ђа ло да гест ни је са мо пу ки из раз, „знак за се бе“, већ је и „знак за дру гог“. 
Тро ја но вић ис тра жу је упра во ову, ко му ни ка тив ну стра ну „из ра зног по на ша ња“. Он 
ја сно ка же да је пред мет ње го ве ана ли зе не мо спо ра зу ме ва ње (Тро ја но вић, 1986: 8).

Књи га Бо ја на Јо ва но ви ћа Све то ви ан тро по ло шке има ги на ци је, мо же по слу жи ти 
као ко ри стан при руч ник за упо зна ва ње срп ске и свет ске ан тро по ло шке ми сли, али и 
као под сти цај но де ло за бу ду ће ис тра жи ва че од но са ве ли ких те о риј ских си сте ма у 
ан тро по ло ги ји и лич но сти њи хо вих тво ра ца. За то и сма трам да би у сле де ћем из да њу 
ове књи ге би ло ко ри сно увр сти ти и сту ди је о Јо ва ну Цви ји ћу и Вла ди ми ру Двор ни ко-
ви ћу, у чи јим де ли ма се те о риј ски ста во ви за сно ва ни на ем пи риј ској гра ђи пре пли ћу 
са иде о ло шким и лич ним скло но сти ма, уве ре њи ма и ста во ви ма.




