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НИКо жУпАНИЧ У ЕтНогРАфсКом мУзЕјУ У 
бЕогРАДУ�

У раду су представљени документи који се чувају у архиву Етнограф-
ског музеја у Београду и односе се на рад Ника жупанича као кустоса у 
антрополошко-палеонтолошком одељењу Етнографског музеја у Београ-
ду од 1914. до 1920. године и његовим каснијим напорима да успостави 
антрополошке критеријуме за деловање Етнографског Инштитута, који је 
основан 1921. године у Љубљани.

Кључне речи: етнологија, физичка антропологија, Нико Жупанич, 
биографије, етнографски музеј у Београду

Етнографско одељење издвојено је из Народног музеја у Београду 1901. 
године, пресељењем у засебну зграду и постављењем др Симе Тројановића 
за његовог првог чувара.2 до двадесетих година XX века Етнографски музеј 
у Београду био је једини етнографски музеј у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца односно у Краљевини Југославији. Сима Тројановић се задржао 
на месту управника до 1921. године. 

По образовању природњак, Сима Тројановић је у оквиру својих спе-
цијалистичких студија из музеологије, похађао и предавања из физичке ан-
тропологије, коју је и Нико жупанич студирао. Неке предмете су слушали 
код истих професора и предавача. То је био вероватно најјачи разлог што је 
др Нико жупанич један период свог живота и рада провео у Етнографском 
музеју у Београду. Имајући слуха за потребу укључивања (физичке) ант-
ропологије у рад Етнографског музеја, Сима Тројановић је омогућио свом 
колеги да започне ову научну област у Музеју.

1 Текст је објављен на словеначком језику: niko Županič v Etnografskem muzeju v Beogradu, 
Glasnik slovenskega etnografskega muzeja Etnolog 13/2003, Љубљана 2003, 273–283. 

2 Весна Бижић-Омчикус, Др Сима тројановић – живот и рад, На почетку, др Сима Троја-
новић, Истраживач, научник и први чувар Етнографског музеја, Београд 2002, 7–83.
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У Архиву Етнографског музеја у Београду под бројем 117/I налази се 
документ написан на српском језику, ћирилицом, који је потписао др Нико 
жупанич, под насловом „Рад у антрополошко-палеонтолошком одељењу 
Етнографског Музеја 1914–1920“.

У документу дословно пише:
„Решењем Министарства Просвете од 30. јула 1913 (Пбр. 11147) потпи-

сани је постављен за кустоса Етнографског музеја са нарочитим задатком 
да се посвети, „у првом реду мерењу живог и мртвог материјала ранијих и 
данашњих становника Српске државе и оних области у којима наш народ 
живи“. Пошто нова зграда са одељењима за мој рад, није била дозидана, 
то сам остао на раду у „Народном (историјско-уметничком) Музеју“, а по 
наређењу тадашњег Министра Просвете 4. дец. 1907 године. Нову дужност 
преузео сам тек 6. маја 1914 (Н. М.бр. 233).

Тако је било у Етнографском музеју установљено антрополошко-палео-
нтолошко одељење, до сада једино своје врсте у нашој СХС држави. Но 
осим просторија (једна соба за лабораторију и један мали кабинет као пи-
сарница) није било ништа више припремљено. У првом је реду постојало 
антрополошког инструментарија и намештаја као и стручне библиотеке. За 
прве потребе послуживао сам се Р. Мартиновим малим инструментаријумом 
[Instrumentarium: instruments n° 1 et 5, p. herman „Instruments scientifiques 
antropométriques“, Katalog C³] који је био моја својина као и својина библи-
отеке. Настојао сам да држава пружи средства за набавку свега потребног 
у једном ново установљеном научном заводу. Вршили су се и преговори са 
управом „Народног музеја“, да се антрополошком одељењу уступи остео-
лошки материјал („Crania Belgradensia“) који сам прикупио приликом кана-
лизације Београда 1909. године, кад је у јулу 1914. букнуо изненада Српско-
аустријски, а затим Светски рат (1914–1918).

Непосредно пред рат обрађивао сам антрополошки и етнографски ма-
теријал, који сам прикупио г. 1912 у Грчкој и публиковао сам један део под 
насловом: „Хрвати код Атине“, Прилози антропологији и историјској ет-
нологији Атине, са 11 слика и 7 табака у тексту. (Сепаратно издање „Стари-
нара“ Н. Р. година VI, стр. 95–152, Београд 1914).

Већ у почетку рата морао сам оставити Београд, али на жалост нисам 
могао понети собом своју библиотеку и приватну архиву већ сам све оста-
вио у одељењу за антропологију; донекле сам имао и наде да ће непријатељ 
респектовати научне заводе и предмете за случај кад би евентуално Београд 
пао под његову власт. Но преварио сам се; јер сам се у почетку 1920 опет 
вратио у Београд на дужност, нисам нашао своју библиотеку а од рукописа 
научне садржине остао је само извесни део. „Crania Belgradensia“ била су 
уништена већ код првог бомбардовања Београда 1914. године тада кад је у 
Народном музеју пропала „Милошева“ и „Вукова“ соба као и преисторијс-
ки скелети из Винче (један из енеолитског други из La tène доба). Тако је 
требало изнова почети и полагати основе за антрополошко-палеонтолошки 
институт у Београду и уопште у СХС држави. Наша држава наиме је ваљда 
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једина држава у Европи која нема ни универзитетске катедре нити инсти-
тута за антропологију. Мала Португалска има две, а Пољска на сваком уни-
верзитету катедру за антропологију, да већ не говоримо о Белгији, Америци, 
где се нарочито негује наука о људским расама и антропогенија. То истичем 
више, што сам поводом интернационалног антрополошког конгреса у Пари-
зу (септ. 1920) преузео насе дужност, да енергично порадим код меродавних 
фактора, како би се и у СХС држави установио државни антрополошки ин-
ститут за испитивање порекла и расних особина Срба, Хрвата и Словенаца, 
као и њихових суседа.

За време рата престао је антрополошки рад у Етнографском Музеју, 
којим су после окупације непријатеља од 1915–1918 располагали Немци, а 
после Аустријанци. Потписани је био од Министарства Војног крајем јула 
1914 упућен на рад у Војну Цензуру у Нишу, а почетком децембра исте 
године после славне Српске победе на Руднику и Космају, разрешен ове 
дужности, да би се могао тим интензивније посветити националном раду 
око ослобођења и уједињења Срба, Хрвата и Словенаца из Аустро-Угарске 
монархије. Као представник Словенаца у „Југословенском Одбору у Лон-
дону“ боравио је постепено у Атини (дец. 1914), Риму (почетак 1915), Па-
ризу (мај 1915), Лондону (1915 до краја 1918) и пола године у Америчким 
Уједињеним државама (Cleveland-ohio). Затим је био позват од СХС владе 
(у почетку 1919) на Конференцију мира у Паризу као технички делегат у 
Етнографској Секцији. Овде је водио радове у подсекцији за израду немач-
ко-словеначке границе (чланови: др Славич, др Ковачич, Ј. Лакатош, др 
Ерлих-Поштењаковић).

Будући да се је Савезничка политика у главном наводила примерима 
нацијоналитета (???) код рушења старих и стварања нових држава, то су 
етнографи дошли до уважавања са стране великана политичара и имали су 
најлепшу прилику за примену етнографског знања у корист отаџбине као 
никад пре. Поред повећег броја радова и чланака, потписани је публиковао 
за време рата н. пр:
 1. „Словения”, мапа словеначких земаља. Издање за Русију, Београд 

1915, 
 2. „О Словенцима“ Са радом од Ивана Мештровића. (Штампарија Хр-

ватског Свијета, 4 издања). Неw Yорк 1915.
 3. „the strategical significans of serbia“ (први пут штампано у ревији 

XIX Century, нов. 1914). Лондон 1915.
 4. „pro patria mea slovenia“ (Новине Звоно). Петроград 1915. „the 

slovenian lands“ (у „the southern – slav library II). Лондон 1915.
 5. Map of Yugoslav territory (Југословенска земља, scale 1: 1.500.000). 

Лондон 1915.
 6. „Словенија устани!“ (Говор 28. IV 1915 Клевеланда в Америки) 

Cleveland 1916. 
 7. „Косово“ (Забавник). Крф 1917. 
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 8. „Знаменити Југословени“ Франц витез Миклошић; Забавник, Крф 
1918.

 9. Југословени беху једно и биће опет једно (уломак из Лондонског го-
вора: serbia virtute domina gentium, 11. VIII. 1917) Бизерта (Африка) 
1917. 

 10. Genealogical tables of serbian kings (south slav Monuments I: „serbian 
orthodox church“). Лондон 1918.

 11. „ave Illyria“ (préface de Jean – andré Mercier. avec 2 cartes et 13 
planches hors texte. société générale d’mprimerie d’édition Levé). paris 
1919. 

 12. „apérçu général de la littérature Yougoslave“. avec 1 carte et 2 planches 
hors texte, (société d’éditions Levé). paris 1919.

 13 „Le sang et la race Yougoslaves“. avec 1 carte et 6 planches hors texte. 
paris 1919. – „La Carinthie“. (La question du prekomurje, de la styrie et 
de la Carinthie, étudiée par M. Brezigar, L. Erlich, I. Žolger, n. Županić). 
paris 1919. 

То су били моји популарно – научни и политички радови за време Свет-
ског Рата. Но не мало бавио сам се, кад ми је опредељена званична дуж-
ност допуштала и науком, да не бих заборавио већ стеченог знања. Напи-
сао сам расправу: „Les premiers habitants des pays Yougoslaves“. Ethnologie 
paléolithique et néolitique, XXX année n°. r2. paris 1919.- После повратка у 
домовину у почетку 1920. примила ми је Југословенска Академија у Загребу 
на седници од 16. јуна 1920. другу већу расправу „етногенеза југословенâ“ 
која је већ штампана у 222. књизи „Рада“ Југослaвенске Академије знаности 
и умјетности. Загреб 1920. Ово дело третира у главним линијама расну хис-
торију и анализу Срба, Хрвата, Словенаца и Бугара од најстаријих времена 
до данас.

Као што сам већ напоменуо код повратка у Београд нашао сам антропо-
лошки завод у просторијама Етнографског музеја опустошен. Највећи део 
стручне библиотеке је нестао, а оно што је од брошура и рукописа остало, 
нашао сам све испретурано и испремештано на поду. Много је за жаљење 
што је нестала кореспонденција са познатим ауторитетима на пољу антро-
пологије и преисторије, као што су били Johannes ranke, alfred von schliz, 
augustin heisboch, talko hryncewicz, Felix von Luschan, J. Kollmann r. C. 
Прво је ваљало бедне остатке библиотеке и личне архиве лист по лист пре-
гледати и средити и полагано спремити одељење способно за рад за који је 
намењено. Најпотребније радове за стручну библиотеку потписани је наба-
вио и то највише из властитих средстава. Господин управник Музеја, ишао 
ми је свуда на руку, но средства која је пружио државни буџет не могу ни из 
далека задовољити потребе одељења, нарочито сада када се подиже из нова. 
Само је мала писарница добила свој намештај; на лабораторијум треба још 
да чека док би могао одговорит потребама физијо-антрополошких испити-
вања.
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Учињени су и скромни почеци за кранијолошку збирку антрополошког 
одељења и то поклонима г. Управника др Симе Тројановића и г. Николе Зеге, 
чиновника Етнографског Музеја. Први даровалац дао је једну римску (r1) 
и једну српску лубању (sps1) из познијег Средњег века, а други исто тако 
једну старосрпску (sps 2) из једног вероватно богумилског гроба у Србији; 
она је наиме откопана (18. IV 1904) испод „Будишиног Мрамора“ у селу 
Будишићу 200м далеко од дрине. Камен је био без записа а окрашен елемен-
тима који представљају висеће гроздове од спирално увијене лозе. На овим 
лубањама узели смо за сада само неке главне антропометријске податке и то 
помоћу пиплоног (???) шестара (Compas d’épaisseur): највећу дужину (nd) 
највећу ширину (nŠ), размак углова доње вилице (rUdV), размак износних 
лукова areus zygomatici (rIL), док смо међутим најмању ширину чела (nŠČ) 
и ширину носног отвора – aperturae pyriformis (Šn) и висину носа од sutura 
nosofrontalis до средине доњег руба aperturae pyriformes (Vn) мерили са та-
козваним Compas glissière.

Лубању sps2 (без доње вилице) открио је г. архимандрит Мирон у дво-
ришту Грочанске цркве поводом неког дозиђивања г. 1910. и поклонио г. 
др Сими Тројановићу. У цевима лубање нађен је сребрн новац Кнеза Ла-
зара (1371–1389) са српским записом. Анатомске мере: nd = 184mm, nŠ = 
135mm, rIL = 131mm, nŠČ = 105mm, Vn = 54mm, Šn (aperturae pyriformes) 
= 29mm.

Index cranii = 73 x 37
index nosi = 53 x 7
Ова особа из XIV века а с Косова поља (О) умрла је у зрелој доби 

(maturus од својих 40 година). sutura coronalis се добро види док је међутим 
sutura frontalis сасвим срасла тако да нема више трага шавовима. Особа је 
била долихокефална и имала је равно теме. Нос карактерише chamaerhinia 
– index 13x7), један облик који се просечно не налази међу аријевским наро-
дима већ само изнимно. Такав index носа карактеристичан је нпр. код етнич-
ког укрштавања између Египћана и Нубијаца (52x0), код wedda на Цејлону 
(♂52x5) Тамила (53x7) и западних Африканаца (♂+ ♀ 56x0).

 Лубања sps 2 (са доњом вилицом) припада по свој прилици позном 
Средњем веку. Особа (♂) умрла је у доба од двадесетих година, свакако пре 
напуњене 30-те године. Његова suturae coronalis и suturae sagittalis отворени 
су, док је sutura frontalis већ готово зарасла и мало се може распознати. Ана-
томске мере: nd = 152mm, nŠ = 136mm, rIK = 145mm, nŠČ = 111mm, Vn 
= 56mm, sn = 25mm (apertura pyriformis). 

Index cranii: 74x72
index nosi: 44x6
Облик мождане посуде је био издужен, а налазио се на горњој грани-

ци долихокефалије. Лубања је била висока и улучена у сагиталном правцу. 
tubua frontalia и acus superciliares добро су развијени тако да је због тога 
између њих настало на челу удубљење. Индекс носа значи, да се носиоц 
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лубање одликовао лептопразопијом, то значи да је имао узан нос као н. пр. 
данашњи становници Елзаса (Index 45xи) и Бадена (Index 45x8).

Римска лубања Р1 (без доње вилице) нађена је у дубини улице код кафа-
не „Мајдан“ у Београду. Испод леша налазио се бакарни новац римског цара 
Јулијана II „avroctata“ (361–363 p. Chr. n.) а испод леша обичајна ламанца. 
Овде је била дакле сахрањена по свој прилици једна грађанка вароши Син-
гидуна око половине IV века после Христа у оно доба, кад је Панонијом 
т. ј. северним делом наше СХС државе царевао C. Mammertinus и казао: 
pannonia virtute domina glutium. Била је то по свој прилици млађе женско, 
можда нешто испод тридесет година. sutura frontalis не познаје се више, док 
су шавови suturae Coronalis и suturae sagittalis још сасвим разговетни. Лу-
бања је мала, средње висока, глатким и лагано нагнутим челом и сразмерно 
великим више мање заокругљеним очним дупљама. 

Анатомске мере: nd = 72mm, nŠ = 132, nŠČ = 17, rIL = 124mm, Vn 
(sutura nosofrontalis – средина доњег руба aperturae pyriformis) = 20mm.

Index cranii = 76x74
Главни облик мождане лубање је мезокефалан, док је нос врло узан, 

лепторин (index: 40x4), са доле уврнутим хрвтом, тако да је изгледао ари-
евски. Овако узане носеве имају данас на пр. Грци (Index: 40x3♂, док је 
међутим носни index код фригијских жена знатно већи, т. ј. по облику шири 
(index: 42x6, ♀).

Свакако представља ова лубања женску особу грацилног телесног 
састава као што их је уобичајено видети у земљама око базена Средоземног 
Мора.

* * *

Потписани мисли настојати на томе, да се антрополошки институт што 
пре и што боље уреди тако да буде све потребно удешено и припремљено 
пре но се започне испитивањем физичког карактера Срба, Хрвата, Словена-
ца и њихових суседа. Зато треба набавити потпун антрополошки инстру-
ментар као намештај који припада инструментаријуму. То стоји до државе, 
т. ј.: до Министарства Просвете, које располаже средствима. Тек онда ће 
бити могуће прићи антрополошком (кефалометријском) опису и научном 
испитивању свију предела наше СХС државе. Иначе чекаће се с почетком 
овог рада, док „Интернационални Антрополошки Институт“ у Паризу 
споразумно не изради упутства и методе, према којима ће антрополошки 
заводи Савезничких земаља заступљених у Паризу, вршити антрополошка 
испитивања у својим земљама. На тај начин биће омогућена и олакшана 
компарација физичких особина расâ и племенâ а то обећава делиће науци 
нових резултатâ.
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У септембру 1920. састао се у Паризу Интернацијонални Конгрес са-
везничких антрополога (réunion préparatoire pour la fondation de l’Institut 
International d’anthropologie, tenue à l’ École d’anthropologie de paris du 9 
au 14 septembre 1920), на који је био и потписани позват, да заступа нашу 
државу. На првој свечано отвореној седници, потписани је имао част у име 
господина министра просвете изрећи следећи поздравни говор: 

„Messieurs,
Je suis heureux que M. le Ministre de l’Instruction publique du royaume des 

serbes, Croates et slovènes m’ait désigné pour assister, en qualité de représentant 
officiel de mon pays, à la réunion préparatoire pour la fondation d’un Institut 
international d’anthropologie. très touché de cet honneur, je salue en son nom et 
en nom de mes collègues messieurs les membres de la réunion.

Les anthropologistes de mon pays promettent leur concours absolu, et 
forment les voeux les plus sincères pour que l’oeuvre entreprise par nos grands 
amis et alliés français soit couronée d’au plein succès. Ils mèneront à bonne fin 
l’immense tâche qu’ils se sont proposée et pour laquelle ils nous ont réunis; ils 
seront en cela les dignes viaciples de leur illustre prédécesseur Broca.

puisse l’Institut que nous allons créer, profite, non pas semlement à notre 
noble science, mais aussi au développement des liens entre les peuples, à leur 
connaissance et à leur estime réciproque!“

Чланови Конгреса поделише се у више секција и радиле су засебно и од 
времена до времена састајале су се у пленарним седницама: 1. Морфолош-
ка секција („anthropologie morfologique et fonctionelle“; 2. Секција преис-
торијске антропологије и компаративне етнологије; 3. Секција Етнологије 
и етногеније („Ethnologie, ethnogénie y compris les croisements ethniques“); 
4. Секција психо-социјолошка (psycho-sociologie et éthnologie Comparée. 
religions et folklore. Criminologie et engenique“). 

 На последњој седници Конгреса нису донесени никакви дефинитивни, 
већ само привремени закључци и правила; тако се за идућег Конгреса у Лије-
жу (на пролеће 1921) конституисао само провизорaн директориј Института 
(„Conscil de direction provisoir de l’Institut International d’anthropologie“) са 
седиштем у Паризу под председништвом принца Р. Бонапарта. Потписани је 
изабран том приликом за члана овог директорија.

Као што је горе речено, потребно је да се антрополошки лабораториј 
снабде комплетним инструментаријем и припадајућим намештајем па да се 
тек после приђе систематски и широко организованом научном испитивању 
расних елемената у данашњем становништву наше СХС монархије као и 
у прошлим вековима преисторијских епоха. Но ипак се радило и помоћу 
малог инструментарија за проучавање живог материјала на терену. У спора-
зуму са Министарством Просвете (У. бр. 396 од 1. марта 1920) и дозволом 
Министарства Војног и Морнарице потписани је месеца маја и јуна 1920 
проучавао морфолошке и комплексијоне особине у Светском Рату заробље-
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них Бугара и Турака, који су живели интернирани у доњем делу Београдске 
тврђе. Тако је у неколико умножен материјал, који је био прикупљен г. 1913, 
кад је било на истом месту на основи модерне соматометричке и кефаломет-
ричке технике проучено преко хиљаду заробљених Југословена из Северне 
Тракије (Бугарске) и око 50 Турака из Анадолије. Од тога прикупљеног ма-
теријала публикован је само један мали део, наиме расне особине Бугара из 
добриџе, под насловом „Понтијски Бугари“ (Сепаратно издање „Просвет-
ног Гласника“ Београд 1913).

На завршетку овог извештаја још једанпут истичем потребу уста-
новљења и организовања антрополошко-палеонтолошког института а то 
наглашавам и због тога, што сам као члан директорија А. Интернационал-
ног Института у Паризу примио као прву обавезу, да порадим на томе код 
меродавних фактора.

15. фебр. 1921   др Нико жупанич 
Београд   Кустос Етнографског  
  Музеја у Београду

Овај Извештај представља својеврсно сведочанство о раду (стручном 
и научном), жељама и стремљењима, као и политичким ставовима и опре-
дељењу др Нике жупанича. довољно је исцрпан и свеобухватан, тако да 
никакав додатни коментар и није потребан. 

У Етнографском музеју у Београду налази се и преписка у вези са инс-
трументаријумом којим је руковао др жупанич3. Прво писмо од 2. јуна 1919. 
године потписао је Чувар Народног Музеја Милоје М. Васић, упућено је 
Управи Етнографског Музеја с молбом „да изволи наредити, да се антро-
пометријски инструменти, којима је г. др. Нико жупанич руковао. одавде 
пренесу у његову канцеларију која је у томе музеју.“

друго писмо, од 14. новембра 1921. године на меморандуму Етнограф-
ског Института у Покрајинском Музеју у Љубљани, упућено Етнографском 
Музеју у Београду, потписао је др Нико жупанич, шеф института. У њему 
је навео:

„Част ми је замолити управу, да изволи одступити свој антрополошки 
Инструментариум као и неке књиге, које се наносе на антропологију и етно-
лошку анатомију, овдашњем Етнографском Институту.

Ми то молимо због тога, што се у Вашем музеју нико не бави физичком 
антропологијом, као што је то случај и у осталим музејима наше СХС држа-
ве, а подписани, који је кроз године радио на антропологији у Београдском 
Народном Музеју и употребљавао споменути инструментариј, жели после 
свога премештаја исти посао у Љубљани наставити.

3 Архив Етнографског музеја у Београду, Инв. бр. 465, 517, 516, 513.
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Инструментариум, који је de facto за потписаног купио године 1912 
Руски Археолошки Институт у Цариграду поводом антрополошких испи-
тивања у Грчкој и Архипелагу, сада није ни за употребу, јер је за време авс-
тријске окупације покварен.

Љубљански Етнографски Институт би настојао, да се антрополошки 
прибор поправи и да се наставе физичко-етнолошка изучавања. Како пот-
писани не мисли ова изучавања ограничити само на словеначке земље већ 
их проширити и на остали – српски и хрватски – део наше отаџбине, то се 
лепо препоручујем Управништву и Савету братског нам народа у Београду, 
да изволи ову молбу уважити и препоручити код Министарства, ако буде 
требало.“

Покрајинска управа за Словенију, одд. за просвету и вере. у Љубља-
ни, 24. XI 1921.такодје је упутила допис дирекцији етнографског музеја у 
Београду. Предмет дописа био је Instrumentarium za antropometrijo i etnološku 
anatomiju za etnografsko odelenje u pokrajinskom muzeju u Ljubljani и нај-
топлија препорука да др. Нико жупанич почне са радом у етнографском 
оделењу покрајинског музеја у Љубљани. допис је потписао „po naročilu 
namestnika, šef oddelka za prosveto in vere shabemš“

Готово истовремено са овим писмом (30. новембра 1921), упућена је 
молба др Јована Ердељановића Управи Етнографског музеја у Београду да 
уступи свој инструментаријум за антропометријска мерења етнолошком 
Семинару на Универзитету у Београду, пошто је инструментаријум овог Се-
минара пропао у последњем рату.

Потом се појављује и допис управника Етнографског музеја Николе 
Зеге (2. децембар 1921) Уметничком Одељењу Министарства Просвете у 
коме је написано:

„У Етнографском Музеју се налази један инструментаријум за антропо-
метријска мерења којим је руковао г. др Нико жупанич. За време рата тај је 
инструментаријум јако искварен и недостају му многи делови.

Етнографски Институт у Љубљани моли да му се тај инструментаријум 
и неке књиге из Музејске Библиотеке да на употребу.

Етнолошки Семинар Београдског Универзитета исто тако моли да му се 
уступи овај инструментариј за вежбања слушалаца, пошто је за време рата 
њихов упропашћен и пропао.

Пошто са одласком г. жупанича овим инструментаријумом у Музеју 
нико не ради, то сам мишљења да се тражени инструментаријум може ус-
тупити једном од овде именованих завода, по нахођењу Господина Минис-
тра.

У прилогу част ми је приложити молбе г. др Јована Ердељановића, 
проф. беогр. Универзитета и др Н. жупанича шефа Музеја у Љубљани.

Министарство Просвете Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца (Умет-
ничко Одељење) 2. децембра 1921 послало је свој коначни одговор Етног-
рафском музеју у Београду. Одговор је садржио само једну реченицу: „Инс-
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трументаријум о коме је реч уступити Универзитету у Београду за потребе 
његових ученика“.

Још једном се огласио Никола Зега захтевом да се пошаље лице које ће 
примити инструментаријум и дати реверс.

О каснијој судбини антрополошког инструментаријума којим се служио 
др Нико жупанич нема никаквих писаних трагова. да ли су још у животу 
или су заувек изгубљени остала је непознаница и тајна.
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Summary

Vesna Bizic-Omcikus

NIKO ZUPANIC IN ETHNOGRAPHIC MUsEUM IN BELGRADE

the article presents documents kept in the archives of the Ethnographic Museum in Belgrade 
and related to the work of niko Zupanic as a curator of the department of anthropology and pa-
laeontology with the Ethnographic Museum in Belgrade from 1914 till 1920, and his subsequent 
efforts to establish anthropologic criteria for the work of the Ethnographic Institute, founded in 
Ljubljana in 1921.


