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МУЗЕЈСКЕ ГОДИНЕ БОРИВОЈА ДРОБЊАКОВИЋА

Апстракт: Рад представља осврт на научну делатност академика 
Боривоја Дробњаковића у његовом тридесетогодишњем службовању у 
Етнографском музеју у Београду. Са различитих становишта сагледава се 
Дробњаковићева улога у развоју ове установе, али и његов општи допри-
нос етнологији, а посебно музеологији у Србији (1920–1950). Нарочита 
пажња посвећена је библиографским прилозима Боривоја Дробњаковића 
у Гласнику Етнографског музеја (у даљем тексту ГEM), будући да им у 
ранијим анализама Дробњаковићевог дела није придаван особит значај, а 
могу се сматрати почетком једне нове и значајне праксе овог часописа, коју 
је, као његов покретач и први уредник, установио сам Дробњаковић. 

Кључне речи: Боривоје Дробњаковић, Етнографски музеј у Београ-
ду, етнологија, музеологија, Србија 
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Фебруара месеца 2011. навршило се пола века откако је српска етно-
логија остала без једног од својих најзначајнијих представника, Боривоја 
Дробњаковића, а септембра исте године навршило се и 110 година пос-
тојања Етнографског музеја у Београду. Ова двострука годишњица повод је 
да се, уз кратко подсећање на академика Боривоја Дробњаковића, каже по-
нешто и о Етнографском музеју у Београду, будући да их везују три деценије 
заједничког рада. Захваљујући тој „симбиози“, у првој половини 20. столећа 
остварен је видан напредак у етнологији, а посебно у музеологији у Србији, 
на шта ће овом приликом такође бити указано. 

* * *

Рад у Етнографском музеју у Београду Боривоје Дробњаковић1 је за-
почео 1. јула 1920. године. Већ првог дана имао је прилику да се сусрет-
не са прилично лошим стањем музејског фонда и хаотичном ситуацијом у 
погледу организације целокупне музејске службе, што је, између осталог, 
била последица Првог светског рата у којем је Етнографски музеј претрпео 
велику штету. 

1 Досадашња литература о његовом животу и раду обухвата: П. В. [Павле Вујевић], 
Дробњаковић Боривоје, у: Ст. [Станоје] Станојевић (ур.), Народна енциклопедија српско-хр-
ватско-словеначка, 1, А–З, Библиографски завод Д. Д., Загреб [1926], 646–647; П. [Петар] 
Ж. Петровић, Д-р Боривоје М. Дробњаковић, Библиографија радова наших етнолога, 6, Глас-
ник Етнографског музеја, 11, Београд 1936, 200–203; Годишњак САН, 64 (за 1957), Београд 
1958, 309–314; M. Bić. [Mirko Barjaktarović], Drobnjaković Borivoje, u: Miroslav Krleža (glav. 
red.), Enciklopedija Jugoslavije, 3, Dip–Hiđ, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb 1958, 95. i u: Ivo 
Cecić (glav. ur.), Enciklopedija Jugoslavije, 3, Crn–Đ, 2. izd., Jugoslavenski leksikografski zavod 
»Miroslav Krleža«, Zagreb 1984, 583; Драгослав Антонијевић, Научно дело др-а Боривоја 
Дробњаковића, Гласник Етнографског музеја, 22–23, Београд 1960, 254–259; Мирко Барјак-
таровић, Боривоје Дробњаковић (1890–1961), Гласник Етнографског института САНУ, 9–
10, Београд 1961, 1–2; И с т и, Библиографија радова преминулог др Боривоја М. Дробњако-
вића, директора Етнографског института Српске академије наука и уметности, Нав. часопис 
и бр., 275–280; Петар Влаховић, Боривоје Дробњаковић (Крагујевац 17. VIII. 1890 – Београд 
7. II. 1961), Етнолошки преглед, 3, Београд 1961, 133–137; И с т и, Боривоје Дробњаковић и 
његов рад на науци о народу, зборник Филозофског факултета, 6/2, Београд 1962, 243–250; 
Persida Tomić i Jerina Šobić, Borivoje M. Drobnjaković (1890–1961), Muzeji, 14, Beograd 1962, 
131–132; Милка Јовановић, Професор др Боривоје М. Дробњаковић: поводом петнаестого-
дишњице смрти, Гласник Етнографског института САНУ, 25, Београд 1976, 217–224; И с 
т а, Професор др Боривоје М. Дробњаковић, Гласник Етнографског института САНУ, 46, 
Београд 1997, 27–33; Н. [Никола] Павковић, Дробњаковић Боривоје, у: Сима Ћирковић, Раде 
Михаљчић (прир.), Енциклопедија српске историографије, Knowledge, Београд 1997, 360; В. 
Н-А. [Весна Недељковић-Ангеловска], Дробњаковић Боривоје М., у: Чедомир Попов (глав. 
ур.), Српски биографски речник, 3, Д–З, Матица српска, Нови Сад 2007, 424–425; Г. Б. [Гор-
дана Благојевић], Дробњаковић Боривоје, у: Радош Љушић (глав. и одг. ур.), Енциклопедија 
српског народа, Завод за издавање уџбеника, Београд 2008, 310. 
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Од 1920. до 1925. када званично постаје кустос Музеја, Дробњаковић 
је упоредо радио као професор Четврте а потом и Треће мушке гимназије у 
Београду. Први његов значајан допринос домаћој2 етнологији у том периоду 
био је превод са француског језика докторске дисертације Јована Цвијића 
(књ. 1 објављена је 1922, а књ. 2 у сарадњи са Јованом Ердељановићем, на-
кон Цвијићеве смрти, 1931. године).3 Пошто се из штампе појавио први том 
Балканског полуострва, Дробњаковић је и сâм, по угледу на свог учитеља и 
у складу са праксом из тог времена, докторирао из области антропогеогра-
фије, одбранивши, 1923. године, тезу о Горњој Јасеници,4 у којој је „проучио 
порекло становништва са великом пажњом и изнео много новина и метод-
ски савршеније обрађених партија.“5

Годину дана након публиковања своје докторске дисертације, Дробња-
ковић је резултате изнете у њој допунио истраживањима Смедеревског По-
дунавља, узимајући при том Јасеницу као полазну основу, што је резултира-
ло новим и од Српске краљевске академије награђеним делом Смедеревско 
Подунавље и Јасеница.6 Поред ове студије, он је у периоду од 1921. до 1930. 
године написао већи број научних расправа о настанку и развоју неколико 
шумадијских варошица. Био је то пионирски подухват за тадашњу етноло-
гију у Србији, а једну од тих расправа, посвећену Космају,7 Академија је 
такође наградила.

Поред антропогеографских истраживања, која је спроводио плански и 
систематски, Боривоје Дробњаковић се у великој мери занимао и за исто-
ријске процесе који су утицали на етничку слику савремене Србије. Међу 
овим радовима посебну пажњу завређује чланак настао на основу проуча-
вања архивске грађе о досељавању црногорског становништва у неке крајеве 
Србије у другој половини 19. столећа.8 Демографском тематиком Дробњако-
вић се бавио у још неколико својих прилога, где је разматрао распрострање-

2 Термином домаћи у раду ће бити означено све оно што се подједнако односи на простор 
Србије и Југославије. 

3 Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље: основе антропогеогра-
фије, 1, превео с француског Боривоје Дробњаковић, Државна штампарија Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, Београд 1922; И с т и, Балканско полуострво и јужнословенске земље: 
основи антропогеографије, 2 – Психичке особине Јужних Словена, превео с француског Бо-
ривоје Дробњаковић, прегледао и унео исправке и допуне Јован Ердељановић, Издавачка 
књижарница Геце Кона, Београд 1931. 

4 Боривоје М. Дробњаковић, Јасеница: антропогеографска испитивања, у: Јован Цвијић 
(ур.), Насеља и порекло становништва, 13, Српска краљевска академија, Београд 1923 (Ср-
пски етнографски зборник, 25), 191–376, 397–435. 

5 Српски књижевни гласник, н. с., 9/1 (за мај), Београд 1923, 80. 
6 Боривоје М. Дробњаковић, Смедеревско Подунавље и Јасеница, у: Јован Цвијић (ур.), 

Насеља и порекло становништва, 19, Српска краљевска академија, Београд 1925 (Српски 
етнографски зборник, 34), 195–397. 

7 И с т и ,  Космај, у: Јован Ердељановић (ур.), Насеља и порекло становништва, 26, Срп-
ска краљевска академија, Београд 1930 (Српски етнографски зборник, 46), 1–96, 697–714.

8 И с т и ,  Насељавање Црногораца по Србији од 1847–1869 године, Нови живот, 17, 
Београд 1924, св. 10: 311–315, св. 11: 340–347, св. 12: 374–380. 
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ност Срба, Хрвата и Словенаца, као и структуру становништва на простору 
Шумадије и јужне Србије.

С обзиром на то да је већи део Дробњаковићеве библиографије плод ње-
говог дугогодишњег рада најпре као кустоса а доцније и као директора Ет-
нографског музеја у Београду, сасвим је природно што су многе теме из тог 
обимног и разноврсног опуса у непосредној вези са народном уметношћу 
и материјалном културом уопште. Међу њима су посебно вредни помена 
Дробњаковићеви написи о космајским народним ношњама; домаћем ћили-
марству; традиционалном украшавању врата и таваница; преслицама; али и 
они о воденицама, саобраћају и риболову на Дрини; затим преради маслина 
на Луштици и о пиротским лончарима у Боки Которској.

У току свог рада у Етнографском музеју, Дробњаковић није запоста-
вио ни област народних обичаја и веровања. Тако је, на пример, тридесетих 
година у Гласнику Етнографског музеја објавио низ чланака о прилагању 
свећа црквама на Велики четвртак, Госпојинском панађуру у Тополи, свад-
беним обичајима Срба у околини манастира Тавне (Босна), затим разним 
радњама против невремена и бајању против уједа змије на Златибору. За-
нимљива су и два Дробњаковићева кратка прилога из музичког фолклора о 
гуслама и гусларима на Луштици и златиборским Рудинама.

Као типичан представник генерације која је своја знања из етнологије 
стицала превасходно на терену, Боривоје Дробњаковић је сачинио две свес-
ке упутстава, од којих се једна односила на сакупљање грађе о риболову,9 а 
друга о покућству.10 Међутим, упркос томе што су Дробњаковићеву карије-
ру највећим дêлом обележила теренска истраживања, погрешно би било 
мислити да је његов теоријски допринос науци био занемарљив. Штавише, 
може се рећи да су нека теоријска запажања до којих је дошао синтезом 
својих теренских искустава и анализом „у народу“ прикупљеног материјала 
била веома напредна за оно време, а нека од њих су успела да задрже научну 
актуелност све до данас. У једном свом раду Дробњаковић је пружио и до-
ста исцрпан преглед етнолошке делатности на тлу Србије од Вука Караџића 
до 1948. године,11 чиме се уписао међу прве хроничаре српске етнологије. 

По природи савестан, педантан и систематичан, Дробњаковић се до-
ласком у Етнографски музеј показао идеалним за ову установу и проблеме 
са којима се она у том тренутку суочавала. Након што је са Николом Зегом, 
1924. године, направио Вођу кроз Етнографски музеј у Београду, где је при-
казана збирка предмета изложених у кући завештача Стевче Михаиловића, 
Дробњаковић се, у сарадњи са Митром Влаховићем, ангажовао на покретању 

9 И с т и ,  Упутства за прикупљање грађе о риболову, Етнографски музеј, Београд 1935. 
10 И с т и ,  Упитник за прикупљање грађе о покућанству, Српска академија наука, Београд 

1949 (Повремена издања Етнографског института САН, 2). 
11 И с т и ,  Српска етнографија од Вука Караџића до данас, Музеји, 1, Београд 1948, 27–

39. 
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Гласника Етнографског музеја – ГЕМ-а.12 Значај Гласника огледао се првен-
ствено у томе што је он био замишљен и реализован као модеран научни 
часопис, како у формалном тако и у смислу садржаја, чија је основна на-
мена била да етнолошку јавност информише о резултатима најновијих 
истраживања, али и о другим дешавањима битним за струку. У првом броју 
овог новог гласила Боривоје Дробњаковић је приказао комплетан историјат 
Етнографског музеја, са посебним освртом на услове кроз које је ова уста-
нова пролазила од свог оснивања, 1901, па све до 1926. године.13 

У периоду у којем је био главни уредник ГЕМ-а (1926–1940), Дроб-
њаковић је установио три сталне рубрике у оквиру овог часописа. Оне су се 
односиле на: 1) библиографију књига и чланака из етнологије, који су у току 
претходне године, без обзира на језик и писмо којим су штампани, објавље-
ни на тлу Југославије, или су се, пак, односили на југословенски простор; 2) 
библиографију наших етнолога, која је обухватала све оно што су истакнути 
југословенски проучаваоци народне културе објавили сами или у сарадњи 
са другима; и 3) извештај о раду Етнографског музеја у Београду, где је, од 
стране управника, сумарно приказивано све што се у текућој години одигра-
вало на нивоу установе, а било је од важности за њену делатност. 

Поред тога што је установио ове рубрике, Дробњаковић је узео актив-
ног учешћа и као њихов аутор. Тако је, на пример, саставио библиографије 
Тихомира Ђорђевића, Јована Ердељановића, Симе Тројановића, Милована 
Гавација, Ника Жупанића и Владимира Ткалчића.14 У време када су публи-
коване, ове библиографије су представљале неку врсту омажа истакнутим 
појединцима и показатеље њиховог доприноса у оквиру струке. Данас је њи-
хов значај много већи, јер омогућавају комплетан увид у радове које су до-
маћи етнолози објавили пре Другог светског рата. Имајући у виду да су, због 
релативно малог броја југословенских научних гласила у предратном пери-
оду, ови радови штампани у различитим дневним листовима, алманасима 
и другде, они нису претраживи у савременим електронским библиотечким 
базама података, а често ни другде, јер се појединачни чланци из такве врсте 
публикација (са изузетком сепарата) у библиотекама ретко обрађују, па је 
допринос Боривоја Дробњаковића, и као аутора библиографија појединаца и 
као уредника библиографске рубрике ГЕМ-а, у том смислу изузетно вредан. 

12 Ово је прва етнолошка периодична публикација у Србији са свим одликама класич-
ног научног часописа. Иако има мишљења да су то уместо њега Српски етнографски збор-
ник или, чак, Караџић, први је заправо био компилација по едицијама разврстаних радова, 
у којем су, између осталог, објављиване гломазне монографије појединих места па и целих 
области, док је други, више популарног него научног карактера, угашен убрзо по свом покре-
тању (Вид. о томе у: Ivan Kovačević, Antropološki časopisi u Srbiji: (2000–2010), Antropologija, 
11/2, Beograd 2011, u štampi). 

13 Боривоје М. Дробњаковић, Етнографски музеј у Београду: (1901–1926. г.), Гласник Ет-
нографског музеја, 1, Београд 1926, 11–25. 

14 И с т и ,  Библиографија радова наших етнолога, 1–5 и 7, Гласник Етнографског музеја, 
5–9 и 12, Београд 1930–1934 и 1937. 
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Од 1927, када је постао директор Етнографског музеја, па све до 1940. 
године, до када је уређивао Гласник, Дробњаковић је уредно објављивао и 
годишње извештаје о пословању Музеја,15 а цео један рад посветио је научној 
делатности ове установе.16 Захваљујући својим организационим способнос-
тима, које су се, између осталог, испољиле у формирању новог инвентара, 
азбучног каталога и помоћних картотека, Дробњаковић је успео да реорга-
низује целокупну музејску службу. Пажљиво одабраним предметима са те-
риторије целе Југославије значајно је обогатио фонд Музеја, а кроз Гласник 
и посебна издања Етнографског музеја у Београду радио је на популарисању 
етнологије и музеологије на овим просторима. Велику пажњу поклањао је 
и музејским изложбама, свестан да се преко њих остварује најбољи контакт 
са публиком. По завршетку Другог светског рата, у Етнографском музеју у 
Београду организовао је три веома запажене тематске изложбе: Вуков зави-
чај, Изложба ћилимарства и Сликари етнографи у 19. веку. Од изложби које 
су под његовим руководством организоване у иностранству треба поменути 
Светску изложбу у Паризу (1928), међународну изложбу у Барселони (1929) 
и исте те године у Женеви, а посебан одјек имала је изложба Уметност на-
рода Југославије, која је, почев од 1949. године, обишла готово све европске 
земље.

* * *

Најбоље године свог стваралачког рада Боривоје Дробњаковић је пос-
ветио Етнографском музеју у Београду, успевши да, огромним личним за-
лагањима, у више него скромним условима, са малим бројем сарадника 
и ограниченим материјалним средствима, једну запарложену и ратовима 
опустошену установу уздигне на светски ниво. Као кустос и „први човек“ 
ове значајне институције, на чијем челу се налазио све до јуна 1950. го-
дине, Дробњаковић је оставио трајан печат у њеном више од века дугом 
постојању, бавећи се првенствено музеолошком проблематиком,17 али не 
запостављајући етнолошку делатност у целини. Окушавши се на различи-
тим пољима у оквиру струке – од теренског истраживача, преко кустоса, 
покретача и уредника Гласника и посебних издања Етнографског музеја, 
организатора изложби у земљи и иностранству, па све до руководећих и 
других функција које је обављао у бројним професионалним удружењима и 

15 И с т и ,  Етнографски музеј у Београду у 1927–1940 години, Гласник Етнографског му-
зеја, 2–15, Београд 1927–1940. 

16 И с т и ,  О научном раду Етнографског музеја у Београду: поводом тридесетпетого-
дишњице од његова оснивања, Гласник Етнографског музеја, 10, Београд 1935, 129–155. 

17 В. Дробњаковићеве радове: Једна ретка збирка Етнографског музеја у Београду, Умет-
ност, 1, Београд 1949, 56–60. и Први наш музејски инвентар, Музеји, 3–4, Београд 1949, 
35–46. 
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комисијама – Боривоје Дробњаковић је за својих тридесет музејских година 
стекао завидну научну репутацију. Захваљујући постигнутим резултатима, 
савет Филозофског факултета Универзитета у Београду изабрао га је, 1950. 
године, за редовног професора Етнологије народа Југославије18 и Музеоло-
гије.19 На овом положају затекла га је и смрт (7. фебруара 1961. године). Да-
нашње сећање на Боривоја Дробњаковића сачувано је кроз награду која носи 
његово име, а коју Етнографски музеј у Београду сваке године додељује за 
посебан допринос на пољу етнологије и етнографске музеологије, у првом 
реду за најбољи дипломски рад одбрањен на Одељењу за етнологију и ант-
ропологију Филозофског факултета у Београду.
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Davor Petrović

BORIVOJE DROBNJAKOVIĆ’S WORK IN ETHNOGRAPHIC MUSEUM  
IN BELGRADE 

Summary

The paper represents a review on a scientific activity of academician Borivoje Drobnjaković 
during thirty years of his work in Ethnographic Museum in Belgrade. Drobnjaković’s role in de-
velopment of this institution and his general contribution to the ethnology, and especially to muse-
ology, in Serbia (1920–1950) is being percepted from several different points. Special atention is 
devoted to bibliographic works of Borivoje Drobnjaković in The Bulletin of The Ethnographic 
Museum, since in earlier analysis not enough attention has been given to those ones. Yet, it could 
be considered a beginning of a new and significant praxis of this journal, whose starter, founder and 
first editor was Drobnjaković himself.


