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Посебна пажња посвећена је редефи-
нисању афричке традиционалне умет-
ности у односу на светску уметност 
уопште.  
Наташа Његовановић Ристић је на-

гласила да се и поред ревидираних ста-
вова, на данашњим презентацијама 
афричке уметности у свету уочавају 
три модела излагачких концепција. 
Афрички предмет се третира у распону 
од етнографског артефакта  до умет-
ничког предмета. Средишње решење  
садржи ове поларизоване ставове. Пр-
ви, најстарији, искључиво фаворизује 
етнографску страну предмета, забора-
вљајући на његове формалне стране. 
Посетиоцу се путем обиља дидактич-
ких одредница (информације о технич-
ким, социолошким, религијским кон-
текстима) сугерише значај његових 
функционалних својстава унутар дру-
штва из кога је потекао. Друга излагач-
ка концепција даје афрички предмет 
без икаквих  пропратних информација. 
Представљају  га као свако друго дело 
савремене уметности, где посматрач  
формира суд искључиво на бази "пер-
цептивно-емоционалног овладавања 
његовим формалним својствима". 
Ауторка истиче да "средишњи кон-

цепт 'концепт двојности' покушава да 
својом експозицијом обједини концеп-
туалне и формалне стране и да на тај 
начин укључи посматрача и у сазнајно 
и у визуелно својство предмета".  
Наташа Његовановић Ристић 

наводи примере излагачких 
концепција у Британском музеју и 
Лувру. У новоотвореном крилу 
Британског музеја из 2003. године, 
поставка афричке уметности базирана 
је на концепту "двојности", а у Лувру 
се од 2000. године афрички предмет у 
свом крајњем исходишту третира 
искључиво с естетског становишта. 

У фокусу рада  Наташе 
Његовановић Ристић је уметност 
такозваних "плошних медија" Аф-
рике. Африканци су тежили да 
прекораче границе своје индивиду-
алности. Тежили су да цртежом и 
бојом искажу своја осећања и своје 
визије. Од давнина реализовали су их 
на  различитим подлогама:стенама и 
људском телу.   
Ауторка је у првом делу књиге пра-

тила историјат истраживања сахарског 
сликрства, потом сахарски неолит, сли-
карске технике. У последњој целини 
дала је периодизацију сликрства и сти-
лове гравирања и сликања. Сагледано 
је стваралаштво Сахаре које сведочи о 
великом преисторијском транзиту и 
променама које су пратиле бурну са-
харску прошлост током шест хиљада 
година.   
У другом делу књиге Слике на 

телу  ауторка указује да је независно 
од естетике украса, накита или одеће 
које је човек носио, само тело 
третирано као уметнички облик-тело 
као скулптура или тело као слика у 
коју су унете неисцрпна машта и 
креативност. Наташа Његовановић 
Ристић је у  књизи дала 
класификацију поступака у реали-
зацији телесне уметности који су 
типични за одређене делове конти-
нента: привремене (слике остварене 
бојом) чије је трајање ограничено и 
трајне (сакрификација или урезивање 
и тетоважа ) које обележавају тело за 
цео живот. Наташа Његовановић 
Ристић је пратила материјал, 
структуру и  функцију поступака на 
телу. Указала је на важну функцију 
украшавања тела којом се означава 
индивидуални статус унутар друштва 
и део је ритуалне праксе обреда 
прелаза. 
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У књизи су илустративни примери 
украшавања на телу  које су се у 
одређеним културама преносиле и 
понављале. Искорак из те 
канонизиране уметности остварен је 
код народа Нуба у Судану, где су и 
мотиви и стилови слободно уп-
ражњавани. Тело је третирано као 
платно на коме су се свакодневно 
мењали најразличитији ликовни 
мотиви. Ауторка цитира Џемса Фариса 
да је "основна функција ових слика и 
цртежа (...)  да истакне и потенцира 
лепоту тела". За Нубе, људско тело је 
врхунски и једини уметнички облик, а 
као такво оно је једини реквизит у 
одређивању друштвеног статуса.   
Књига, Primarna UMETNOST, 

Slike na stenama, Slike na telu (Primal 
Art, Paintings on Rocks, paintings on 
Bodies) историчара уметности Наташе 
Његовановић Ристић, значајан је 
прилог који доприноси бољем 
познавању  уметности у Африци. 
Књига је опремљена каталогом 
пратеће изложбе и релевантним 
илустрацијама. Недостаје прецизна 
инфромација о извору илустрација 
што би у неком другом издању ове  
вредне књиге свакако требало 
допунити. 

Сенка  Ковач  
 

 
Gordana Gorunović: Srpska etnologija 
i marksizam - Naučno delo Špire 
Kulišića ubaciti bibliografske podatke 

 
Mnogi bi se složili sa konstatacijom 

da se kredibilne, uistinu originalne i 
stvarno korisne studije razlikuju od onih 
studija koje sve to nisu po tome što se, 
bar na prvi pogled, bave manje aktuel-
nim i manje atraktivnim temama, kao i 
po tome što je njihov istraživački postu-
pak toliko dosledan, a opisi toliko detalj-

ni, da je tekst nezanimljiv (čitaj prezahte-
van) za površnog i/ili poluzainteresova-
nog čitaoca, odnosno, nezanimljiv za 
svakog izvan uskog kruga ljudi koji se 
profesionalno bave datim problemom. 
Knjiga Gordane Gorunović Srpska etno-
logija i marksizam: Naučno delo Špire 
Kulišića, u izdanju Etnološke biblioteke, 
u formatu B6, koja sadrži 332 stranice 
teksta i 15 stranica na kojima je spisak 
korišćene literature i izvora, ovlaš pre-
gledana, čini se da odgovara tom opisu. 
Pažljivije čitanje, meñutim, otkriva da 
profesionalno dobro urañen posao ne 
mora da bude zanimljiv samo stručnjaci-
ma.  

Ova studija je prerañena i dopunjena 
verzija autorkine magistarske teze, i 
predstavlja originalnu i jedinstvenu na-
učnu studiju koja se bavi istorijom srp-
ske etnologije, tj. razvojem discipline u 
periodu nakon II svetskog rata. Taj pe-
riod Gorunovićeva pokušava da rasvetli 
preko dešavanja u vezi sa naučnim de-
lom jednog od najkontroverznijih etnolo-
ga u SFRJ: Špire Kulišića. Kulišićev rad 
je zanimljiv i problematičan iz više raz-
loga, a možda najviše zbog toga što je 
imao jednu angažovanu notu koja ga je 
koštala napredovanja u karijeri i diskre-
ditacije u srpskim naučnim krugovima. 
Kao što sama autorka zapaža, centralno 
pitanje Kulišićeve karijere postalo je, to-
kom perioda mitske prerade, pitanje et-
nogeneze Crnogoraca. Sve drugo što je 
uradio ostalo je po važnosti, i donekle po 
originalnosti, daleko iza toga. Očigledno 
ne procenjujući dobro (ili ne mareći) da 
li je za to došao trenutak, i da li je sredi-
na u kojoj radi i u kojoj gradi karijeru 
spremna za nova tumačenja, ma koliko 
ona bila opravdana, Kulišić se upustio u 
avanturu iz koje se nije imao snage i zna-
nja izvući. Ne ulazeći dublje u problem 
ideoloških i/ili političkih pozadina Kuli-
šićeve teorije o etnogenezi Crnogoraca, 
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ne možemo ipak reći da je njegov pristup 
potpuno neutemeljen. Iako nije prvi koji 
je pokušao da dekonstruiše crnogorsku 
istoriju van uobičajenog srpskog etnoge-
netskog okvira (pre njega su to već, ma-
nje ili više ekplicitno i argumentovano 
pokušali i Jagoš Jovanović i Savo Brko-
vić), Kulišić je uzeo u obzir sve faktore 
bitne za razumevanje ovog procesa i pri-
lično dosledno ih podvrgao analizi sme-
štajući ih u odgovarajući kontekst. Kri-
tičko ponovno preispitivanje osnovnih 
izvora na kojima se gradi istorijska kon-
strukcija srpskog porekla Crnogoraca 
Kulišića je podiglo na nivo istraživača 
koji ne prihvata okoštale okvire i poku-
šava da ih prevaziñe pošto su se, po nje-
mu, pokazali kao neadekvatni za razu-
mevanje proučavanog problema. To je 
od njega stvorilo gotovo kultnog autora u 
izvesnim krugovima i, istovremeno, 
stvorilo je od njega disidenta u krugovi-
ma pristalica okvira koji je on pokušao 
da rastegne. Svakako da od njega ne tre-
ba praviti naučnika prevelikog formata, 
ali ne treba negirati ni uticaj koji je nje-
govo delo donekle i danas ima. Već sa-
ma činjenica da se njime srpski i crno-
gorski etnolozi toliko dugo bave, ili da 
ga uzimaju u obzir, dokazuje da njegov 
doprinos nije beznačajan. 

Nema sumnje da je studija Gorunovi-
ćeve najobimnija i najstudioznija mono-
grafija o jednom etnologu sa ovih prosto-
ra, ali i najozbiljnija (možda i jedina) 
studija o uticaju marksističke ideologije 
na etnološku misao. Zadatak koji je sebi 
Gorunovićeva postavila, nije bio nimalo 
lak. Ona je želela da napravi kritičku 
analizu Kulišićevog dela, a ne hvalospev 
ili rehabilitaciju. Osim toga, pokušala je 
da analizira konceptualni i ideološki nivo 
Kulišićevog dela, koji se do sada uglav-
nom skrivao iza sintagme "evolucioni-
stički marksizam". Možemo reći da je la-
tentni cilj bio da se kombinacijom istorij-

skog i biografskog metoda izvrši rekon-
strukcija modela tradicijskog društva. 
Ovakva tema, neminovno, podrazumeva 
da se autor duboko upusti u razmatranje 
mnogih nerešenih naučnih problema, kao 
i da bude hroničar jednog doba. Zato iz-
rada ovakvih monografija nikada nije bi-
la naročito privlačan izazov. Neupućeni 
čitaoci često ovakvu literaturu smatraju 
neinventivnom, svedoci vremena o kome 
se piše smatraju je neobjektivnom i ne-
potpunom, a autor stalno mora balansira-
ti izmeñu dve povezane, ali ne i potpuno 
preklopljene dimenzije: jedne koja se od-
nosi na život i ličnost autora, i druge koja 
se odnosi na njegovo delo. Sve to je Gor-
dana Gorunović, kao mlad i prilično ne-
iskusan istraživač (u trenutku pisanja 
svoje magistarske teze), morala imati na 
umu. Sebi je postavila nekoliko ciljeva 
koja je dostigla u više nego zadovoljava-
jućoj meri.  

Studija je podeljena u tri veće celine: 
Naučni pristup, Model tradicijskog dru-
štva i kulture, i Etnička istorija. U prvoj 
celini autorka je izvršila pripremu čitao-
ca za dalja izlaganja tako što je pokušala 
da predstavi Kulišićevo viñenje etnologi-
je kao nauke, da predstavi izvore njego-
vih teorijskih orijentacija i odnose prema 
drugim teorijskim usmerenjima, ukratko, 
da odredi mesto Kulišića unutar nečega 
što možemo nazvati "srpskom etnolo-
škom školom", ili da odredi njegove po-
zicije u odnosu na takvu školu. To je po-
kušala da uradi u dva koraka: kao prvo, 
prikazala je procese i orijentacije koji su 
bili prisutni u našoj etnologiji do snažni-
jeg upliva marksističkog evolucionizma 
(antropogeografska škola, nemačka kul-
turno-istorijska škola, američki difuzio-
nizam, funkcionalizam); kao drugo, pri-
kazala je osnovne postulate i pravce raz-
mišljanja evolucionističko-marksističke 
doktrine društvenog razvoja. U drugoj 
celini, autorka se poduhvatila pretresanja 
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Kulišićevog razumevanja ideologije, 
strukture i geneze konstrukta poznatog 
pod nazivom "dinarsko rodovsko dru-
štvo". Treća celina je, sa stanovišta utica-
ja koji je Kulišićevo delo imalo i ima, 
ključni segment studije. Tu se Gorunovi-
ćeva susrela sa izazovom da prikaže Ku-
lišićevo viñenje etnogeneze na prostori-
ma bivše SFRJ, sa posebnim osvrtom na 
etnogenezu Crnogoraca.   

Svesna u kojoj meri je ova tema intri-
gantna, i želeći da bude poštena i prema 
disciplini i prema kolegama, Gorunovi-
ćeva već u predgovoru (Napomena auto-
ra), iznosi jedinu (i samo delimično 
opravdanu) kritiku svoje studije, koja je 
nastala iz pera Petra Vlahovića, a koja se 
odnosi na neupoznatost Gorunovićeve sa 
jednim neobjavljenim Kulišićevim ra-
dom. Idući tragom naučnog disidenta i 
želeći da pronikne u pozadinu njegovih 
ideja, autorka je nenamerno načela i pro-
blem klasifikacije naučnih pristupa, me-
todologije i karaktera sakupljene grañe. 
Njen rad, u početku zamišljen kao teorij-
ski, polako se sve više oslanjao na lično 
sakupljenu empirijsku grañu: autorka je 
morala da se bavi i arhivskim radom, i da 
intervjuiše veliki broj Kulišićevih pozna-
nika i "saboraca" koji su danas rasejani 
na širokom prostoru (što studiju čini in-
ternacionalnom). 

Što se zaključaka studije tiče, u prvi 
plan izbija onaj koji se odnosi na dosada-
šnju evolucionističko-marskističku kvali-
fikaciju Kulišićevog rada. Po Gorunovi-
ćevoj, Kulišićev marksistički evolucioni-
zam je samo varijanta klasičnog etnolo-
škog evolucionizma, sa ideološkim pred-
znakom. Relativizujući opravdanost kla-
sifikacije Kulišića kao "marksiste", i kri-
tički preispitujući sva njegova naučna 
dostignuća, Gorunovićeva je uspela da 
stvori uzoran model za druge studije ove 
vrste. Prekopavajući obimnu pisanu gra-
ñu o Kulišiću i njegovom dobu, razgova-

rajući sa brojnim direktnim i indirektnim 
svedocima i poznanicima, Gorunovićeva 
je, na neki način, napravila naučnu verzi-
ju "Grañanina Kejna"; delo koje se for-
malno bavi jednim čovekom, a suštinski 
svima nama. Drugim rečima, to je delo 
koje ne pokušava da čitaoca jeftino zado-
volji senzacionalnim otkrićima i jezgro-
vitim i konačnim odgovorima, već delo 
koje nepretenciozno pokreće niz novih 
pitanja i koje dekonstruiše naš dosada-
šnji odnos prema datom problemu. Sma-
tram, stoga, da smo ovom knjigom dobili 
veoma koristan putokaz kako ovakve te-
me treba obrañivati. 

 
Saša Nedel jkov ić  

 
 

Vladimir Ribić, Primenjena antropolo-
gija – Razvoj primenjenih antropoloških 
istraživanja u Velikoj Britaniji i Sjedinje-
nim Američkim Državama, Srpski genea-
loški centar i Odeljenje za etnologiju i an-
tropologiju Filozofskog fakulteta u Beo-
gradu, Beograd, 2007.  

 
Dometi i problemi primenjene antro-

pologije u svetu tema je o kojoj domaća 
stručna i šira javnost nisu imale prilike 
da se detaljno informišu na jednom me-
stu. Knjiga Vladimira Ribića popunjava 
tu zjapeću prazninu i upoznaje nas, veo-
ma iscrpno, a ujedno na zanimljiv i pri-
stupačan način, sa ovim važnim tokom u 
razvoju svetske antropologije. Primenje-
na antropologija vodi čitaoca kroz burnu 
istoriju angažovanja antropologa i prime-
ne njihovih rezultata u zemljama disci-
plinarnog začetka i najbogatijeg razvoja 
antropologije – Velikoj Britaniji i SAD.  

Kroz poglavlja koja nas, redom, upo-
znaju sa antropologijom u službi britan-
skog kolonijalizma, primenama antropolo-
gije u američkom kontekstu, idejama ak-
cione antropologije i, konačno, ulogama u 


