
Glasnik Etnografskog instituta SANU, knj. XLIV 
Bulletin of the Ethnografical Institute SASA, vol XLIV 

Beograd 1995. 

Nikola F. PAVKOVIĆ 
Filozofski   fakultet, Beograd 

Pregledni članak / Renjiev Article 
UDK 39.001 (497.11)(091) 

ETNOPOLITIKOLOŠKI POGLEDI 
JOVANA ERDELJANOVIĆA * 

U delu  J. Erdeljanovića anticipirano  je, dve decenije  ranije, deo onoga  što će  se u evropskoj 
etnologiji pojaviti kao politička etnologija. Reč je o istraživanjima rodovskoplemenskog društva u 
Crnoj Gori, čije ustanove funkcionišu i kao političke institucije. 
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Godine 1974, na stogodišnjici rođenja i 30godišnjici smrti J. Erdeljanovića, rečeno je: 
"Kad se posle trideset godina od smrti jednog čoveka govori o njemu i njegovom radu, to 
već i samo po sebi nešto znači da je taj čovek ovo i zaslužio". 1  I danas, posle 50 godina od 
smrti  J.  Erdeljanovića, možemo  ponovo  potvrditi  tu misao:  taj  čovek    J. Erdeljanović   
etnološki  otac,  deda  i  pradeda  nas  ovde  prisutnih  zaista  je  to  zaslužio.  Istim  povodom, 

*  Predavanje  je  saopšteno  1994.  godine  na  komemorativnom  skupu  u  Odeljenju  za  etnologiju  Filozofskog 
fakulteta u Beogradu. 

1 R.  B a r j a k t a r o v i ć, Jovan Erdeljanović kao čovek i nastavnik, J. Erdeljanović, Život i delo. Radovi sa II 
simpozijuma etnologa SR Srbije, Pančevo 1976, 11.
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1974. godine D. Nedeljković je primetio da je više etnologa i sociologa rasvetlilo obimno 
delo J. Erdeljanovića "sa mnogo njegovih strana, ali morali su oni ostaviti mnoge njegove 
značajne strane drugima da ih rasvetljavaju, toliko je njegovo delo bogato mnogostranošću 
svoga  značaja  u  istorijskom  razvoju  etnoloških  nauka  kod  nas  i  u  svetu". 2  I  s  ovom 
konstatacijom možemo se složiti. 

U našem osvetljavanju mnogostranosti Erdeljanovićevog dela neminovno će se ponoviti 
i  nešto  što  je  starijim  etnolozima  već  poznato.  Ipak,  deo  tog  poznatog  Erdeljanovića 
pokušaćemo da posmatramo  iz jednog drugog, manje poznatog ugla. To je ugao političke 
etnologije. Svakako da se ovom prilikom naš naum ne može potpuno iscrpeti. Ipak, vredi 
ga započeti ne samo zato što srpska politička etnologija još nije konstituisana kao posebna 
etnološka  disciplina  nego  i  zbog  samog  dela  J.  Erdeljanovića.  U  njemu  je  dve  decenije 
ranije  anticipirano  ponešto  od  onoga  što  će  se u evropskoj etnologiji kasnije pojaviti,  ali 
kao njena posebna disciplina. Reč je o Erdeljanovićevim istraživanjima srpskog rodovsko 
plemenskog društva u Crnoj Gori, čije ustanove funkcionišu  i  kao političke institucije. 

Da  bismo  jasnije  odredili  naše  stanovište,  najpre  ćemo,  ukratko,  predstaviti  šta  se 
tokom  poslednje  dvetri  decenije  podrazumeva  pod  političkom  etnologijom  i  (ili) 
političkom antropologijom, jer se oba naziva podjednako upotrebljavaju. 

Ako  se  pođe  od  grčkog  pojma  politikos  kao  javnog  delanja  i  ukupnosti  svih mera  u 
jačanju i održavanju ne samo državne  vlasti nego i svekolikog oblika života društva, onda 
se  može  reći  da  ne  postoje  društva  bez  politike  i  prava.  Politička  antropologija,  slično 
onome  što  je  činila  etnologija  u  XIX  veku,  nastoji  da  bolje  osvetli  politička  društva 
nepoznata  evropskoj  istoriji.  Ona    teži  da  označi  jednu  posebnu  oblast  istraživanja  u 
etnologiji  ili  socijalnoj  antropologiji.  To  bi,  u  stvari,  bilo  opisivanje  i  analiza  političkih 
sistema  u  tzv.  primitivnim  i  arhaičnim  društvima.  Zbog  toga  Žorž  Balandje  označava 
političku  antropologiju  kao  disciplinu  koja  teži  da  ima  naučni  karakter. Ona  se  nameće 
najpre kao način istraživanja i saznanja o tzv. političkom egzotizmu, o političim formama 
"drugih". 3 

U  shvatanju  šta  je  politika,  da  li  ona  postoji  samo  u  društvima  sa  državnom 
organizacijom,  a  ne  i  u  onima bez  nje,  postoje  dve  osnovne oprečne  struje.  Jednu  struju 
predstavljaju tzv. maksimalisti, a drugu minimalisti. Po prvima, nema društava bez ikakve 
kontrole  i  vlasti.  Političkim  institucijama  se  mogu  smatrati  sve  one  koje  obezbeđuju 
upravljanje  i  održavanje  malih  i  raštrkanih  grupa  na  okupu,  odnosno  u  nekoj  formi 
zajednice.  I  obratno, minimalisti  poriču mogućnost  postojanja  vlasti  u  svim primitivnim 
društvima. Naročito je mnogominimalista među politikolozima, istoričarima i sociolozima. 
Značajan  izuzetak  bio  je M. Veber,  koji je naglašavao vremensku prednost  (dugotrajnost) 
politike  nad  državom,  koja  je  samo  jedan  od postojećih  pojavnih  oblika  politike. Među 
negatorima  postojanja  politike  u  primitivnim  zajednicama  bilo  je  čak  i  istaknutih 
antropologa (Malinovski, Redford, RedklifBraun). 4 

Navedene  krajnosti  o  (ne)postojanju  politike  u  primitivnim  zajednicama  potiče  od 
mnogih  antropologa  iz XIX  i  XX  veka,  koji  su  (bar  teorijski)  smatrali  da  su  srodstvo  i 
politika društvene pojave koje se međusobno isključuju. Tvorac te ideje bio je Luj Morgan, 
koju  je  (inače) uveo problematiku srodstva u predmet antropoloških istraživanja. Morgan 
je  pošao  od  premise  "da  se  svi  oblici  vladavine  mogu  svesti  na  dve  opšte  zamisli".  U 
hronološkom smislu, prva zamisao  je zasnovana na  ličnostima  i ličnim odnosima, pa se 

2 D.  N e d e lj k o v i ć, Jovan Erdeljanović u razvoju etnološke nauke; U: ..., 15. 
3 G.  B a l a n d i e r,  Antrophologie politique. PUF, Paris 1984, ed. 4, 17. 
4 G.  B a l a n d i e r , op. cit., 30.
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može  označiti  kao  societas  (društvo).  Jedinica  te  organizacije  bio  je  rod,  iz  koga  će  se 
kasnije razviti bratstvo, pleme, savez plemena i narod. Druga zamisao vladavine počiva na 
teritorijalnom principu i privatnoj svojini, pa se može označiti pojmom civitas (država). 5 U 
prvom slučaju odnosi  se zasnivaju   na    srodstvu  i uzajamnosti,  a u drugom slučaju to su 
odnosi  nadređenosti  i podređenosti. 

Sličnu dihotomiju, poznato je, zastupali su i mnogi marksisti, prema kojima su država 
i klasno društvo  rezultat  raspada prvobitne zajednice  i gde se pojavom politike potiskuju 
srodnički odnosi i veze. 

U savremenoj političkoj etnologiji, može se  reći,  stanje je obratno; termini srodstvo i 
politika se ne isključuju, pa se čak i ne suprotstavljaju međusobno. Etnološka empirijska 
istraživanja  su  pokazala  svu  složenost  veza  između  politike  i  srodstva.  Ti  odnosi  se 
međusobno prožimaju i nemaju jasnih granica. To pokazuju kako tzv. društva bez države u 
kojima političke institucije nisu oštro izdvojene iz srodničkih tako i moderna civilizacijska 
društva  u  kojima  postoji  složena  mreža  institucija  s  jasno  izdeljenim  funkcijama. 
Etnološko proučavanje rodovskoplemenskih društava uklonilo je granicu između srodstva 
i  politike.  [taviše,   može    se  jasno uočiti da se u društvima politički odnosi zasnivaju na 
silaznoj  liniji,  mada  ne  u  strogom  krugu  krvnih  srodnika.  Srodnička  struktura  u  tim 
društvima,  kaže  Balandje,  pozajmljuje  politici  svoj  obrazac  i  jezik,  pa  se  tako  politički 
odnosi  izražavaju  srodničkim  terminima,  odnosno  srodnički  odnosi  se  ispoljavaju  kao 
politička strategija. 6 

Savremena etnološka istraživanja modernog postindustrijskog društva takođe pokazuju 
povezanost  srodstva  i  politike.  Tako  se  prenošenje  političkog  nasleđa,  u  šta  se  ubrajaju 
neki  elementi  ideologije  (na  primer  antiklerikalizam),  a  naročito  politički  položaji, 
izborni  mandati,  često  obavlja  u  krugu  porodice.  Takvo  prenošenje  postoji  i  u  širim 
okvirima  srodstva  i  prijateljstva  po  tazbini,  koji  prelaze  granice  lokalne  zajednice 
(opštine). Dogovor između pojedinih moćnih rodova o podeli i usaglašavanju nadležnosti 
za neke izborne položaje mogu biti od lokalnog do vrlo visokog nivoa 7 . 

U  modernoj  antropologiji  preovlađuje  mišljenje  da  je  sve  do  nedavno  politička 
antropologija bila vezana samo za britansku socijalnu antropologiju. To je možda i stoga 
što  su  shvatanja  o  posrednom  upravljanju  kolonijama,  nastala  inače  u  britanskoj 
funkcionalnoj  školi,  vezana  za  saznanja  o  različitim  oblicima  političkih  organizacija  u 
tradicijskim društvima. Prvi radovi te vrste odnose se na afrička društva koja su, od kraja 
30ih godina XX veka proučavali E. EvansPričard i S. Nadel. U Francuskoj se radovi iz 
političke antropologije javljaju od 5oih godina (Ž. Balandje, a zatim P. Klastr, K. Mejasu, 
M.  Abele  i  dr.). 

Vratimo  se  J.  Erdeljanoviću  i  pogledajmo  u  kojoj  meri  njegovo  proučavanje  našeg 
rodovskoplemenskog  društva,  kao  i  razmatranja  o  dilemi:  srpska  ili  jugoslovenska 
kultura, srpski ili jugoslovenski narod (nacija) imaju karakter političke etnologije. 

Mislimo da se može govoriti o dva nivoa, ili, bolje reći, dva aspekta Erdeljanovićevog 
proučavanja društvenog života i institucija koji su predmet savremene političke etnologije. 
Prvi  aspekt  čini  njegovo  istraživanje  nastanka  i  funkcionisanja  rodovskoplemenskog 
društva  pod  tuđinskom  upravom  (turska  država),  i  drugi  aspekt    etnički  i  kulturni 
razvitak u jedinstvenoj jugoslovenskoj državi između dva svetska rata. 

5 L.  M o r g a n, Drevno društvo, Prosveta, Beograd 1981, 3536. 
6 G. B a l a n d i e r, op. cit., 6061. 
7 M.  A b é l é s, Les anthropologie et la politique.  In: Anthropologie: état des lieux.  Inédit. Navarain  Le livre 

de poche, Paris 1986, 220221.
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Prvi  aspekt:  rodovskoplemensko  društvo  kao  politička  organizacija.  Erdeljanović  je 
smatrao da postoji povezanost, pa i međuzavisnost,  između političkog i etničkog razvitka 
naroda.  To  shvatanje  je  izneo  još  kao  mlad  docent  u  pristupnoj  univerzitetskoj  besedi 
1906.  godine  pod  nazivom  Etnologija,  etnografija  i  srodne  im  nauke.  U  isticanju 
uzajamnosti etnologije  s drugim  i  srodnim  joj naukama, naglasio je da politička  istorija 
"pomaže  etnologiji  dajući  joj  podatke  o  političkoj  sudbini  pojedinih  grupa  ljudskih. 
Političke  prilike  su  bivale  od  velikog  značaja  po  etnički  razvitak  pojedinih  delova 
čovečanstva.  Ali  su  isto  tako  i  etničke  osobine  nekog  naroda  imale  značaja  po  njegovu 
političku sudbinu i zato je istoričaru potrebno dobro poznavanje tih osobina u onog naroda 
koji proučava". 8 

Erdeljanović  nije  koristio  naziv  politička  etnologija.  Međutim,  njegova  istraživanja 
sadrže više elemenata, aspekata i postupaka koji su bitni za tu mladu etnološku disciplinu. 
On je to uspeo zahvaljujući svom višestranom obrazovanju u oblasti geografije, etnologije 
sa  arheologijom,  slovenske  filologije  pa  i  filozofije.  Po  širini  i  dubini  zahvata,  po 
originalnosti  i  novinama    ne  samo  dotada  nepoznatim u  srpskoj  i  balkanskoj  etnologiji, 
nego    još    i  sada  neprevaziđenim,  Erdeljanović  je  dao  najpotpunije  studije  o  našem 
rodovskoplemenskom društvu.  Isticao  je da  su  njegova proučavanja imala dva osnovna 
cilja.  Prvi  njegov  cilj  bio  je  da  prouči  sastav,  odnosno  strukturu  i  glavne  odlike  celine 
plemenskog društva kod dinarskih Srba, a drugi cilj  da ispita postanak i razvoj pojedinih 
brdskih  plemena  i  plemena  Stare  Crne  Gore.  Oba  cilja  Erdeljanović  je  veoma  uspešno 
ostvario  već  u  svojoj  doktorskoj  disertaciji Kuči    pleme u Crnoj Gori,  koju  je  odbranio 
1905. godine u Pragu. Rezultate svojih monografskih istraživanja sintetizovao je u pozna 
toj studiji Neke crte u formiranju plemena kod  dinarskih Srba. 

U  nastanku  i  daljem  formiranju  srpskih  plemena  u Crnoj Gori, Erdeljanović  je  jasno 
uočio  dve  razvojne  faze.  Prva,  starija  faza  je  od  vremena  doseljavanja  Slovena  na 
Balkansko poluostrvo pa do  izrastanja moćne države Nemanjića. Za tu fazu Erdeljanović 
je  konstatovao  nepovoljne  političke  okolnosti  globalnog  društva  oličenog  u  feudalnoj 
državi, koja nije dozvoljavala separatno delovanje plemena. Druga, mlađa faza, ili kako on 
kaže novo  formiranje,  jeste u vreme turskih osvajanja i kasnije, tokom XVI i XVII veka. 
To novo stvaranje plemena bilo je izraz, kako bi Cvijić rekao, etnografskog osvežavanja (a 
LeviStros: lažnog  arhaizma), tj. vraćanja na starije oblike društvenog i političkog života. 
Ono se dešavalo u novom globalnom sistemu i pod drukčijim političkim prilikama turske 
okupacije  i  osmanskog  feudalnog  sistema. Erdeljanović  je  konstatovao  da  se  starija  faza 
formiranja plemena podudarala sa ranijim etničkim tokovima simbioze i stapanja starijeg 
romanskog  i  arbanaškog  sloja  sa  Srbima.  I  obratno,  u  drugom  i  novijem  formiranju 
plemena  glavni  činilac  su  bili  mlađi  etnički  talasi  koji  su,  kako    se    on  sam  izrazio, 
"poreklom od doseljenika iz raznih srpskih zemalja". 

Kada govori o procesu stvaranja plemena Kuča tokom XVI i XVII veka, Erdeljanović 
precizno  navodi  pet  glavnih  integrativnih  činilaca  koji  ih  čine  jedinstvenom  etničkom  i 
političkom    zajednicom.  To  su:  1)  zajedničko  ime  Kuči,  "nasleđeno  od  od  starijeg 
plemena";  2)  zajednička  oblast  prebivanja  koja  je  činila  jednu  "geografsku  celinu  i  time 
primoravala  svoje  stanovnike  da  stupe  u  tesne  uzajamne  odnose";  3)  česti  su 
međubratstvenički bračni odnosi,  jer  je bratstvo strogo egzogamna celina; 4)  "zajednička 
opasnost  od  Turaka,  od  poturica  i  od  okolnih    plemena",  pa  su  se  stoga  udruživali  i 
ispomagali  Srbi  i  Arbanasi.  "Ovo  je  baš  bio  glavni  razlog",  kaže  Erdeljanović,  "koji  je 

8 J.  E r d e lj a n o v i ć, Etnologija, etnografija i srodne im nauke, Posebni otisak iz "Dela" za oktobar 1906, 
Beograd 1906, 1112.
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bratstvo nagonio, da se  sjedini u politički savez. Na čelu saveza je stojao vrhovni glavar, 
vojvoda,  kao  predstavnik  plemenskog  jedinstva.  I  baš  narodni  naziv  tog  poglavara 
vojvoda,  najbolje  obeležava  prvobitni  vojnički  ratnički  karakter  ovog  saveza";  5) 
"zajednički  privredni  interesi  celog  plemena  bili  su  takođe  jaka  veza među brastvima". 9 
Erdeljanović  naglašava  privredni  značaj  zajedničkih  pašnjaka  i  gore izvan  plemenskog 
sedišta.  Pored  ekonomskog,  jasno  se  ističe  politički  karakter  zajedničke  plemenske 
imovine, kad kaže: "Kad god je bila u pitanju odbrana, proširenje ili ma kakva promena u 
nekom delu tih planina, to se navek svršavalo kao opšta stvar celog plemena". 10 

Osim  političkog  saveza među  bratstvima,  taj  isti  čin  Erdeljanović  konstatuje  i među 
plemenima.  Pokušaj    takvog    saveza,  na  čelu  sa  Kučima,  bio  je  u  XVIII  veku  sa 
Ljevorečanima  iz Vasojevića,  sa Bratonožićima kao  i  sa arbanaškim Kučima. Tada su se 
svi nazivali jednim imenom Kuči, svi glavari su prvenstvo priznavali vojvodi Radonji, koji 
je sam sebe nazivao "vojvoda  i  gubernator Brda". 11 

Kao  izrazito  legalan  politički  čin,  Erdeljanović  je  isticao  način  izbora,  odnosno 
potvrđivanja nasledne funkcije vojvode na osnovu plemenskog običajnog prava. Plemenske 
vojvode  u  Kučima  redovno  su,  tokom  gotovo  tri  stoleća,  birane  na  plemenskim 
skupštinama  iz  velikog  bratstva  Drekalovića.  Oni  su  vojvodstvo,  izgleda,  nasledili  po 
tazbini, pa možda čak i preko domazetskog braka. Naime, Drekale je, po jednom predanju, 
najpre "služio" kod Žija  Peralovog, vojvode sa Kosora, koji mu je dao svoju kćer Maru za 
ženu. Tako  je bivalo od sredine XVI pa do kraja prve četvrtine XIX veka, kada su Kuči 
oslabili te su im Turci postavljali vojvodu, ali opet iz bratstva Drekalovića. 

Kao izraz političke legalnosti izbora  vojvode,  Erdeljanović je ukazao na neophodnost 
održavanja  političke  ceremonije  "kojom  se  utvrđivao  izbor  novog  vojvode  i  za  koju 
predanje kaže, da  je  prvi zaveo vojvoda Dreca Dedin, kad je potvrdio izbor Drekalov za 
kučkog  vojvodu. Da  je  ova  ceremonija  zaista  potekla  najpre  od Drece,  vidimo po  tome, 
kaže  Erdeljanović,  što  je  i  docnije  uvek  vršio  nad  ovim  vojvodom  neko  od    berovskih 
Dedića,  dakle  od  potomaka  Drecinih.  Pošto  je,  vele,  narod  izabrao  vojvodu,  priđe 
orahovski  vojvoda  Dreca  jednoj  drenjini,  skine  kapu  s  glave  i  okiti  je  svuda  okolo 
procvetalim drenovim grančicama. Zatim  dođe do izabranog vojvode, uze njegovu kapu i 
metnu je sebi na glavu a njemu metnu na glavu svoju cvećem iskićenu kapu, čestitajući mu 
izbor  i želeći i njemu i narodu svaku sreću i blagoslov od Boga. Što su baš  Dedići vršili 
ovu  ceremoniju,  zaključuje  Erdeljanović,  značilo  je,  da  se  oni  i  uopšte Mrnjačići  odriču 
svoje negdašnje vojvodske vlasti i prenose je na Drekaloviće..." 12 

Osim navedenog  simboličkog  prenosa  vojvodske  časti  zvanja, Erdeljanović  je  izričito 
naveo najvažnije par excellence političke funkcije plemenskog vojvode. "Vojvoda je bio na 
prvom mestu  predstavnik  zajedničkih  interesa  plemenskih  u  svim  spoljašnim odnosima: 
on je sklapao saveze s okolnim plemenima, vodio pregovore s turskim vezirima i pašama, 
sa  crnogorskim  vladikama,  s  Mlečićima,  Rusima  itd.  To  je  bila  dakle  politička  strana 
njegovih  dužnosti". 13  Iz ovoga jasno proizlazi da je vojvoda bio izraz političkog jedinstva 
zajednice na čijem je čelu. 

Kolektivni organ najviše političke vlasti u plemenu bila je narodna skupština. Ona je 
radila po nepisanim običajima, ali koji su tačno utvrđeni pravilima. Sastajala se jednom u 

9 J.  E r d e lj a n o v i ć,  Kuči  pleme u Crnoj Gori. Srpski etnografski zbornik knj. 8,  Beograd 1907, 207208. 
10 N. d., 208. 
11 N. d., 209. 
12 N. d., 212. 
13 N. d., 214.
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godini,  u  proleće,  oko Đurđevdana. Mesto  održavanja  skupštine  bilo  je  stalno. Narodnu 
skupštinu su sačinjavali svi vojnici iz plemena, potpuno naoružani. 

Osim  izbora  vojvode,  skupština  je  raspravljala  i  donosila  odluke  o  svim  važnijim 
unutrašnjim  pitanjima  i  "spoljašnim  političkim  odnosima  plemenskim".  Od  unutrašnjih 
poslova,  najvažniji  su  bili  odluke  o  vremenu  izdiga  stoke  u  plemenski  komun  i  o 
sporovima među bratstvima. 

Erdeljanović  je  tačno  uočio kako  funkcioniše mehanizam donošenja političkih odluka 
narodne  skupštine. Vojvoda  se  savetovao  najpre  sa  ostalim glavarima o  stvarima koje  je 
trebalo  da  raspravlja  skupština.  U  stvarnosti,  oni  su  donosili  odluku  koja  se  kao  gotov 
predlog  iznosila  pred  skupštinu.  Odluke  skupštine  su  bivale  jednoglasne;  manjina  se 
pokoravala  većini  i  mišljenju  glavara.  Simbolički  izraz  političke  volje  skupštine  bilo  je 
tradicijsko  činjenje  "amina"    nabacivanje  kamenja  na  jednu  gomilu  od  strane  svakog 
učesnika ili kolektivno zaklinjanje na oružju da će se poštovati skupštinske odluke. 

Erdeljanović  je  smatrao  da  su  Kuči,  sa  svojom  autarkičnom  ekonomijom,  vekovima 
živeli "zasebnim, a vrlo dugo i sasvim samostalnim političkim životom. Nikakva državna 
vlast nije ih držala duže i potpuno pod sobom, oni nisu znali ni za kakve dužnosti prema 
državi ..." 14 Slično je mislio i o Piperima, koji su po svome imenu, oblasti, "po uređenju i 
po političkim odnosima bili  jedinstvena celina ..., zasebno pleme". 15 

Teško da se može govoriti o  tolikoj  samostalnosti naših plemena u odnosu na državu 
kao globalni sistem, pa i na susedna plemena, ako se imaju na umu sve one funkcije koje 
su imali glavari i plemenska skupština. 

Drugi  aspekt  Erdeljanovićevih  istraživanja,  koja  mogu  biti  i  predmet  političke 
etnologije, dobro predstavljaju dva njegova rada: 

1) Koju ćemo kulturu: samo srpsku, ili jugoslovensku; 
2) Za naše duhovno jedinstvo. 
U  tim  radovima  Erdeljanović  je  razmatrao  probleme  etničkog,  državnog  i  kulturnog 

jedinstva Jugoslavije između dva svetska rata. 
Neposredan povod za razmišljanje o dilemi: da li srpska ili jugoslovenska kultura, bila 

su tri ključna događaja iz 1937. godine. Prvi je bio Sporazum udružene opozicije, drugi  
osnivanje  Srpskog  kulturnog    kluba  i  treći    osnivanje  Jugoslovenskog  kulturnog  kluba. 
Smatrao  je  da  su  ti  događaji  bili  toliko  značajni  da  "zasecaju  u  osnovna  pitanja  naše 
narodne budućnosti". Oni "stavljaju našu inteligenciju i naš narod pred  velike  teškoće". 

Razlike u programima dva kulturna kluba, Srpskog i Jugoslovenskog, predstavljale su 
za  Erdeljanovića,  kao  velikog  pobornika  jugoslovenske  ideje  i  unitarizma,  ogromnu 
prepreku  u  ostvarenju  jedinstvene  države  (Jugoslavije)  i  jugoslovenske  ideje. Za njega  je 
opasnost,  pre  svega,  bila  u  programu Srpskog  kulturnog kluba, koji  je  težio prvenstveno 
proučavanju  i  unapređivanju  srpske  nacionalne  kulture,  pa  tek  onda  sintezi  triju 
nacionalnih (srpskohrvatskeslovenačke) kultura. I obratno, Jugoslovenski kulturni klub (i 
sam Erdeljanović) zastupao je program po kojem se jedinstvena jugoslovenska kultura ne 
može razbijati na "plemenske i pokrajinske kulture". Razlog: za Erdeljanovića to nije bilo 
pitanje samo kulturnog napretka već, pre svega nacionalne, jugoslovenske budućnosti. 

Za  Erdeljanovića  kao  etnologa,  neophodan  uslov  za  zajedničku  državu  bilo  je 
negovanje niza zajedničkih kulturnih, odnosno duhovnih tvorevina. Tu je on ubrajao jezik, 
običaje, verovanja, društveni život, materijalnu kulturu, narodne umotvorine i poglede na 
svet. Celinu tih "tvorevina ili tekovina ljudskog duha i života do kojih je taj narod došao u 

14 N. d., 224225. 
15 J.  E r d e lj a n o v i ć,  Postanak plemena Pipera. SEZb 17, Beograd 1917, 276277.
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svom etničkom    razvitku",   Erdeljanović  je  nazvao etničkom kulturom. Smatrao  je da se 
narodno  i    državno  jedinstvo  može  ostvariti  samo  na  osnovama  duhovnog  i  kulturnog 
jedinstva,  koje  svoje  duboke  korene  ima u staroj  slovenskoj zajednici,  s  jedne strane,  i u 
mnogovekovnom zajedničkom životu, mešanju  i prožimanju na Balkanu,  s druge strane. 
Postepenim  proširivanjem  zajedničke  kulturne  osnove,  nasleđene  iz  prošlosti,  doći  će 
uskoro do stapanja pojedinačnih nacionalnih kultura u opštu jugoslovensku kulturu, a naša 
tri "plemena" srpsko, hrvatsko i  slovenačko) daće novu jugoslovensku naciju. 

Pošto su Srbi početkom XX veka, smatrao je Erdeljanović, konačno prihvatili  i u svoj 
nacionalni  i  politički  program  ugradili  ideju  jugoslovenskog  ujedinjenja  i  za  to  dali 
najveće  ljudske  i    materijalne  žrtve,  onda  su  oni  dužni  da  i  dalje  istrajno  rade  na 
jedinstvenoj  jugoslovenskoj  državi  i  naciji.  Bez  obzira  na  protivrečnosti  i  sukobe  raznih 
interesa koji  su se  javljali   među  trima  jugoslovenskim narodima u novoj državi njegova 
vremena, Erdeljanović je tvrdo verovao da samo na osnovu svojih novih i stalnih napora i 
žrtava,  Srbi  to  isto mogu  zahtevati  i  od  onih  Jugoslovena  koji  nacionalnom  ujedinjenju 
nisu  dali  toliki  doprinos.  Za  novostečenu  kulturnu  i  državnu  zajednicu mora  se  stalno  i 
uporno raditi. "Nikakve prepreke i nikakvi obziri ne smeju nas na tom putu zaustaviti: sve 
se mora potčiniti i žrtvovati velikim idealima naših pokolenja ..." 16 

Radi ostvarenja kulturnog, a preko njega nacionalnog i državnog jedinstva Jugoslavije, 
Erdeljanović je ponudio program u sedam tačaka: 

1) kao glavni zadatak smatrao  je da   se  u  narodnim  masama stalno širi  i učvršćuje 
svest da su "svi Jugosloveni jedan narod, jedne krvi i jednog porekla"; 

2)  težiti  stalnom  međusobnom  boljem  upoznavanju,  pa  samim  tim  i  ublažavanju 
postojećih verskih i "plemenskih" suprotnosti; 

3)  jačati  uverenje  u  narodu  da  samo  jedinstvena  i  snažna    država  može  obezbediti 
slobodan život i razvoj svih; 

4)  stvarati  prilike  za  tešnje  dodire;  razvijati    potrebe    kod  svih  da  se  bolje  upoznaju 
ostali delovi Jugoslavije; 

5)  obezbediti  stalne  i  bolje  komunikacije  među  mladim  ljudima;  mladi  iz  jednog 
"jugoslovenskog  plemena"  treba  da  se  po  nekoliko  godina  školuju  u  "oblasti  drugog 
plemena"; 

6)  prednosti  iz  materijalne  i  duhovne  kulture  jednog  "plemena"  proširiti  i  na  druga 
dva. Na taj način  bi  najbolji delovi jedne "plemenske" kulture postali opštejugoslovenski. 
Uz to, stalno treba jačati saobraćajne i ekonomske veze između svih delova Jugoslavije, a 
posebno sa Hrvatskom; 

7)  putem  stalnih  i  masovnih  predavanja  po  gradovima  i  selima  širiti"  misao 
jugoslovenskog  narodnog  jedinstva",  što  bi  vodilo  kulturnom  izjednačavanju  svih  delova 
naroda; 

Za  ostvarenje  tako  postavljenih  ciljeva, Erdeljanović  je  smatrao  da  bi  trebalo  stvoriti 
"naročitu državnu ustanovu, kojoj  bi bio glavni zadatak da radi na što tešnjem duhovnom 
zbližavanju naših narodnih delova. To bi mogla biti ustanova u vidu krunskog saveta, čije 
bi  članove  predlagale,  na  odobrenje  vladaocu,  naše  najviše  naučne  i  kulturne  ustanove  i 
koji bi stajao pod neposrednim  nadzorom vladaoca i Narodne skupštine". Na taj način bi, 
mislio  je  Erdeljanović,  bili  zajemčeni  autoritet,  stalnost  i  doslednost  u  njenom  radu. 
Erdeljanović je smatrao da bi takav krunski savet bio nezavisan od svih političkih promena 
u zemlji, a sačinjavali bi ga najbolji poznavaoci prilika u zemlji. 

16 J.  E r d e lj a n o v i ć, Koju ćemo kulturu: samo srpsku, ili jugoslovensku? Posebni otisak iz časopisa "Krug", 
Beograd 1938, 5.
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Na  kraju,  možemo  se  zapitati:  da  li  su  ideje  J.  Erdeljanovića  o  jedinstvenoj 
jugoslovenskoj  državi,  naciji  i  kulturi,  s  obzirom  na  raspad  i  druge  Jugoslavije,  čiju 
obnovu on nije doživeo, predstavljale samo utopiju njegove generacije? Da li su dve iščezle 
Jugoslavije  samo  dve  neuspele  bitke  ili  konačno    izgubljeni  rat  za  stvaranje  jedinstvene 
države? O tome je danas možda još teže suditi jer ima mnogo toga za i protiv jedinstvene 
države Južnih Slovena. Ali, sigurno, ostaje nam kao trajan zadatak da bolje proučimo ne 
samo delo utemeljivača moderne srpske etnologije J. Erdeljanovića i T. Đorđevića nego i 
celokupno naše etnološko nasleđe.


