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ПРОФЕСОР ДР БОРИВОЈЕ М. ДРОБЊАКОВИЋ 

Професор  етнологије  на  Филозофском  факултету  у  Београду,  Боривоје  Дробњаковић 
рођен је 17. августа 1890. године. Дипломирао је 1913. године на Филозофском факултету у 
Београду, на групи Антропогеографија, етнологија са етнографијом, археологија и народна 
историја. 

Дугогодишњи директор Етнографског музеја у Београду, један од оснивача и директора 
Етнографског института САНУ 1957  1961. 

Написао више значајних радова из антропогеографије, етнологије и музеологије. 

Кључне речи : антропогеографија, етнологија, музеологија. 

У тренутку обележавања педесетогодишњице постојања и рада Етнографског ин 
ститута САНУ (1947  1997) не могу се заборавити оснивачи и носиоци научног рада 
ове  значајне научне установе. Међу њима поменимо професоре В. Радовановића, Д. 
Недељковића, Б. Дробњаковића, Б. Којића, М. Лутовца, не заборављајући ни многе 
друге, овде поменуте, а не мање значајне сараднике Института. Уз дужно поштовање 
свих њих,  на  овом месту издвајам часно име мог незаборавног професора Боривоја 
Дробњаковића, директора Етнографског института и дописног члана САНУ. 

Б. Дробњаковић рођен  је у Крагујевцу крајем прошлог столећа, 17. августа 1890. 
године,  где  је  стекао  основно и  средње образовање. Дипломирао  је  1913.  године на 
Филозофском факултету у Београду на групи Антропогеографија, етнологија са етно 
графијом,  археологија  и  народна  историја.  Исте  године  постављен  је  за  суплента  у 
Првој мушкој гимназији у Крагујевцу, где је остао до објаве Првог светског рата, када 
је као војни обвезник ступио у редове српске војске. Крајем 1915. године разрешен је 
војне  дужности и  упућен  за  наставника  српским ђацима на матурским  течајевима у 
Француској (Вирвил, Ница, Боли и Жози). Истовремено, био је и шеф српских ђачких 
група у лицејима у Ексан Провансу, Турноу и Ниму. 

После повратка из Француске, 1919. године, Дробњаковић се вратио на службу у 
Крагујевачку гимназију, а 1920. године премештен је у Београд за професора Треће, а 
потом Четврте мушке гимназије. Истовремено, вршио је и дужност кустоса Етнограф
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ског музеја. За сталног кустоса тог музеја постављен  је 1925, где ће остати до 1950. 
године, најпре радећи као кустос, а затим и као директор, непуних тридесет година. 

Године 1950. Дробњаковић је, по позиву, постао професор етнологије на Филозоф 
ском факултету у Београду, а две године раније, 1948, изабран је за хонорарног про 
фесора за предмет музеологија. Његово богато дугогодишње музеолошко искуство, уз 
то познавање музеја широм Европе (у Шведској, Данској, Француској) омогућило му 
је да, први пут у историји Катедре за етнологију, уведе предмет етнографска музеоло 
гија, неопходан за бројне будуће музејске стручњаке. Пуних десет година Дробњако 
вић је као професор два значајна предмета, етнологије и музеологије, био на челу Ка 
тедре за етнологију, истински се залажући и борећи за унапређење науке о народу и 
њеног подмлатка. 

Поред педагошког  кабинетског рада са студентима, Дробњаковић је истовремено 
не мању пажњу посвећивао и теренском, практичном раду у народу. Ради тога је орга 
низовао летњу праксу студената, одлазећи са њима у различите наше крајеве. Упоре 
до са предавањима из музеологије, студенти су упућивани у музејске послове у број 
ним музејима и музејским фондовима. Најзад, Дробњаковић је, у сарадњи са М. Вла 
ховићем,  1926.  године покренуо часопис  Гласник Етнографског музеја у Београду, 
који је уређивао све до Другог светског рата (15 књига), а који и данас излази и пред 
ставља веома значајну и садржајну научностручну публикацију. 

Упоредо са радом на Универзитету, Дробњаковић је вредно радио на реализацији 
пројеката  Етнографског  института,  што  је,  у  ствари,  наставак  рада  који  је  он,  још 
1921. године започео као најмлађи члан тадашњег Етнографског одбора Српске Ака 
демије. Последње четири године свог живота био је директор Етнографског институ 
та, где је показао много смисла за организацију и руковођење пословима. Својим ау 
торитетом успео је да привуче  и задржи велики број спољних сарадника различитих 
струка, што је омогућавало интердисциплинарни приступ у раду. Институтске сарад 
нике свесрдно је помагао и упућивао у научни рад и послове сваке врсте, а све за до 
бро и напредак науке којој је поклонио најбоље, стваралачке године, па и цео свој жи 
вот. 

За дугогодишњи плодни рад на пољу антропогеографије, етнологије и музеологије 
заслужено је добио више признања, међу којима истичемо само нека: избор за допи 
сног  члана  Словенског  института  у  Прагу  1934.  и  избор  за  дописног  члана  САНУ 
1955. године. Био је члан и председник Музејског савета ФНРЈ, Југословенске коми 
сије  за УНЕСКО члан и председник ИКОМа,  итд. Када  је 1957. године, на његову 
иницијативу,  основано  прво  Етнолошко  друштво  Југославије,  изабран  је  за његовог 
првог,  а касније и доживотног председника. У току каријере универзитетског профе 
сора  три  пута  је  биран  за  декана Филозофског факултета  у Београду  (1952,  1953.  и 
1956), што је у оно време била велика част и обавеза. 

За Дробњаковића,  будућег научног радника,  од  великог  значаја била  је близина, 
наклоност и поверење Јована Цвијића, под чијим утицајем се формирао у доброг ис 
траживача области у Србији. 

И  пре  тога  Дробњаковић  је,  на  Цвијићеву  иницијативу,  као  добар  познавалац 
француског и свог, вуковског језика, превео дело Ж. Сиона Нова област у антропо 
географији (Гласник географског друштва V, Београд 1920), где је приказано Балкан 
ско полуострво и његов значај као и капитално Цвијићево дело Балканско полуостр
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во и јужнословенске земље, објављено у Београду и Загребу 1922, док је другу књигу, 
у заједници са Ј. Ердељановићем, превео и допунио 1931. године. 

Као антропогеограф, Дробњаковић је у периоду између друге и треће деценије на 
шег века дао своја најбоља и најопсежнија дела. Године 1923. објављена је Јасеница, 
његова докторска дисертација, одбрањена код Јована Цвијића (СЕЗБ књ. XXV, Насе 
ља 13, Београд 1923). Следеће, 1924. године у Зборнику радова посвећеном тридесе 
тогодишњици рада Ј. Цвијића (Београд 1924) објављује чланак О постанку насеља и 
пореклу становништва у Смедеревском Подунављу и Јасеници, да би наредне, 1925, 
објавио монографију Смедеревско Подунавље и Јасеница (СЕЗБ књ. XXXIV, Насеља 
19, Београд 1925) и, најзад, 1930. монографију Космај (СЕЗБ књ. XLVI, Насеља 19, 
Београд 1930). 

О раду на првој монографији, Јасеница,  Дробњаковић у предговору књиге пише: 
"Антропогеографска испитивања Јасенице отпочео сам још пре Великог рата. Сва грађа 
коју сам сакупио и средио пропала је за време окупације. Стога сам у лето 1920, 1921. и 
1922. године, поново обишао целуобласт и испитао 56 насеља". Према оценама стручне 
јавности, књига је добро примљена, о чему говоре следећи прикази "Дробњаковић је 
проучио порекло становништва са великом пажњом и изнео много новина и методски 
савршеније обрађених партија. Ретко је у којој другој књизи насеља Г. Цвијићупошло за 
руком да састави овако методски спремне испитиваче (Д. Динарикус, Српски књижев 
ни гласник за 1. V 1923) или: "По множини својих добрих страна стоји рад Дробња 
ковића напоредо  са  "Херцеговином" покојног  Јефте Дедијера  чији  су  радови несум 
њиво  међу  најбољима  у  овој  врсти"  (П.  Соколовић, Нови живот,  књ. XIV,  св.  2  за 
1923. годину). 

После  монографије  Јасеница,  Дробњаковић  је  са  нешто  више  стеченог  искуства 
отпочео истраживања у суседној области Шумадије, Смедеревском Подунављу и Јасе 
ници, где се упустио у проучавање етнички веома сложене области, анализирајући ме 
ђусобне  односе  становништва  различитих  миграционих  струја,  као  и  њихове  пси 
хичке  особине. Монографију Смедеревско Подунавље и Јасеница наградила  је Срп 
ска академија наука на предлог професора Ј. Ердељановића и Б. Милојевића." Према 
претходном, овај рад Дробњаковића представља напредак који се нарочито огледа у 
томе што  је Дробњаковић сада проучио и узајамне односе између становништва ра 
зних струја. Грађа коју је изнео драгоцена је, и његови закључци су уопште правилни 
..." (Београд, 13. XLI 1924). 

И трећа монографија  Космај, заслужује пуну пажњу. Проучавајући порекло ста 
новништва,  Дробњаковић  је  дошао  до  закључка  да  је  Космај  област  са  становни 
штвом поглавито динарског порекла и по томе сличан суседној Крагујевачкој Јасени 
ци. И, као што је Крагујевачка Јасеница прелазна област између поглавито динарске 
области Качера и Груже, с једне стране и Поморавља, с друге стране, тако је и Космај 
прелазна  област између данашње Колубаре,  с  једне  стране и Смедеревског Подуна 
вља, с друге стране, где су се сукобиле све метанастазичке струје и где је укрштање 
било јаче и интензивније него у другим шумадијским областима. У посебном одељку 
о психичким особинама, анализирајући појединце у одређеним ситуацијама, Дробња 
ковић долази до закључка да су то људи са општим особинама Шумадинаца  храбри, 
отворени, вредни, друштвени и гостопримљиви. 

Посматрано  у  целини,  ове  три монографије  суседних и по  етничкој  композицији 
сличних области драгоцен  су  допринос и  антропогеографији и  етнологији,  јер оне и 
данас представљају непоновљива дела ове врсте.
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Дробњаковић је међу првима почео да проучава варошице у Србији, најпре у Јасе 
ници   Варошице у Јасеници  (Гласник Географског друштва V, Београд 1921), а  за 
тим и неке друге као што су Топола ("Браство" XX, Београд 1926), Крагујевац (Гла 
сник Географског друштва XII, Београд 1926). После њих, проучио је и космајске ва 
рошице  Сопот,  Младеновац  и  Раљу  (Гласник  Географског  друштва  XIII,  Београд 
1927)  и,  најзад, варошицу Љиг (Гласник Етнографског института САН I/ 1   2, Бео 
град 1952). Неке од ових, на пример Крагујевац и Младеновац, развиле су се данас у 
велике индустријске центре Србије, док су друге измењене захваљујући општем раз 
витку и напретку наше земље. 

Показујући стално интересовање за своју роднуШумадију, Дробњаковић је написао 
више тематски различитих расправа и чланака. Осим наведених антропогеографских 
монографија и  радова,  поменимо  још: Насељавање Црногораца по Србији од 1847 
1869. године (Нови живот, књ. XVII, Београд 1924, св. 10),ОШумадинцима (Шумадија 
у прошлости и садашњости, Београд 1932), њихово порекло и особине, као и два значај 
на рада о народној ношњи, за којусеДробњаковић сталноинтересовао. Први, Ношња на 
Космају (Гласник Етнографског музеја у Београду књ. III, Београд 1928), садржајем и 
анализом промена и узроцима тих промена, привукао је поред осталих пажњупознатих 
научних радника професора Чајкановића и Филиповића. Издвајамо и занимљив, лепо 
илустрован чланак Народна ношња београдске околине на акварелима румунског сли 
кара Карола поп де Сатмарија (Годишњак Музеја града Београда, Београд 1954) који, 
осим садржајем, привлачи и многим илустрацијама, што представља ваљан докумен 
тарни  материјал. Занимљив и необичан чланак Успомене на гробовима у неким Ко 
смајским селима (Гласник Етнографског института САН, књ. I/12, Београд 1952) при 
вукао је пажњу етнолога  јер  су  те  "успомене", у ствари, врста тужбалица везених на 
пешкирима којима су мајке, сестре и жене китиле гробове својих умрлих. Колико је 
познато, ова појава није забележена у другим нашим крајевима. 

Осим Шумадије, Дробњаковић је проучавао и слив Дрине, одакле су настали запа 
жени радови Воденице на Дрини и њеним притокама (Гласник Етнографског музеја у 
Београду, књ. VIII, Београд 1933), Саобраћај на Дрини (Посебна издања Географског 
друштва  Београд,  св. XV, Београд 1934),  Риболов на Дрини  (Посебна издања Етно 
графског музеја у Београду, св. 4, Београд 1934). Прва два рада наградила је Српска 
академија наука, док је трећи, Риболов на Дрини, веома добро оцењен из пера М. Фи 
липовића, Р. Ускоковића и А. Дебељака. Уз ово вредна је помена занимљива и веома 
корисна књига Путевима наше земље (Београд 1952), у којој је приказан развитак пу 
тева и саобраћајних средстава у нашој земљи. 

Иако превасходно антропогеограф, Дробњаковић се временом све више оријенти 
сао на етнолошку и музеолошку проблематику. као резултат дугогодишњег интересо 
вања за развитак етнолошке науке, поред осталог, настала су два веома значајна рада: 
Српска етнографија од Вука Караџића до данас (Музеји I, Београд 1948), и, нешто 
касније, 1952. године, Етнологија у Југославији, који  је саопштио на Међународном 
конгресу етнолога и антрополога у Бечу. Много шире и потпуније обрадио је ово пи 
тање у свом уџбенику Етнологија народа Југославије, I, Београд 1961. године, који је 
дуго и са пуно љубави припремао за своје студенте и све оне, како у предговору књиге 
пише, "који желе да се упознају са прошлошћу, животом и обичајима наших народа". 
Ту су обухваћена сва важнија питања, као што су: развој етнолошке науке код Југо 
словена, Југославија и њено становништво пре доласка Словена на Балканско полуо
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стрво, етничка имена, национални састав становништва и др. У другој књизи уџбени 
ка, који је, нажалост, остао незавршен, требало је да буду објављена предавања о ма 
теријалној и духовној култури Југословена. 

Из  домена материјалне  културе поменимо  још неколико занимљивих прилога: О 
нашем ћилимарству (Уметнички преглед 1, Београд 1937), затим Преслице као пред 
мет  народне  уметности  (Уметнички  преглед  1    2,  Београд  1940),  Пиротски 
лончари  у Боки Которској  (Посебна издања Етнографског музеја  у Београду  књ.  6, 
Београд 1936), Маслињаци и прерада маслина на Луштици у Боки Которској (Гла 
сник Етнографског музеја у Београду XI, Београд 1936). Један од последњих Дробња 
ковићевих радова, који  је дуго и систематски припремао консултујући веома обимну 
нашу и страну литературу, јесте Једно давнашње оруђе за пренос хране (Гласник Ет 
нографског  института  САНУ  књ.  IV    VI,  Београд  1958),  за  које  је  нашао  много 
сличности са оруђима сличне намене и у другим земљама, од Египта до Скандинави 
је. 

Из  области народне  религије  и  обичаја,  као и из фолклорног народног стварала 
штва поменућемо: Неколико података о прилагању свећа црквама на Велики петак 
(Гласник  Етнографског  музеја  у  Београду  књ.  VII,  Београд  1932),  О  свадбеним 
обичајима код православних Срба у околини манастира Тавне у Босни (Гласник Ет 
нографског музеја у Београду књ. XII, Београд 1937), Бајања против змијиног уједа 
на Златибору (Гласник Етнографског музеја у Београду, XIII, Београд 1938), Неколи 
ко података о гуслама и гусларима на Луштици у Боки Которској (иста публикаци 
ја) и О гуслама и гусларима на Златиборским Рудинама (иста публикација). Као што 
се из наведених радова види, Дробњаковић се током свога дугогодишњег рада више 
бавио проблемима из материјалне него из духовне културе, што се уочава у Библио 
графији његових радова (коју је посмртно објавио М. Барјактаровић у Гласнику Етно 
графског института САНУ књ. IX, Београд 1960). 

Као што је већ речено, Дробњаковић је велики део свога живота посветио музејској 
проблематици. Осим настојања да прошири и унапреди музејску делатност, он је за со 
бом оставио и више радова укојима је разматрао разноврсна питања. Убрзо по доласку 
у Музеј израдио је (са Н. Зегом) водич Вођа кроз Етнографски музеј у Београду (Бео 
град 1924). У чланку Од минералошке збирке у конаку кнеза Милоша у Крагујевцу до 
савремених музеја у Београду, 1837  1948 (Музеји 2, Београд 1939) говори, у ствари, 
о зачетку музеја у Србији. Затим следе: Проблематика заштите етнографских пред 
мета (Зборник заштите етнографских предмета, књ. I, Београд 1951), Систематске  
студијске збирке и депои (Ткалчићев зборник I, Загреб 1955), О научном раду Етно 
графског музеја у Београду (Гласник Етнографског музеја, књ. X, Београд 1935), који је 
написао поводом тридесетпетогодишњице рада Етнографског музеја, и многи други. 
Посебно интересовање показивао је за музеје „под ведрим небом“, које је упознао пу 
тујући  по  скандинавским  земљама. Вукова  кућа  у Тршићу,  по његовој  неоствареној 
жељи, требало је да послужи за будући музеј те врсте у нашој земљи. 

Да би олакшао рад истраживача на терену, саставио је два упитника: Упитник за 
прикупљање грађе о риболову (Београд 1935), и Упитник за прикупљање грађе о по 
кућанству (Београд 1949). 

Осим стручних и научних радова, Дробњаковић је објављивао и чланке популарне 
садржине у дневним и недељним листовима да би и на тај начин популарисао нашу 
науку о народу.
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Уз све набројане дужности музеолога, педагога или научног радника, Дробњаковић 
је дуго и успешно обављао уређивачки посао појединих стручних и научних публикаци 
ја. Тако је доДругог светског рата уредиопетнаест књига Гласника Етнографскогмузеја 
у Београду (1926  1940), Посебна издања Етнографског музеја у Београду 1  6 (1930 
 1936), три свеске Упутстава, такође у издању Етнографског музеја у Београду, затим 
неколико књига посебних издања и више свезака Српског етнографског зборника, као 
и свих публикација Етнографског института САНУдок је биоњегов директор. Педантан 
по природи, Дробњаковић је настојао и успео да ове најважније етнолошке публикације 
достигнупотребнунаучнувисинуина тај начин одговоре захтевима савремененауке. 

* * * 

Ако  се  данас,  са  временске  дистанце  од  неколико  деценија,  осврнемо  на  дело  и 
опус професора Дробњаковића, уверићемо се да је оно било разноврсно и обимно, на 
стало као резултат три, на изглед различите, а ипак повезане научне дисциплине  ан 
тропогеографије, етнологије и музеологије. Тако су га комплексна антропогеографска 
истраживања  навела  да  се  посвети  етнолошким  па  и  етнолошкоисторијским 
проучавањима,  на  основу  којих  су настали неки овде наведени радови. Сличан спој 
двеју научних дисциплина, етнологије и музеологије, омогућио је решавање разновр 
сне  музејске  проблематике,  а  стечено  богато  искуство  преточено  је  у  предавања  за 
предмет етнографска музеологија, који је професор Дробњаковић први увео и преда 
вао на Катедри за етнологију на Филозофском факултету. 

Као што је познато, Дробњаковић је, поред научног и педагошког рада, био анга 
жован и као руководилац и организатор рада појединих научних и културних инсти 
туција, што  је  нарочито  дошло  до  изражаја  у  дугогодишњем руковођењу Етнограф 
ским музејом  у  Београду,  Катедром  за  етнологију, Филозофским факултетом у Бео 
граду и  у Новом Саду, Етнографским институтом САНУ,  као и многим стручним и 
научним друштвима, организацијама и комисијама, као и у уређивању публикација. 

С обзиром на његову изузетну личност као човека и научног радника, као и на ње 
гов разноврстан научни опус и несумњиво велики допринос нашој науци, може се за 
кључити да  је,  колико  је  познато,  о њему и његовом доприносу науци мало писано. 
Ако  изузмемо  само  неколико  наведених  оцена  о  његовим  монографијама  из  пера 
угледних  научника,  затим  написе меморијалног карактера,  са  освртом на његов  до 
принос науци, као и библиографију радова, чини се да других осврта и оцена није ни 
било, што је свакако за жаљење. Ово тим пре, што су његове изванредне монографи 
је, рађене пре више деценија по упутствима Цвијићеве антропогеографске школе, би 
ле и остале основа и путоказ за рад будућим истраживачима, као, уосталом, и његове 
расправе, чланци и прилози из области материјалне и духовне културе, а посебно му 
зеологије. 

Остаје  нам да  још  једанпут изразимо  захвалност професору Боривоју Дробњако 
вићу за изузетан допринос етнолошкој науци, чиме је себи обезбедио значајно место и 
трајно сећање у научним круговима његових следбеника, као и међу бројним пошто 
ваоцима његове личности и дела. 

Milka JOVANOVIĆ
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