ТИХОМИР ЂОРЂЕВИЋ И ЊЕГОВО ВРЕМЕ
У водна реч приликом отвара нм научное скупа "Тихомир Ђорђевић и
н<егов допринос проучивању балканских народа ”
П едссег je година откако je крајем Другог свегског рата, исцршьеи нсдаћама и понижен.има које окупација доноси, огишао
из наше средине Тихомир Ђорђеиић - велико име српске етнологијс, (јх)ЛКЈ1орис1Ике и балканологије. О његовим делима и трагу
који je за собом оставио, као дар поколењима, биће речи на овом
научном скупу: говори he се о Ђорђевићу као хуманисти и интелектуалцу свога времена, иезраживачу народног живота, нравних
обичаја, положаја жене у традиционалној култури, биће речи о
природи и веровању, миговима и предању, али и о етногенези
балканских народа. Огроман je распоп гема којс су будиле н>егову
знатижел.у. Није му промакла ни циганска музика као елемент
({хзлклора, пи народце игре чију je класисј)икацију међу првима израдио. М ожда he изосгази само вредпован>е његове књиге Македо
нии, објавлзсне на енглеском, преведене на српски, а потом и на
француски језик. Њ ена актуелност би данас можда могла биги
већа него раније.
Размипивајући о Тихомиру Ђорђевићу, гешко je и.ега и н>егово дело посматрати изоловано од генераций којој je припадао и
изван једног времена које je, бар када je наука у пиган.у, било најблис гавије доба у исз орији српског народа. Л да апсурд будс веб и,
го врсме je, за српски парод и, посебно, за зек стасале ингелекгуалце, времс кагасгрофалног раза гоком којег je тек уобличена
цржава изгубила грећину свога сгановнипггва, прегежно мушког
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и пречежпо младся, множииу голобрадих школарана. Упркос свсму, оно мпо je сачрсвало током Палкапеких рагопа и у Првом
светском рагу ичбацило je па површипу једпу брил.апчну геиерацију неликих имена науке и умегноети која he досегпути пајвишс
домече не само наше него и енропеке пауке и културе. Сегимо ее,
поводом вреди ован>а дела Тихомира Ђорђевића, еамо неких ad hoc
истршутих имена ич огромно! еписка паучника, лигерарпих стнаралаца, уметпика, чији je уепоп чапочео почегком онога eiojieha а
свој чем ит достигло па глу ратом рачрушене Србије и будубе Југославије. Ич опог српског, пајвише рачорепог дела ге ионе држане,
ичраела су najneha имена. Сегимо ее еамо Т)ор1)сни1чсвог парп.ака
по времепу рођеп.а и приближпом дагуму емрти, Мике Пегронића
- Алаеа, чатим легендарпог мучника Јована Циијиба и печабележепе ширине п,егоних интерееоиап.а, или пешго млађег Бране
Пегропијенића, филочофа, матемагичара, палеоп голога-енолуциописте и профееора Лајпцишко 1 упинерчигега; сегимо ее пеколико
Юдина млађег Слободана .(овапонића, пепреначиђепо1 иегоричара
правпе мисли чије ее педссеюгодипш.е ич|нанечно ич библиочека,
уцбеника и јанног епомена окончало чек у поеледн.е креме а н.егово дело чаучело меего које чаелужује. Санремепици Тихомира
Ђорђеви1ча били еу и по ечруни и научном ипчерееонап.у блиеки,
али по мегодологији рачличичи, ечполочи Јонан Прдел>апони11 аптропогео 1 раф чије проучанап>е ечпичке прошлоеги нрпогореких
племена чаелужује еваку пажп>у, па Веселим Чајкамовић иетражинач пародмих обичаја и веровам>а код Срба, или пајмлађи
међу њима, амтромогеограф Шумадије и почнаги егнолог, Гюривоје Дробм.аковиЬ. Тешко je ич овог списка великих умова рођепих
у поеледЈве чри децемије мрошлог века ичоечавичи и у свечу нричначог, па чек онда код пае хшиьеног Милучипа МилапковиЬа,
гворца многих чеорија и поечавки ич области пебееке механике,
георијеке физике, или једног Јовама ЖујовиИа, његовог имен.ака
Скерлића и нешчо старијег Вогдаиа Пононића, кп»ижевног кригичара, ееејиеге од чијег еу пера, као и од Секрлићевог, ечрепели
ондапш>и пиеци. Тим иечим геперацијама припадају и иечраживачи античког света, археолочи и иегоричари умегпоеги попуч
Михаила Вшнровића и Владимира Пе 1 ковића, чије еу пауке и у
Европи биле чек у повоју. Њима ее прикл.учује и плејада врених
иегоричара, писана историје, од Ваеилија Поповића и Владимира
Ћоровића до Јорја Тадића и Николе Вулиба, почом трупа „универчалпих правних духова", како су их пачивали, па челу е lieh
поменутим Слободаном Јовамовићем, Томом ЖивковиЬем, Живојимом Перићем, Ђорђем Таеићем и дру 1 има.
Многи из гемерацијс Тихомира Ђорђевића сгваргши еу ипституције и поечали и сами ипетигуције. Вили су члапови ове
куће - Српеке крачьсвске академије, оепивачи качедри на факул-
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чечима и бројних паучпих института. ВеЬипа je прошла ужасе
Балканских рачона и толтогу Принт свеч скот рата, калила се и
стирала пеопходпа искусчва да би се, с тако „напуп.епим бачеријама огромног живочпот и паучпот нотепнијала". представили све
ту и себе утрадили у иелику чграду културе и пауке еиропске
пивиличацијс. Никада пи пре пи после тота па српском небу
паучпе мисли пије било толико сјајпих чнечда као ичмеђу два рача.
Једна од н.их je и Тихомир Ђорђевић. Оиакаи папредак у српској
науии и култури могуЬе je објаспити само ствараљем спажпот биолошкот потепцијала у условима пасчајања попе младс српске
држаие, рачвојем демократеких ипституција и атмосфере у којој je
слободна научна мисао мотла да се рачмахпе до песлубеиих рачмера. Добра поли тика - слап.е младих и дароиитих л.уди да стеки у
чпан>е у друтим еиропским цептрима (с|)рапцуској, Немачкој, Ayсчрији) - чапочета крајем прошлот иека, a пасчанл.епа после Приот
cne-icKOT рата, дала je песумп.иие речулчаче.
Украчко, у гаквом иремепу и такиим услоиима жииео je и
стиарао Тихомир Ђорђевиб. За њим су остала мнотобројпа дела о
крјима he па оиом скупу бити нише тонора. Осим на иомену ту
ки.иту Македоиија, сиакако налк1 укачачи и на дела Наш пародии
живот, Ич СрСшје Кпеча Милоша, Природа у веровању и прсдању
пашег народа, као и на мнонгпю тьетових студија објашкених у
домаћим и счраним часописима. Биће иочребно много времена да
се one прикупе, подробно проуче и објаве у једном кричичком ичдању сабрапих дела, игто Ђорђевић сиакако часлужује. Неке од
анализа које he па оиом скупу бичи предочене показаће у к о joj je
мери Тихомир Тчорђевић успео да се одуире снажном ауторитету
Јована Циијића коме нису могли да одоле пи такви паучници ич
области ечнолотије и балкаполотијс какни су били ан1чропогеограф
Јован Брдел,анови1ч или, нентто млађи, Боривој Дробн.аковиЬ.
Чини се да je Тихомир Ђорђенић одолео Цвији1чеиом ау торитету и
заорао сопстиепу бразду у нашој науци.
Никола Tacuh

