УДК 008-05(=861):: 105.742
Ори ги налим научим рал

Дратослав АНТОНИЈЕВИЋ
Валканолошки институт САНУ
Всотрад

ТИХОМИР ЂОРЂЕВИЋ КАО ХУМАНИСТА
И ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ СВОГ И НАШЕГ ВРЕМЕНА
Лпстракт: Поводом псдесстотдишњице од смрги Гихомира
Ъор1>епи1)а, аугор у сингетнчком облику иипк о Ворђевићу, као хуманнсчи и нителектугищу, односпо научпику најшпнсг шпюа, којн je
спојим дедом у сном нремену чаокружио ешолошку науку у спим п>еним норами. Погледи и чакл.учци Гихомира Ђорђспића ппеу подле
гли (аетаревал.у, join упек се корисге и постили су класика нате
ешолош.је. Посебан акценат јс поспећен ичрачитом хуманичму Гихо
мира Тмрђспића, иоспсдочеиом бечбројним прнмерима.
Има снсчапих часопа када пред мама блесне у пуној светло
сти цсо једап живот или читан одсек народ]юг ра.чвоја. читав пе
риод људске и crop и je. Такав je ча нас овај дан, кад се осврћемо на
живот и дело Тихомира Ђорђсвића, пола века после тьстоне смрти, па дан 28. маја 1944. юдипе.
Тешко je дати досчојно нашем динљењу, љубави и чахналпосги одушка, да смо позван и да дамо суд о њему, слутсћи да би
њсговој урођеној скромности били пелатодни наши ипдиректни
начини ма како они били искрени. Али, пека нам свима опрости,
јер у њему видимо у ствари наш парод, чији je он велики сип, и
нашу ешолотију и нашу културу чији je он достојни носилац.
Говорили смо и писали у неколико махова о Тихомиру
Ђорђевићу, а ча ову прилику иачбрали смо сасвим нов утао посматрања који нам се учинио чанимл.ив и непочнат. У опасности
смо да после пола века скорот заборава, попово освајајући мисли
и дела Тихомира Ђорђсвића, а да не паднемо можда у п рецепт ва
ша, одушешьен.а и сличпо.
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Студирао je па Всликој школи у Београду, па историјскофилолошком одсеку Филочофског факултета, а дипломирао 1X91.
године. Током сгудија je гри пути паграђиван ta радоне ич
кп.иженпоеги, посебпо клаеичпе, и го наградама Њ.В. Крап.а Србије и Орденом Си. Саве који се даје ча часлуге па кп.иженпом
пол.у. Сан je OKpenyi хумапистичкој кп.ижевпосги и филочофији,
одушешьава се Протагорипом идејом да je човек мера свих ствари.
"опих које jecy да jccy, а оних које пису да пису". Бличак му je
Ар и стотел о в појам фшшитропије и Сенекино гледиппе да човек
греба да третира другог човека као пенно свею.
Задојен хуманистичким погледима па живот и свет,
Ђорђевић после краће државпе службе у Београду одлачи у своју
малу варош Алексинам, ча îipocjiecopa Учигел.ске школе и дирек
тора гимиачије. Ту иокреће, уређује и од својих привагних средсчава и.чдаје часопис "Kapai.inh", који je одмах доживео лен пријем
и велики морални успех не само у iiaiiioj чемл.и пего и у ипострапству. Осврт о "Караџибу" пишу: Себијо, Капиц, Јаворски,
Поливка, Цвијић, Новаковић, Погишић и други. Сима Тројановић
јашва Тихомиру Ђорђевићу ич Парича 1900. године да he му послати и чвешгај ча "Караџић" о Светском коигресу егпографа па
коме учесгвује, додајући да су Фраппучи па пол,у обрађивап.а на
роди их фадиција још увек почегници, а да "Карацић” крчи себи
сјајпе успехе, и да Алексинам посгаје исгипски кп>ижевпо-(1юлклорпи ценгар.
Неh прве своје радове Тихомир Ђорђевић надахп.ује хумаписгичким идејама: да je човек схваћеп као самостално и самовол.но
биће, али да je он и мера паучпог чина и егичких вредности као
тсмелших сгавова хуманог нацрта света и живота.
Упоредо са радом на "Kapai,mhy", Тихомир Ђорђевић хита
Бечком и Миихепском уииверчигегу да се усаврши и припреми ча
полагање док гората. Године 1902. у Минхену одбранио je дисергацију Die Zigeuner in Serbien, која му доноси велико ушчжаван.е у
научним круговима. Стигла су мпога чесгиган.а. Стојан Новаковић ич Петрограда у н етто духовигијем топу нише: "Радујем се
вашим 'Цитапима’, макар и не ударали у таламбасе и дайре. Би
сте па добром нуту, epehno по сто ну та и све честитке и од мене и
од Госпође. Ваш Стојап Новаковић."
Својим хуманистичким погледом па пауку Тихомир
Ђорђевић ироширује Бастијаповом течом Völkergetlanke, ичложепом у њетовом делу Die Menschheilsgedanke durch Raum une Zed,
делу које je утицало на уобличавање мисли и потлсда Тихомира
Ђорђевића у е тнологи ји. Особи го професор Günther, с којим ce
Ћорђениh и лично спријатељио, и њсгоно почпато дело Ziele, Richlpunnklen und Methoden der modernen Vülkerkund оставиЬе доста
фата у паучпој оријеп тацији Тиомира Ђорђевића.
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Упорсдо о германском историјском школом, јак и, слакако,
ирооудан утицај на и.еголу стнологију имао je елолуциописгички
пралац е Тајлором, Морганом, Маклепапом и, нарочито, Спенсером,
као глалним носиоцем оле методе. У природи ее eue креће од про
стог ка сложепом, сне ее разлија од пижих облика ка лишим, од
старог ка полом, сматра Тихомир Ђорђелић. У пајпижим (|юрмама
пилилизапи.je он препозпајс пајбол.е, пајхуманије способности
зьудеке природе, join псраткијене, слестан да he ce једнога дана
онај слет чолсчности расцкстати у протрееу. Дакле, може се такл.учити да je елолуционитам био Ђорђекићеко темсл.но научно
опредељење.
Прихлатајуби ту тезу у тленом иеходиппу као хумапистички
потлед па слет, Ђорђелић пије имао дошили у меру критичности,
нарочито у опим ссгментима који обрађују методолошке инстру
менте, па je тбот 1'ота пекад долодио себе и елоје паучие такл.учке
до и лине ецијептитма. Као да пије потиалао или пије прихлатао
тету Лалаш)а да се понеппо креће и обрнуто, од сложено! ка еле
простијем и јсдносталпијсм, апсоллирајући на raj начин стаполиште инволуције, та које налати чип>еничкот материјала у етполотији и историји, yuepaiuijyhH нас, танио би сложено по себи било
прогресилпијс.
Међутим, можда ћсмо бит и итненађепи тиме пгто се амсричка антрополо! ија данае лраћа неким етамолиштима елолунионитма, нарочито онима која Taioiiapajy дијалектичко спиралпо
кретап>е у Марксолом смиелу гот појма.
Године 1906, Тихомир Ђорђелић je доцетп па Пеотрадском
упилертитету. Слојом улодном беседом он даје дефиницију етнологије, н»ен однос нрема дру 1 им паукама, пралце рада и методу. Ело
једног цитата из н>е: "Етполотија итпалази осполпе законе постам
ка и разлит ка слих л>удских мапитЈхзстаци ја у духолним и материјалним тлорелипама чолечанст ла", наглашалајући да je она
упоредна наука. Слојом дефипицијом Ђорђелић je остао доследап
елолуционизму у етпологи ји. Морамо приметит и да ее појам "еле
л.удске мани(1)естације" не би могао тако широко узети, пошто по
крика 1ЮЛ.С лише паучпих дисциплина, "које се међусобпо разликују и по мсчодолотији и по предметној усмерепости".
Упоредо са ме 1Х)долошким определлмьем, Тихомир Ђорђелиб
окушьа широку мрежу сарадника па icpeiiy, а и шм попет пено
средним тсрепским радом разлија за мпотс проблеме инструменте и
технике рада за прикушыш.е еm oi раејкже и (|юлклорне трађе пепосредно у пароду. То су његола тзн. упутства (једап облик писапих
иптернјуа), чије je објашлилтиле започео y "Карацићу". Пишући упитпике cKpeiao je пажн>у на н>ихо!ю пралилпо Kopmnheibe у контакту
a i народом.
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Taj je метод, пише Ђорђевић, једап добар метеод, ал и далеко
од тога да je и једини у оком проучавању. Посматран.е данапньег
стања, насела», обичаја, храпе, живота, економије и других етнолошких појава не може нам дата пуну слику п.ихову, пи тачан
појам о љиховој еволуцији, утицајима, тј. прошлости етнолошких
појапа у пашем народу и балканским народима упопгге. У
прошлое) се, међутим, там методом не залази дубоко, и оно пгго
посмазрач чује од старих станочника изучанапог краја, будући да
je сачуваао само у памћењу гих л>уди, нема поузданост факата.
Нужно je, закЈвучује Тзорђевић, поред грађс сакушьснс личним
посмаграњем и обавештегьем на лицу места, наћи join и грађу сигурну, из времена старијег но пгго се обично може паћи. Због ю га
се он залаже, и у томе успева, да сноју методу прошири на
коришћење архивских извора за студирање етнолошких појава. И
то не само архивско коришћен.е грађе која се односи на XIX, него
и даље и дубл>е, на XVII и XVIII век. За још старија времена, доба
под Турцима и средњи век, препоручује најстарије архиве.
Тако je Ђорђевић, уводећи ноне методе и технике рада, засновао своје огромно научно дело, са око 750 досад забележених
јединица. У целини са 1 ледано, Ђорђевићево дело je превасходно
емпиријско-аналигичко. Хипостазираше аналигичког на рачун
синтетичког у опусу Тихомира Ђорђсвића може се схватиги и као
тенденција ка све ужој специјализацији и атомизиран.у научног
рада. Требало je пронаћи систем како обједипити и класификоваги грађу, да изгледа јасна не само пауци, већ да и широј јавности
буде пристуначна. Уосталом, свако мишл>ен»е вреди само толико
колико га човек може образложиги себи и другим», a чињенице
су јаче од док грина.
У најсажегијем виду покушаћемо само да пабројимо најважније проблеме о којима je Тихомир Ђорђевић писао.
Отита етнологија je застутьена претежно темами из духовна
народне куятуре. Ту су пре свега пародии обичаји и веровагш из
животног циклуса: рођење, свадба, и смрт, затим зле очи. кувада,
природа у всровању и предању нашег народа, о вампирима, вилама, вепггицама. Све ово обично je дато у монографској обради и са
аналогијама не само у нашем народу, него и код балканских на
рода, a најшире у $ето, и парода света.
Са поља опште етнологије, ис 1раживан,а народне медицине
чине значајно поглавл>е. Проучавагьа су обашьана на архивској и
lepeiicKoj грађи. Цен rap за медицину у Бечу са професором Крау
сом убрзо je почео сарађивати са Ђорђевићем у овој области. Последњу Ђорђевићеву књигу из народне медицине издала je
Академија посмртно, под скромним н»словом Неколике болести и
пародии појмови о нмма. У предговору ове кишге Ђорђевић пише:
"Народна медицина нема више практичне вредности, али има
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вредности као градино које својом садржипом пока.чује порекло,
облике и фаче па иутевима рачвитка л,удских културних тековипа
и лестница којима се медицина пела до сноје дапашљицс."
У материјалној култури оделито м е с т je nocnclieno чанагима, еспафима, грговипи, у радовима обрађепим па основу архии
ске грађе. До дапас су непревачиђепа Упутства ча прикупл>ан.е
грађе о пародној нонньи. Академика беседа "О пореклу накита и
одела", афирмисала je георију сволупије у последним копсеквепцама, ал и и отворила мноте дилсмс и песлатан.а. Овде се могу
уврстити и радоии о економији и енолуцији насел,а.
У домену народно* стваралаштва, Т. ЂорђсииИ je с правом
фолклористику грегирао као посебпу дисциплину. Он je у "Караџићу" ча 1900. годину, у чланку О српском фолклору. ичложио
своје погледе на чначај <|юлклора, и,стой обим, цил, и иравце. Нсобично je богача палета Ђорђевићевих радона ич фолклора, на при
мер, кн.ига Српасс народна игре, чатим радоии о народној ноечији,
приповсткама, предањима, летендама и др.
Тихомир Ђорђсииб објавл.ује добро почпату едицију у десет
ч'омова Наш пародии живот. Овде су се пашлс студије, расправе и
чланци о сгпичкој, истријској и кулгурпој прошлое™ Срба, Дрбанаса, Муслимапа, Турака, Цигапа и др. Према кригикама у
шевпој и сфучпој пггампи јавност je сјајпо примила ово ичдан,е
"Геце Кона".
ПосеСншј етнологији у Ђорђевибсвим проучашньима припадају студије о еш ичким фупама и пародима Палкана и то: Турцима,
Румунима, Саракачапима, Грцима, Циганима, Арбапасима, Черкечима и Јеврејима. Истражииап.има балканских народа Ђорђевић
je одредио посебно место у стнолотији у оквиру балкаполошке па
уке. А што се Јиче антрополотије, "Балкан je девичанско чемл,инпе" ча ту врсту истраживап.а, нише ич Мипхепа Сима
Тројановић Тихомиру Ђорђевићу 1X99. године.
Цешралпо место у поссбпој етнолотији чаучимају Ђорђевићеви радови о Циганима. Захвал.ујући њима, Ђорђевић je чаједно
са Робертом Андреом, Скотом Марфијем, Грелманом, Паспагијем.
а нарочито ^Рридрихом Клаусом, ушао у ред шаменигих светских
цитанолота. Они he му одаги нричнање и прими™ та у члапство
"Научног друштав" ча проучашнье Цигана у Лондону.
Преко сто прилога Тихомира Ђорђевиба односи се па културиу историју. Запимл.иво je да ичвесни епюлошки проблеми о
којима je писао Ђорђевић неосетно ичлаче ич те (фактуре и пролазе
у културпу историју. Темс су ич ближе и дал,с прошлое™, рецимо, о мапасгирима, дворском животу у Византији, о баловима, о
комфору, о играми и, кљижеипосги, просвети и школству, новипарству и библиотекама.
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Није лако у оном кратком оеирту говориги о тако обимном
делу у мери коју један научни жиног може ностићи. Доисга, гьегоно дело оличана јсдпу еиоху егнолошког и културног ра зноја. у
коме je Тихомир Ђорђевић јединствен пример многоезрандеги и
подробности којима нас изпснађујс. Зналац je многих je «ика, по
род грчког и лагииског, француског, енглеског и пемачког, чигао
je румупски и албански, а сноразумевао се и на цигапском. Ерудита и чонек од чињепица, метода и идеја, а сне го у динном
складу од п>ега чини једну од сјајних личности снога и машет про
мена.
Тихомир Ђорђенић припада оном кругу импозангпих београдских иптелек гуалаца: браћа Богдан и Панле ПопониЬ, Јовап
Цвијић, Слободан Јованонић, Михајло Петровић-Алас, Милаиковић, Чајкановић, Ђаја и други, који су дали печат интелектуалпој
слизи и били најсавршенији обрагзац београдског стила и
иопаниньа. Снојим делом, сгпорепим у крајн.ој скромности, али и
иоред тога утдигиутим до крајњих нисипа, означили су кратко
нреме сјајпог успеха снога народа.
Тхзрђенић je сматрао да je ингелектуалап - паучник гај који
омогућана иикарпацију ра зума и духа у народу, чији се ратној ци
кад не занршава, a који огнара нраза папредним определ»егьима.
Он зреба да улина паду и придаје дубл>и смисао жиноту.
Међугим, само образован.е не може сгнориги л.убазз, саосећање, л.удску солидарное!. Оно може доприиеги сгнаран.у
објекгинних услона у којима сна oeehaiba једипо могу жинеги. Сем
тога, оно ослобађа ова осећап.а аганистичких паслага страха, зави
сти, осећања греха, садржајима целокупне културе, "жи па raj
начин им даје упиверзални л.удски облик".
Поред хумаписте, паучника, Ђорђазић дубоко негује сној
лични етички хумаии зам, свој моралпи лик који je прои зилачио и з
гьеговог племен итог ерца. Моралист у најнишем смислу тс речи,
са великим жииотпим искуспвом. са индулген uioinhy човека који
нознаје душу народа као cieeciiy ас1шрмацију која искЈвучује ciee
шго човека отуђује од н.ега самог, зиме шго га жели подредиги
пел.удским силама и печовечпим поступцима. У н.еговим списима
можемо паћи разасуге бисере моралних назора и савести, који у
сунггини почивају на уважаззап.у л.удске природе као специфично
вредности у сваком човеку, појединцу. У том смислу био je спреман да се зау.зме и жртвује :за личпе и друпггвепе цил.еве. Нюгоне
емоти 1зпс реакције уживл.а)зан.а у зуђе недаће, увек спреман да
номогне угроженом, потирђује бе зброј записапих примера.
Снажна емоги 1вносг Тихомира Ђорђевића долазила je до
изражаја у породичпим одпосима, према родигел.има, браћи, сесгри, сесгричинама, ближим и дал.им рођацима, суседима и
комшијама у дворишгу. У безбројним писмима суочили смо се са
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правим л.удским драмама обичпих л,уди али и високих ингелекзуалаца. Тихомир Ђорђевић јс палазио времена да из кошмара
л.удских iiecpeha nahe 11 vie не до помоћи, утехе, место но цепу виеоких материјалпих даиан.а и личних одрицап.а.
Ношен хумапизмом чесгигог човека, свезла каракгера и ретке савссти, у Тихомиру Ђорђевићу je била nauiaineiia родољубива
црпш, н ар о ч и т у гешким кризпим и разним ириликама домови
не. У Првом светском разу као командир болпичке чезх; предали
Албапију, одакле бива нребачен у Фрапцуску, а зазим у Енглеску.
У Лондону пагриогска падахпућа реализује у нише праваца, са
цил>ем да помогпе поробл.епрј Србији. Задагак je посзавл.еи да ce
ппампају списи научие садржипе са иамером да се прикажу нациопалпи идеали и југословспских парода. У том смислу веб
1916, српски ип телек зуалци у Лондону оспивају "(Јрпски клуб" у
коме су Тихомир Ђорђевиб, н>егови пајбол.и пријазсл.и 6paha Погдап и Павле Поповић, Цвијић, Г»елиh, Радоњић, Сганојевић,
Пасиh и други. Тихомир Ђорђевић држи предавап>е о Србцји. н.епој исзори|и и (|юлклору, ешлеској ја в п о с т која нам пи je била
паклољепа. Покренут je рад на писап>у "Кразке југословепске епниклопедије”, у зсжп>и да се па једном месту обраде све чип,спице
о прошлоези и садапш.осзи југословепских парода. Тихомир
Ђорђевић je чеезо писао и за лист српске омладине у смиграцији
"I ,<i Hal ri Serb''.

У Одбору за оспиван.е Југославије Тихомир Ђорђевић je досза допринсо iiponai иран.у југословепске идеје о уједип,сп,у. На
кош|)сренцији мира у Паризу у звапичниј делегацией je и Тихомир
Ђорђевић. У секцији етпографско-исзоријској били су поред п.сга,
Цвијић, Радоњић, Ciaiiojeimh, Павле ПонониЬ и Нико Жупапић.
Запимл,иво je једно писмо Тихомира Ђорђевића из Париза од 22.
(|>ебруара 1919. године у коме сзоји: "Him мене овде радује го je
пгго сии који долазе из Загреба, Л>убл>апе, Пеограда, и ма од куда,
овде изгледају као да су одрасли заједпо! ДаЬе Пог да се слога и
солидарное! одрже па вечига времена."
Свој узилигариезички сгав Тихомир Ђорђевиб показао je па
делу и између два раза, на разним скуповима паучпим и мапифесзациопим широм Југославијс, исгиче идеју братства и једипсзва
југословепских народа залажући се и за савез балканских држава.
Не можс се заобићи н,егова значајпа кп.ига Македонија из
периода у Лондону, објашвсна најпре на снглсском, а зазим па
осгалим језицима па и па српском. Кн.ига je добила многобројне
оеврзе одушевл,ен,а, али и кризике од стране ИМРО-исзичких полиз ичких приезалица. Кзьига je за наш дапашгьи поли гички и
езнички зрепузак акгуелна. Примера ради цитирајмо само део из
нисма Неселина Чајкановића од 17. априла 1918. године из Пи чер
те, yiiyheim Тихомиру Ђорђевићу у Лондон: "Драги Г. Тико, Не-

18

Дрлгосллн Антонијевнћ

мам речи да Нам кажем, како ме je пријатно uaieiiaćuiia и допапа ми
се Наша Mahećonuja! Ja сам мислио да he то Нити мала Орошура, а
не овако велико и исцрппо дело, па ком честитам од срца....".
Други снеге к и par и окупација затекли су Тихомира
Ђорђснића на положају председника Српскс кн.иженне задруге,
али са тога места je брзо уклогьен и 1941. зашорен у логору па Бањици. Пунггеп je из гипюра као најстарији загвореник. Онданньи
министар .(он и h нознао je после тога Тихомира Ђорђенића и молио га да он попово узме управу Задруге у своје руке. Одбио je го
речима: "Ja сам па то место дошао волюм парода, а не одлуком
министра." Умро је у пајтежим приликама у Београду, иптересујући се до последтьег гренузка живота за дотађаје на (фрон ту.
И носледгьи тест научног. етичког и пагриотског хумапизма
Тихомира Ђорђсвића je поклон - занештагье н.стове личпе веома
ботатс библиотеке дапашњој Народно) библиотепи као прни (1х)пд
гемсл>ац после тьепот унуштегьа 1941. године.
Да завршимо. У исгорији српске пауке и кулгуре Тихомир
Тх)рђевић се издвојио особипама које су биле изузетне. Останио je
озбил.но дело, у мери који један научни живот може пости h и.
Писао je од трснугка када je стасао и перо и нрви рад објавио да
леко 1888. Трудолюбиво и упорно, али са много система, седајући
:и сто снакога дана. Ссби пије дозволивао падове испод соистнених могућпосзи, увек je био довол>ио сређен, обавештен и писмен.
ЈТакоћа са којом je долазио до сазпап.а, сналажл>ивоет у разним
областима своје науке, и психолошка пронипл>ивост приближавају
Тихомира Ђорђевића оним великим етнолозима тьетовота времена
без обзира па неке недостатке и нротивречја. Међутим, н.етови
погледи joiu иису подлегли .истареватьу нити резултати сасвим
одбачени и замегьени новим. Ипак, тьетова дела и даље се користе, јер су постала класика наше етнологије која rpajiio обавезује.
TIHOMIR DORĐHVIĆ AS A IIUMANIS'I' AND INTHLLÖTUAl. OF
H IS HM DS

S u m ma r y
г1Ће fiftieth anniversary of Tihomir Đorclevics death was an ocatsion for the
author of this paper to give a rather synthetic view of his work and personality. The
author's attention is focused on the high level of Đorđević's scientific opus whose bib
liography contains some 750 items covering ethnology, culturology, history, sociology,
folklore etc. Many of Đorđević's views and conclusions became the classical part of
our ethnology without ever being stepped over by time. His pronounced social and in
dividual humanism secured him the bright halo of a man of highest personal morale
whose outlook was founded on respect for human nature, on its setting free from the
atavistic layers of evil, fear, sin. envy.

