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АКАДЕМИКА тИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИћА

Апстракт: У раду се разматра живот и дело академика Тихомира 
Р. Ђорђевића (1868–1944), културног историчара, фолклористе, балка-
нолога, оснивача српске етнологије и једног од носилаца развитка науке 
и културе у Србији, у првој половини 19. века. Такође, прати се његова 
професионална каријера, његова каријера универзитетског професора и 
оснивача научних друштава и факултета, те покретача и уредника науч-
них часописа. Посебна пажња је посвећена Ђорђевићевом делу Србија у 
доба кнеза Милоша.

Кључне речи: Тихомир Ђорђевић, етнологија, фолклористика, ча-
сопис Караџић, кнез Милош Обреновић

Имао је храбрости да веома млад крене сопственим 
путем, да буде први у нас који ће све области народнога 
живота и стваралаштва проучавати по модерним научним 
принципима и методама, користећи подједнако свесно и 
успешно податке са терена, из архива, из наше и стране 
стручне литературе. започео је читањем и проучавањем 
дела Вука Караџића, да би касније много читао Милана 
Ђ. Милићевића, Стојана Новаковића и многе друге. У 
томе читању, било је поштовања и критичности, и врло 
оригиналног размишљања и просуђивања, о чему сведочи 
његов текст о Милану Ђ. Милићевићу.

Ненад љубинковић (1984)1

1 Н. љубинковић, Живот и дело Тихомира Р. Ђорђевића, Наш народни живот, књ. 11, 
Београд 1984, 280.
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Истакнути академик Тихомир Р. Ђор  ђе-
вић, ходао је овим светом читавих седамде-
сет и шест година. Рођен је у Књажевцу 19. 
фебруара 1868. Био је једно од четворо деце, 
којима је мајка Јелисавета подарила живот и с 
којима је осетила лепоту материнства. Одра-
стао је у патријархалној породици, која му је 
надахнула потребу за непрестаним радом и 
истраживањем. Отац Радосав је био свеште-
ник, а мајка Јелисавета кћер књажевачког су-
дије Стевана Јовановића. Три сина и једна 
кћерка били су Божији дар који би свака мајка 
пожелела. Велику породицу у којој је Тихомир 
живео, чинили су: сесетра Драгиња – Драга и 
браћа Владимир, библиограф, мелограф, орга-
нолог, диригент, композитор и теоретичар–педагог, и Боривоје, који умире 
као гимназијалац.2 

Основну школу и нижу гимназију, Ђорђевић је похађао у Алексинцу. 
Више разреде гимназије је завршио у Нишу, а даље школовање наставио 
у Београду уписивањем Велике школе на Историјско-филолошком одсеку. 
Професорски позив прихвата у свом родном граду Алексинцу као наставник 
ниже гимназије и Учитељске школе. Године 1896. постаје заступник дирек-
тора и професор Алексиначке гимназије, 1897. предаје историју, 1901. ради 
као директор и професор латинског језика. Наредне 1902. године постаје 
директор, и остаје на том поло жају до школске 1905/1906. године, када 
бива изабран за доцента Универзитета у Београду.3 Захваљујући његовом 
ангажовању, Алексинац постаје истакнути културни и научни центар од 
1899. до 1903. године, и то након покретања стручног часописа Караџић, у 
коме Ђорђевић добија улогу уредника. 

У жељи да стекне што боље школско образовање, одлази у Беч и Минхен 
где 1902. године брани докторат Цигани у Србији. Затим се враћа у Србију 
и 1905/1906. године обавља посао универзитетског професора у Београду. 
Шест година касније, узима активно учешће у Балканским ратовима, а као 
командир болничке чете истиче се у Првом светском рату. Тешка борба 
српског народа навела га је да са српском војском пређе Албанију и отпутује 
у Италију, затим у Енглеску и Француску. Могло би се казати да је Енглеска 
постала његова плодна територија за стварање. Посвећује се писању студије 
о Македонији на енглеском језику и ширењу српске историје.4 

2 М. Р. Јовановић, Из народне руке и народне душе: истраживачка поетика Тихомира Р. 
Ђорђевића у часопису Караџић, Крушевац: Багдала, 2008, 6, н. 1.

3 Б. Р. Јочић, М. Б.Спирић, Алексиначка гимназија 1865–1995, Алексинац, 1995, 326–328.
4 Ibid. 274.
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почетак научно-истраживачког рада

Живот после рата, Тихомир Ђорђевић наставља у својој земљи. Годи-
не 1919. постаје ванредни професор, а 1921. редовни професор етнологије 
и фолклора на Филозофском факултету у Београду. И овде није крај већ 
почетак његовог научног рада. Захваљујући бројним радовима из области 
етнографије, постаје 1921. године дописни члан Српске краљевске ака-
демије, а 1937. године редовни члан Српске академије наука.5 

Свој истраживачки рад започео је читањем и проучавањем дела Вука 
Караџића, а наставио је с Миланом Ђ. Милићевићем, Стојаном Новаковићем 
и многим другима. Опус његових радова је велики и чини седам стотина би-
блиографских јединица. Покреће у Алексинцу 1899. године стручни и науч-
ни часопис Караџић,6 који је посвећен „српском народном животу, обичајима 
и предању“. Циљ часописа је прикупљање народне грађе – стваралаштва, 
заостале после Вука Караџића, уз помоћ тадашњих најистакнутијих истра-
живача народног живота Србије и Балкана, од Стојана Новаковића и Павла 
Поповића до др Симе Трајановића. Часопис је уређивао и издавао из соп-
ствених средстава. Међутим и поред великих напора, часопис није навршио 
ни пола деценије пре него што се угасио.7 

Велики допринос је дао развоју етнологије и изучавању фолклора, не само 
у Србији већ и код других јужних Словена и балканских народа: Румуна, Грка, 
Трачана, Черкеза, итд. Поред тога, проучавао је Арбанасе, Турке, Јевреје. Дакле, 
Ђорђевићева интересовања су била веома широка и различита, и кретала су се од 
детаљних анализа народног живота Срба, који укључује рођење, свадбу и смрт, 
преко етнографских истраживања других народа у Србији (Рома, Влаха, Цинцара, 
Грка, Черкеза, итд.), до фолклористичких и социолошких студија не само Србије, 
већ и Балкана. У материјалној култури, Тихомир Ђорђевић је велики значај при-
давао занатима, еснафима, трговини и релевантној архивској грађи.8

Следеће поље Ђорђевићевог интересовања је посвећено формирању 
посебне научне дисциплине – фолклористике. Палета радова из те обла-
сти укључује проучавања српских народних игара, поезије, приповедака, 
предања, легенди. Његов допринос се огледа у схватању фолклористике као 
посебне научне дисциплине која проучава развитак народног живота, од 
обичаја при раду и производњи и обичаја друштвених и правних, преко по-
словица и приповедака, све до народног мелоса и народне поезије.9 

5 М. Р. Јовановић, оp. cit. 8.
6 Детаљно о српским народним загонеткама из Пиротског округа, које је забележио Тихо-

мир Р. Ђорђевић види у Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност, 
(репринт), 2/2010, Алексинац 2010, 166–167.

7 Д. Недељковић, Етнолошко дело и личност академика Тихомира Ђорђевића, Споменица: 
посвећена стогодишњици рођења Тихомира Ђорђевића, Београд, 1971, 26.

8 М. Р. Јовановић, оp. cit. 12.
9 Д. Недељковић, оp. cit.
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Иако није био антрополог, први је научник у нас који је експлицит-
но указао на значај палеоантропологије за историју и етнологију. Године 
1908, у раду „Незнано гробље у Жагубици“ (Старинар за 1908) је показао 
да су стара гробља – некрополе извор примарних података за многе науке. 
Ђорђевић наглашава да подаци, до којих се долази изучавањем скелета и 
гробних прилога практично представљају једини извор грађе о изгледу и 
начину живота људи у одређеном периоду прошлости.10

Србија у доба Кнеза Милоша

Значајну улогу у научном раду Тихомира Ђорђевића има друштвена, 
привредна и културна историја, а посебно догађаји и дешавања из прве поло-
вине 19. века, и то период владавине Милоша Обреновића. Историјско дело 
које је настало из његовог пера – Из Србије кнеза Милоша: Културне прили-
ке од 1815. до 1839. године11 – пружа потпуну демографску слику тадашње 
Србије, а посебно начина насељавања, састав градског становништва, који 
су чинили Турци, Јевреји, Грци, Цинцари, Цигани, као и њихово порекло. 
Ђорђевић је констатовао да је становништво по варошима претежно турско, 
док Срби чине радну снагу, и то као трговци и мајстори.12

Пратећи његов научни ангажман, запажамо да је Ђорђевић истрајан у 
осликавању српске куће и њеног уређења. Ђорђевић наглашава да је изглед 
српске куће под турским утицајем. Укратко, куће су биле саграђене према 
истом принципу. Собе су биле с пуно светлости, јер величина прозора до-
сеже до површине читавог зида. Прозори од стакла су били доступни само 
богатим и отменим људима, док се сиромашни становници задовољавају 
коришћењем хартије, пенџерлије. Патос у богатим кућама је био од дасака. 
Сам кнез Милош спавао је на патосу до 1834. године. У његовом двору, на-
ведене године, прибор за јело био је од калаја и гвожђа. По собама није било 
намештаја – кревета, столова, столица.13 

Приказујући Србију у доба кнеза Милоша, Ђорђевић наглашава да је 
најважнија грана привреде сточарство, а не земљорадња. Ненастањени 
и необрађени простори су створили услове да се све врсте сточарства 
развијају. Обрадиве површине коришћене су за узгајање кукуруза и понеке 
житарице. Најзаступљеније поврће је пасуљ, купус, кромпир, док су од воћа 

10 Б. Р. Јочић и М. Б. Спирић, оp. cit. 274.
11 Т. Р. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша: Културне прилике од 1815. до 1839. године 

I–II, Београд, (1922, 1924).
12 М. Лутовац, Тихомир Ђорђевић као антропогеограф, Споменица: посвећена сто го-

дишњи ци рођења Тихомира Ђорђевића, Београд 1971, 23–24.
13 Т. Р. Ђорђевић, Из Србије Кнеза Милоша, Београд 1924, 281–287.
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највише узгајане шљива и винова лоза.14 Период владавине кнеза Милоша 
препознатљив је и по развијеној трговини. Тако, примера ради, коже су се из-
возиле у Бугарску и Аустрију, масло у Бугарску и Турску, вуна, лој и рогови 
у Аустрију. Страни трговци су извозили из Србије мед и восак у Аустрију, 
Бугарску и Турску, као и шишарку, дрва и свилу у Аустрију. Козе и овце су 
куповали Турци. Међутим, најглавнији извозни артикал су биле свиње. Из 
Србије се извозило до 225.000 свиња годишње, и то претежно у Аустрију.15

Прикупљајући грађу о занатима и еснафима, Ђорђевић сазнаје да су 
за време владавине кнеза Милоша посао занатлија обављали муслимани, 
хришћани и Јевреји. Турци су се бавили само неким занатима, док су Срби 
имали сужен круг делатности. Хришћанске занатлије су биле у почетку само 
Срби, Грци, Цинцари и Јермени. У почетку владе кнеза Милоша, они су као 
староседеоци радили само старинске балканске занате. Јевреја и јеврејских 
занатлија је било највише у Београду. Неке су занате радили и Цигани; при-
мера ради, били су ковачи, свирачи, коритари, крошњари. Центар заната био 
је у Београду, највећој вароши тадашње Србије, трговачкој тачки и средиш-
ту турске власти. Наиме, Београд је био први у додиру са средњеевропском 
културом и у том смислу се развијао.16

Као историчар урбанизма и архитектуре, својим истраживачким ра-
дом Ђорђевић даје одговор на кључно питање: шта је условило настанак 
разбијеног типа насеља у 18. веку и у првој половини 19. века у Србији, и, 
према томе, слабу насељеност. Одговор везује за политичке прилике у Србији 
и тадашње економске услове. У том периоду на историјску позорницу сту-
па Милош Обреновић с циљем да изврши окупљање разбијених насеља. 
Међутим, резултат двадесетогодишње Милошеве борбе био је крајње не-
гативан, јер је због опирања народа успех уследио само у Мачви.17

Тихомир Ђорђевић је учинио значајан корак у категоризацији насеља 
градског типа у време Турака и у утврђивању система насеља који је наслеђен 
у доба обнове државе на територији Србије, у време кнеза Милоша. По 
њему, постоје четири категорије, и то: град, варош, варошица, паланка, при 
чему он изоставља касабу, као мало насеље градског типа. Затим, Ђорђевић 
се потрудио да добро прикаже старе грађанске куће из времена Турака и 
кнеза Милоша. Користећи приватне архиве кнеза Милоша и друге архивске 
фондове, он је појаснио многе појаве настале у области урбанизма и архи-
тетктуре 19. века. Својим радом je утрo пут и дао смернице у проучавању 
урбанизма и архитектуре.18 

14 Ibid. 9–12.
15 Т. Р. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша:, Kултурне прилике од 1815. до 1839. године 

Београд, 1983, 17–23. 
16 Т. Р. Ђорђевић, Живот и обичаји народни: архивска грађа за занате и еснафе у Србији, 

од Другог устанка до еснафске уредбе 1847. године, Београд 1925.
17 М. Лутовац, оp. cit. 25.
18 Б. Којић, Тихомир Ђорђевић као историчар урбанизма и архитектуре, Споменица: 

посвећена стогодишњици рођења Тихомира Ђорђевића, Београд, 1971, 19–22.
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Рад у образовању, васпитању и културној историји

У домену образовања Тихомир наглашава да су у школу у почетку ишли 
само мушкарци, јер се за школовањем женске деце није осећала потреба. У 
складу с тим, ретке жене у варошима су знале читати и писати, а у селима 
ниједна. Учитељи нису били спремни да ученицима пруже веће знање од 
најобичније писмености. Предмети нису били прописани, већ су зависили 
од способности учитеља и могућности набавке књига. Идеално је било кад 
се у основној школи изуче Буквар, часослов, Псалтир, Свештена историја, 
Катихизис, Словенска граматика и Аритметика.19

Школске зграде нису биле прављене посебно за школе, већ су биле обич-
не куће, узете за школску потребу. По варошима су школе биле по цркве-
ним кућама. После 1830. године, по наредби кнеза Милоша, поред цркава 
су подизане зграде за потребе школа, а у школским зградама су становали 
учитељи. Било је примера да су имућнији људи доводили у кућу учитеља за 
своју децу, и при том га хранили и плаћали. Године 1830, отворена је у Бео-
граду Велика школа, која је пола деценије касније претворена у гимназију 
с четири разреда. У Београду 1836. године, отворена је Клирикална школа, 
која је припремала младиће за свештенички позив.20

На пољу културне историје, Ђорђевић прати развој музике у Србији за вре-
ме кнеза Милоша, и то на основу литературе и архивске грађе. Уз осврт на тур-
ску музику, те турске и арнаутске песме, Ђорђевић даје приказ везирове музике и 
турских музичких инструмената. Он наглашава да је кнез Милош, као љубитељ 
песме и музике, имао своје Цигане – свираче и Циганке – певачице, који су били 
задужени за његову забаву у доколици. Затим, Ђорђевић бележи појаву првих 
клавира код деце кнеза Милоша Обреновића и Јеврема Обреновића.21

Печат његовог дугогодишњег рада и истраживања јесте дело Наш народни 
живот.22 Капитално дело које се одликује јасним и лаким стилом, сачињено је 
од студија, расправа и чланака о етничкој, историјској и културној прошлости 
Срба, Арбанаса, Муслимана, Турака, Рома и других народа. Истакнуто место 
његовог стваралаштва заузимају истраживања етничких група на Балкану. Дра-
гоцени су његови радови о Ромима, захваљујући којима је постао члан научног 
Друштва за проучавање Цигана из Лондона. Занимљиво поље Ђорђевићевог 
истраживања била је културна историја Византије, у које спада проучавање 
манастира, дворског живота, балова, комфора, просвете и школства.23

19 Т. Р. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, 64–90.
20 Т. Р. Ђорђевић, Србија пре сто година, Београд, 1946, 92–105.
21 љ. С. Јанковић, Историјско-етнолошки радови Тихомира Р. Ђорђевића о народном 

животу у игри и музици, Споменица: посвећена стогодишњици рођења Тихомира Ђорђевића, 
Београд, 1971,12.

22 Т. Р. Ђорђевић, Наш народни живот I–IX, Београд, 1930–1934.
23 Т. Р. Ђорђевић, Дворски живот у Византији, Српски књижевни гласник за 15. jануар 

1913.
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Време награда и признања

Оволики труд није могао проћи непримећено. Захваљујући свом на-
учном раду, Ђорђевић стиче популарност и поштовање међу својим коле-
гама – професорима и ученицима. Близак сараднички однос остварује с 
Јованом Цвијићем и Јованом Ердељановићем, најдаровитијим носиоцима 
науке његове генерације. Његова плодоносна сарадња доприноси да по-
стане председник друштва „Свети Сава“. Уредио је низ студија из области 
етнологије и фолклора, као и низ књига Српског етнографског зборника. 
Посебно је значајна књига број 32, коју уређује с Веселином Чајкановићем. 
Био је сарадник многих иностраних часописа у Француској и Енглеској, као 
и домаћих Српски књижевни гласник, Весник српске цркве, Гласник Етно-
графског музеја у Београду, и др. Године 1924, постаје председник Чупићеве 
задужбине, члан управе Коларчеве задужбине. Тихомир Ђорђевић је добио 
највиша научна признања и изабран је за дописног члана Југословенске 
академије у Загребу, затим за члана Словенског института у Прагу, као и за 
члана Друштва за проучавање Цигана у Лондону. Изабран је за дописног 
члана Српске краљевске академије 19. фебруара 1921, а за редовног 16. фе-
бруара 1937. Наредне, 1938. године бива пензионисан.24

живот после науке

Немајући своју децу, Тихомир Ђорђевић је сву пажњу усмерио ка својим 
сестричинама љубици и Даници С. Јанковић, касније познатим као сестре 
Јанковић. У складу с  тим, Ђорђевић је бригу око својих рукописа препустио 
сестричинама љубици и Даници. Између сестричина и ујака владао је при-
сан однос поверења и сарадње: оне су у ујаку виделе узор који у науци треба 
следити, а он је подстицао њихово опредељење за науку, пратио и усмеравао 
њихов рад, и нашао у њима поуздане сараднице.25 

Међутим, тешка судбина је стигла Ђорђевића. Новембра 1941. године, 
одведен је у логор на Бањици, али су за га због старости вратили кући. По-
четком 1944. године, разболео се од високог крвног притиска. Без довољно 
лекова у бомбардованом Београду, уз бригу и негу сестричина, проживео је 
последње дане живота. Преминуо је у кући своје сестре 28. маја 1944. годи-
не, не дочекавши ослобођење. 

24 З. Стевановић, Алексинац и околина у листу Ново време 1941–1944: новински чланци, 
Алексинац, 2006, 133.

25 Исп. http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=518 (2012)
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У знак захвалности, љубица и Даница су настојале да се успомена на ве-
ликог научника трајно сачува. Оне су саставиле најпотпунију Ђорђевићеву 
биографију, писале су о разним аспектима његовог дела, трагале су за за-
туреним рукописима, водиле преписку са издавачима око прештампавања 
његових објављених дела и око издавања његових готових необјављених 
књига.26

„Сасвим нечујно и тихо, какав је био и целога свог живота, преминуо је и 
сахрањен на Новоме гробљу у Београду наш познати етнолог, писац и научни 
радник др Тихомир Р. Ђорђевић, редован професор Филозофског факултета 
Београдског универзитета у пензији и члан Српске академије наука.“27

шта су други записали о тихомиру Ђорђевићу

А наше поколење, за разлику од будућих, корачало је у науци уз помоћ 
саме људски безмерно меке и топле речи и јединствено људски благог осме-
ха нашег чика Тике, који је с подједнаком нежношћу и жаром волео све 
народе, науке о њима, и оне који су се око њих свесрдно трудили, али нису 
могли увек тако до краја самопрегорно као он.28 Био је научник широке кул-
туре и одличан педагог. У овом човеку салонских манира куцало је топло 
и племенито срце. Његов дом је био отворен за студенте и све људе који су 
хтели да раде, а његова богата библиотека је била приступачна свима. Није 
му било тешко да тражи књигу и укаже чак на страницу ономе који нешто 
тражи.29

Да није било тих радова академика Ђорђевића, остала би велика, не-
премостива празнина у историјском развитку наше науке од културне 
историје и етнологије, до данашње етномузикологије и етнокореологије.30 И 
у болесничкој постељи он је сачувао свој дар да говором осваја слушаоце. 
Пријатељима и студентима који су га обилазили говорио је одмерено, духо-
вито и увек аргументовано.31

26 Ibid.
27 З. Стевановић, op. cit. 132.
28 Д. Недељковић, op. cit. 30. 
29 М. Лутовац, op. cit. 24.
30 љ. С. Јанковић, op. cit. 17.
31 М. Р. Јовановић, op. cit. 13.


