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СЕЛО И ГРАД У ДЕЛУ ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 

Однос између града и села Т. Ђорђевић углавном тумачи као антагонизам "два света". 
Једино село чува српски национални идентитет (националну супстанцу или енергију), док 
се он у  граду губи. Ово романтичарско схватање разлог  је што Ђорђевић не придаје већи 
значај културном и политичком животу Срба у балканским и аустроугарским  градовима и 
историји борбе тих Срба за културну, верску и политичку аутономију. 

Кључне речи: српска култура, идентитет, модернизација, фолклор, политика. 

Разликовање села и града  једно  је од основних методолошких постулата којих се 
Тихомир  Ђорђевић  држао  како  у  својим  етнографским  списима  тако  и  у  својим 
истраживањима  друштвене  и  културне  историје  Срба  и  других  балканских  народа. 
Полазећи од те основне дистинкције, он је настојао да створи упоредну и контрастну 
слику  особина  и  вредности  живота  у  сеоским  и  градским  срединама  у  појединим 
раздобљима балканске и српске историје и, такође, да утврди какви су некад били и 
какви су у новије време односи међу тим срединама. 

Претежни  део  Ђорђевићевог  упоредног  истраживања  села  и  града  односи  се  на 
прилике у Србији непосредно пре и за време прве владавине Милоша Обреновића (од 
1815.  до  1839.  године),  којима  је  посветио  капиталну  двотомну  монографију  Из 
Србије  Кнеза  Милоша  (I  Културне  прилике,  1922  и  II  Становништво  –  насеља, 
1924). Поред тога, Ђорђевић се на неколико места укратко осврће на време доласка 
Јужних  Словена  и,  међу  њима,  Срба  на  Балкан  (између VII  и  IX  века)  и  њихово 
настањивање  у  тадашњим  балканским  градовима  и,  такође  укратко,  на  живот  и 
међусобне  односе  градског  и  варошког  становништва  за  време  турске  владавине 
Балканом.  Најзад,  дистинкција  село  –  град  јавља  се  и  у Ђорђевићевим  текстовима 
посвећеним стању и задацима истраживања народне културе у његово време, дакле, 
током првих деценија XX века. 

Где су разлике између села и града? 

Испољавања  разлике  између  села  и  града  Ђорђевић  налази  у  неколико  важних 
области друштвеног и  културног живота. То  су,  по његовом мишљењу,  не само две 
врсте насеља, него и две врсте друштвене заједнице. Упоредној анализи села и града 
као  друштвених  заједница  у  Србији  у  доба  које  претходи устанцима против Турака 
посвећена  су  завршна  поглавља другог  тома  књиге Из Србије Кнеза Милоша. У  то 
време,  пише  Ђорђевић,  „село  и  варош  били  су  две  потпуно  различите  друштвене 
заједнице“,  а  та  разлика  је  тројака:  „и  по  занимању,  и  по  уређењу,  и  по  пореклу 
становништва“ (ИСКМ, 305).
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Главна градска занимања – трговина и занати била су врло слабо позната селима. 
Штавише,  ако  на  селу  има  заната,  онда  се  они  разликују  од  оних  у  градовима. 
Ђорђевићев чланак „Наши сеоски занати“ почиње реченицом: „Откако се о занатском 
раду  у  нашем  народу  зна,  јасно  се  виде  двојаки  занати:  сеоски  и  варошки“  (Наш 
народни живот,„Просвета“, 1984,  I,38). Кад се позива на разлике које се јављају на 
плану уређења, Ђорђевић мисли на то да је градовима, који су били потпуно у рукама 
турске  власти,  била непозната  она  врста аутономије коју су уживали српски сељаци 
захваљујући  „територијалној  самоуправној  целини“  званој  кнежина  (ИСКМ,  220). 
Најзад,  он  посебно  истиче  да  је  у  градовима  било  мало  Срба,  јер  је  ту  живело 
претежно  турско  или,  у  сваком  случају,  становништво  страног  порекла  (Грци, 
Цинцари, Јермени), док су села била настањена скоро искључиво Србима (ibid., 304). 

Постојање  давно  настале  и  трајне  разлике  између  града  и  села  разлог  је,  по 
Ђорђевићевом  тумачењу,  што  су  се  на  тлу  Балкана  међу  Јужним  Словенима,  а 
посебно међу Србима, образовала два типа културе и два типа уметности. Тако он у 
чланку  „Наша  народна  уметност“  објашњава  да  од  времена  настанка  првих 
јужнословенских држава између VII и IX века, „сва култура, па и уметност, у Јужних 
Словена добија два главна типа, који се и до данас јасно распознају, а то су варошки 
и сеоски тип“ (ННЖ, I, 54). 

Оно  што,  по  Ђорђевићевом  мишљењу,  сигурно  представља  најважнији  аспект 
испољавања разлика између града и села је губљење националне индивидуалности и 
слаба брига за њено очување код српског градског становништа, посебно у градовима 
под  турском  управом,  и,  насупрот  томе,  висок  степен очуваности  особина народног 
карактера  и  тековина  народне  културе  на  српском  селу  и  ту  развијена  свест  о 
важности  очувања  тих  вредности.  У  време  устанака  против  Турака,  у  градовима, 
поред Турака и других странаца, живело је, пише Ђорђевић, и „српско, већ одрођено 
становништво“,  док  је  сеоско  становништво  било  „ван  варошког  утицаја...  са 
непомућеном  националном  свешћу“  (ННЖ,  III,  177).  Тај  сеоски  свет,  каже  он  на 
другом  месту,  „чувао  је  своју  пуну  индивидуалност,  непомућену  стару  историјску 
свест, национално осећање“ (ИСКМ, 302). 

За  „одрођавање“  српског  градског  становништва  за  време  турске  власти, 
Ђорђевић  наводи  два  разлога.  Први  је  у  томе  што  су  у  градовима  „Турци  имали 
привилегисан положај и Срби су гдешто прелазили у ислам и називали се Турцима“ 
(ibid.). Други се састојао у томе што су Срби у градовима постајали члановима једне 
међуетничке  или  надетничке  заједнице.  „Срба  је  у  варошима  било  мало,  у  неким 
нимало“,  пише Ђорђевић.  „Па  и  то  мало било  је  прилагођено  варошком  занимању, 
варошком  уређењу  и  туђинским  народностима,  с  којима  је  живело,  да  се  са  њима 
осећало  као  једна  заједница.  Сви  су живели од истог  занимања:  трговине и  заната; 
сви су живели по једном истом уређењу, по ’чаршијском реду’, како се говорило, који 
је,  чуван  традицијом,  прелазио  с  колена  на  колено;  сви  су  се  покоравали  једној 
варошкој  управи;  сви  су  имали  куће  једнога  стила  и  одело  једнога  кроја;  сви  су  се 
осећали варошанима и били подједнако горди на своје варошанство“ (ibid., 304–305). 

Као  последица  очувања  националне  индивидуалности  међу  Србима  на  селу  и 
„одрођавања“  оних  у  граду  јавља  се  неједнак  степен  виталности  српског  сеоског  и 
градског становништва, посебно за време турске владавине. У ствари, по Ђорђевићу, 
само  је  на  селу  очувана  „животна  снага  народна“  (ibid.,  301),  само  се  ту  одржао 
„здрави  и  свежи  народни  дух“,  „бистри  дух“,  „свежи  и  живи  дух  нашега народа“, 
„здрава младица нашега народног стабла“ (ibid., 302).
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Односи у пару село – град 

Ђорђевић је посветио велику пажњу опису и тумачењу разноликих односа који су 
се  у  раздобљима  балканске  и  српске  историје  којима  се  он  бавио  успостављали  у 
оквиру пара село – град. 

Најслабије  везе  између  села  и  града  у  Србији  биле  су,  по његовом мишљењу,  у 
временима  која  претходе  српским  устанцима  против  Турака.  Тада  су  они  били 
међусобно изоловани,  као  „два  засебна  друштва, два засебна света“  (ИСКМ, 304), а 
„једина веза између вароши и села били су муселими из нахијских средишта, који су 
били нека врста надзорне власти над кнезовима..." (ibid., 227). 

За  исти  период  карактеристично  је  постојање  антагонизма  између  грађана  и 
сељака. Позивајући се на Вука Караџића и Цвијића, Ђорђевић износи мишљење да се 
између њих  осећао  „као  готово  свуда на Балканском Полуострву,  јак  антагонизам“. 
„Варошани  су“,  наставља  он,  „сматрали  сељаке  као  простаке  и  као  нешто  ниже,  а 
сељаци  варошане  за  паразите,  отпаднике  и  изроде“  (ibid.,  305).  Тај  антагонизам, 
према  Ђорђевићу,  није  био  мотивисан  социјалним  већ  националним  разлозима.  За 
време устанка против Турака српски народ са села кренуо  је на градове зато што су 
они били оличење  туђинске  власти и туђинске културе: „Одатле  је он дигао устанке 
баш противу вароши, турске управе и оријенталног карактера у њима, освојио их и у 
њима се масовно настанио“ (ibid., 302). 

На неколико места у својим текстовима Ђорђевић се враћа на једно много старије 
раздобље, на време кад су се Јужни Словени и међу њима Срби, приликом доласка на 
Балкан, први пут срели са градовима и, освојивши их, у њима се настанили. Тај први 
сусрет јужнословенског и српског живља са градовима довео је до тога да тај живаљ 
прихвати  моделе живота  и  вредности  старе  балканске  урбане  културе. Међутим,  на 
једном месту Ђорђевић тај процес урбанизације описује као асимилацију, а на другом 
као адаптацију. 

У  првом  случају  реч  је  о  Србима  који  су,  прихвативши  урбану  културу, 
занемарили  одлике  и  вредности  свог  националног  карактера  и  изгубили  контакт  са 
народом на селу. „Ново, српско становништво“, пише Ђорђевић у поглављу књиге Из 
Србије Кнеза Милоша посвећеном вароши као друштвеној заједници, „насељавајући 
се по варошима улазило је у њих тако рећи као у готове калупе, којима је имало само 
да  се  прилагоди.  Временом  оно  се  и  прилагодило,  па  је  и  само  постало  прави 
варошанин,  чувало  наслеђе  варошке  традиције  и  живело  по  наслеђеном  варошком 
уређењу, које се, наравно, битно разликовало од народног уређења по селима“ (ibid., 
303). 

Насупрот  томе,  у  огледу  „Наша  народна  уметност“  Ђорђевић  тврди  да  су 
словенске  придошлице  у  старе  балканске  градове  истовремено  прихватиле  „улогу 
носилаца и чувара старе варошке културе и уметности“. Али ту културну и уметничку 
традицију  Јужни  Словени  нису  примили  пасивно,  него  су  је  „према  својим 
способностима  и  укусу  развили  и  унапредили“,  односно  „прилагодили  свом  духу  и 
потребама“ (ННЖ, I, 57). 

Прихвативши  овде  могућност  да  се  тековине  урбане  културе  прилагоде 
специфичним  етничким  или  националним  потребама,  Ђорђевић  је  дошао  до  једног 
модела  комплементарног  односа  између  села  и  града,  између  сеоске  и  градске 
културе, између сеоске и градске уметности. И једна и друга могу имати национални 
карактер и у том смислу бити народне. Појам „наша народна уметност“ обухвата два 
типа  „варошки“  и  „сеоски“.  Током  историје,  и  један  и  други  тип  српске  народне
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уметности  развијали  су  се  под  утицајима  „туђих  уметности“,  али  су  сачували  своју 
специфичност. „Јужни Словени“, каже Ђорђевић на крају овог рада, „у све што су од 
других  народа  позајмили  унели  су  свој  дух и  свој  укус,  дали му  своје  облике,  своје 
пропорције  и  свој  распоред  боја,  обрадили  га  на  свој  начин  и  утиснули  му  свој 
карактер,  тако  да  се  југословенска народна  уметност издваја  као нешто самостално, 
типично и специјално југословенско“ (ibid). 

После  повлачења  Турака,  неки  градски  центри  у  Србији,  као  што  су  Ражањ, 
Баточина, Багрдан, Текија, Рудник и Брза Паланка, изгубили су свој урбани карактер 
и рурализовали су се. Они су, како каже Ђорђевић, „насељавањем Срба сељака у њих 
постали  села“.  Други  градови  су  се  у  исто  време  претворили  у  паланке,  које  су 
„представљале  као  неку  средину  између  вароши  и  села.  Сељаци  су  у  њима  тек 
постепено  постајали  варошани,  али  за  дуго  нису  могли  доспети  дотле  да  потпуно 
наставе стару чаршијску економску производњу и традицију, које су изласком Турака 
биле прекинуте. Лозница је за то врло леп пример“ (ИСКМ, 301). 

„Откуд је нашим варошима допала та част?" 

Ипак,  најважнији  ток  политичких,  привредних  и  културних  промена  које  су 
наступиле  у  Србији  у  време  прве  владавине  кнеза Милоша  био  је  управо  везан  за 
нагли  развој  градова  и  градског  начина живота.  Градови  су  били  средишта  обнове 
Србије. „Да не залазим у појединости“, каже Ђорђевић, „рећи ћу одмах да се најјачи 
полет  осетио  у  нашим  варошима“  (ННЖ,  III,  186).  „У  своме брзом полету наше  су 
вароши постале најнапредније  тачке наше земље. У њима су засејане и успеле прве 
клице  економског  напретка  и  културног  уздизања Србије,  а  то  су  оне  чињенице  из 
којих  је  потицао  целокупни  полет  не  само  Србије  већ  и  духовно  и  национално 
освежавање и подмлађивање у целом нашем народу изван ње." (ИСКМ, 301). 

Ђорђевић  увиђа  да  је  овај  његов  приказ  обновитељске  улоге  српских  градова 
изненађујући, с обзиром на то да се, по његовом више пута поновљеном суду, извори 
националне свести и националне енергије налазе искључиво на селу. И он поставља 
питање откуда градовима снага да изведу обнову српског друштва: „откуд  је нашим 
варошима допала  та  част“. Одговор  је  једноставан:  „Та  снага  и није дошла из њих, 
већ  из  наших  села“  (ИСКМ,  302).  При  том  Ђорђевић  мисли  на  прилив  српског 
сеоског становништва у градове, али, пре свега, на способност тог становништва да и 
у  условима  градског живота  сачува  свој  национални  карактер и  да њему прилагоди 
модерну  градску  културу  коју  у  обновљене  српске  градове доносе Срби досељеници 
из аустроугарских и других европских градова. 

Овде се Ђорђевић враћа истом моделу односа село – град који је, у тексту „Наша 
народна уметност“, употребио да опише прилике у којима су живели Јужни Словени 
у средњовековним балканским градовима, прилагођавајући својим потребама и свом 
националном  карактеру  ту  затечене  тековине  урбане  културе.  Сада  је  тај  модел 
подробније  описан  и  речитије  представљен.  Ново,  из  села  придошло  становништво 
даје  српским  градовима  „снагу  за  примање  напреднога,  за  његово  прекувавање  и 
национализовање“ (ibid., 301). 

„Ту,  у  варошима“,  пише  даље Ђорђевић,  „српски  су  сељаци постали она  здрава 
младица  нашега  народнога  стабла,  на  коју  се  кроз  отворена  врата  према  Европи, 
накалемљивало ново и корисно. Ту су накаламци даље бујали и постајали наши. Ту у 
варошима  су  се  срели  опанак  и  ципела,  гуњ  и  капут,  фес  и  шешир,  бистри  дух  и 
школа, гусле и клавир, народна песма и писана историја, геџа и ћифта, наш земаљски
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производ  и  европски  трговац,  Србија  и  Европа.  Ту  је  свежи  и  живи  дух  нашега 
народа примао накаламке, бојио их својом народном бојом и давао им свој народни 
карактер. Одатле, из вароши, он их је разносио све даље и све дубље у масу народну. 
Овај  сусрет  наших  поварошених  сељака  са  вишом  културом, њезино  србизирање  и 
њезина  даља  улога  је  један  велики  догађај  и  интересантан  проблем  наше  нове 
историје“ (ИСКМ, 302). 

Овим проширеним моделом адаптације урбане културе националним потребама – 
дакле, њеним србизирањем – Ђорђевић наизглед настоји да измири два противречна 
захтева: захтева да се прихвате обрасци модерне урбане културе и да се, истовремено, 
сачувају главне вредности које он приписује традиционалној сеоској култури: етничка, 
то  јест  национална  индивидуалност  и  виталност.  Међутим,  у  решењу  које  он 
предлаже  основна  и  готово  једина  преокупација  је  да  се  вредности  сеоске  културе 
спасу  и  у  условима  градског  живота,  а  посебно  у  перспективи  постепеног  али 
сигурног нестајања традиционалног села и његове културе. 

Не може се рећи да Ђорђевић не придаје значај и не поклања пажњу разноликим 
тековинама  и  творевинама  европске  културе  које  су  после  1815.  године  почеле  да 
мењају  лик  српских  градова  и  квалитет  живота  у  њима.  Он  подробно  описује 
изградњу градова, њихово уређење према европским стандардима, развој трговине и 
заната,  просвете  и  здравства,  појаву  европског  грађанског  стила  живота. Међутим, 
европска  урбана  култура  у  Ђорђевићевом  моделу  нове  србизоване  градске  културе 
јавља се као његов небитан формални, организациони или технички или евентуално 
материјални аспект. Новој култури која се развија у српским градовима после другог 
српског устанка, култури поварошених Срба, како  је он назива, оно битно – „биће“, 
„карактер“, „дух“ – долази са села и чува квалитет који је имало на селу. 

„Модерна култура наваљује на нас“ 

У  ствари,  иако  нуди  решења  за  измирење  противречности  сеоске  и  градске, 
односно  народне  и  модерне  културе,  Ђорђевић  не  напушта  идеју  о  основном  и 
фаталном  антагонизму двеју  култура. Он прихвата чињеницу да  је у том надметању 
култура модерна култура јача, чак и то да она представља виши ступањ културе. Он 
зато  с  разумевањем  говори  о  настојањима  црногорских  владика  и  кнезова  током 
XVIII и XIX века и Карађорђа и Кнеза Милоша да сузбију и искорене многе народне 
обичаје.  „Само  време  их  је  проредило  и  раслабило“,  пише  Ђорђевић  о  народним 
обичајима у Србији и Црној Гори после ослобођења од Турака, „али их је ипак било 
толико довољно и  тако  добро одржаних да  се  противу неких од њих предузму врло 
озбиљне  мере“  (ННЖ,  I,  32). Ђорђевић посебно наводи наредбе Карађорђа и Кнеза 
Милоша  „противу  отмице  девојака и жена,  народне  социјалне  управе,  казне  селске, 
освете, раскопавања вампира, гоњење вештица, седељки и тако даље“ (ibid). 

Исто  тако,  он  има  разумевања  за  власти  у  Аустрији  које  су  забрањивале 
„примитивне и празноверне обичаје нашега света“ и за тамошње Србе који су „могли 
доћи до  више културе,  па  су  као  такви,  и  они подизали свој глас противу народних 
обичаја, нарочито противу оних који су били штетни“ (ННЖ, I, 31). 

Ђорђевић  се  чак  слаже  и  са  мишљењем  да  борба  за  културу  подразумева 
сузбијање  обичаја  који  чине  суштину  традиционалне  народне  културе  на  селу. 
„Велики део напорнога културнога рада човечанства употребљен  је у борби противу 
обичаја,  који  су  стекли  дубокога  корена  у  свим  својим  манифестацијама“,  пише  он
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1909. године, у уводу четрнаесте књиге Српског етнографског зборника која доноси 
рад Саватија М. Грбића „Српски народни обичаји из Среза Бољевачког“. 

Упркос  томе,  Ђорђевићеве  симпатије  су  несумњиво  на  страни  традиционалне 
народне културе, на страни фолклора и обичаја, на страни онога што је он звао „наш 
народни  живот“.  Он  на  њу  гледа  као  на  жртву  једног  непожељног,  мада  фаталног 
тока  ствари. Сељачка  традиционална Србија  не  хрли у  сусрет модерној  култури,  не 
интересује се за њу, али та култура „непрестано наваљује да до нас допре“ (ННЖ, IV, 
8). Што је још горе, народну културу побеђује и истискује „култура туђа, страна, која 
наваљује  на  ову  прву“  (ibid).  У  чланку  „Наша  народна  ношња“,  он  са  жаљењем 
констатује  да  народна  ношња  у  његово  време  брзо  излази  из  употребе.  „Узимање 
маха модерне културе сажиже је као пламен“ (ННЖ, I, 63). 

Помирен  са  неминовним  потискивањем  разних  облика  народне  културе,  као  са 
нечим што је „сасвим природно и против чега је немогућно борити се“ (ibid), односно 
са нечим „што је неминовни резултат нашег развића“ (ibid, 10), Ђорђевић се залаже 
само  за  то  да  се  та  култура  бар  спасе  од  заборава,  тако  што  ће  се  прикупљањем, 
чувањем и проучавањем њених творевина бавити специјализоване научне и културне 
институције. На пример,  он  тражи да се не дозволи да „наша народна ношња угине 
пре  но  што  се  у  етнографске  музеје  сместе  сви  најбољи  њени  примерци,  из  свију 
наших  крајева,  и  пре  но  што  се  сва  у  сваком  погледу  детаљно  опише  и  наслика“ 
(ibid). 

Супстанца онога што смо 

Рад  „О  српском  фолклору“  међутим  показује  да  научно  бављење  народном 
културом,  по  Ђорђевићевом  мишљењу,  има  изузетно  важне,  заправо  прворазредне, 
друштвене и националне функције. Бављење фолклором је начин да се учине „услуге 
свом  народу“.  На  истраживање  фолклора  обавезују  нас  „савремене  потребе  науке“, 
али „и наше националне тежње“; оно је неопходно „ако хоћемо да будемо своји“. 

Ђорђевић  овде  посебно  издваја  етички,  васпитни,  политички  и  естетички  значај 
фолклора.  „Фолклор  је  згодан“,  каже  он,  „да  се  њиме  улије  у  младу  душу  детињу 
љубав према отаџбини, Богу,  завичају, милосрђе итд“ (ННЖ,  IV, 19). „Наш фолклор 
има  за  нас“,  наставља  он,  „и  политички  значај  јер  је  он  моћно  средство  за 
одређивање  националних  граница.  Њиме  је  народни  појам  повукао  сам  себи 
националну  међу.  Један  исти  предмет  истим  језиком  и  истим  начином  изражен  од 
Јадранског мора до Балкана и од Белог мора до Будима, не знамо шта би друго могао 
означавати до то да је продукт духа и тековина једног народа“ (ibid). 

Задатак  истраживања  фолклора  је  и  обнова  музике  и  књижевности  у  српском 
националном  духу. Народна музика  је  „основица на  којој  треба  да почива и из  које 
треба  да  извире  мелодија  којој  гласа  даје  српски  музичар,  ако  жели  да  и  његова 
уметничка музичка творевина носи српско обележје и српски дух. Ми ћемо тек онда 
добити  српску  оперу  кад  српски  песник  буде  стао  на  српско  земљиште,  кад  буде 
црпео  грађе  и  надахнућа  из  српског  живота,  и  кад  српски  музичар  буде  то  заодео 
звуцима који су у неразлучној хармонији са тим животом“ (ibid., 15). 

Слично  томе,  Ђорђевић  верује  да  ће  нам  изучавање  фолклора  донети  „коначни 
препород  своје  књижевности,  која  ће  тек  онда  почети  стварати  велика  дела,  кад 
српски  књижевници  буду  стали  на  српско  земљиште,  кад  се  престану  напајати  са 
туђих, ненародних извора“(ibid, 23).
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У ствари, ови примери показују да Ђорђевић тражи решење којим би се негативне 
последице  неумитног  повлачења  народне  и  напредовања  модерне  културе  не  само 
ублажиле,  него  и  сасвим  отклониле.  Он  га  види  у  свесном,  организованом, 
институционализованом  неговању  националног  духа,  српске  националне 
индивидуалности  кроз  модеран  културни,  васпитни  и  уметнички  рад.  Ако  је  већ 
народна  култура  престала  да  постоји  на  спонтан  начин  као  култура  друштва  на 
примитивном  ступњу  развоја,  могућно  је  у  модерно  доба  одговарајућим  научним 
поступцима, неком врстом дестилације, прикупити и спасти довољно грађе у којој је 
очувана њена  супстанца,  њен  дух, њен  карактер и  затим  тако  сачувану и методима 
селекције  пречишћену  супстанцу  унети  у  савремену  просвету  и  културу  и  у  облике 
модерне уметности и књижевности. Тако ће се постићи да и модерна култура, која је 
„импортована“,  која  је  у  почетку  само  туђа,  на  крају  добије  национално  српско 
обележје. 

На  тај  начин,  наука,  а  посебно  етнологија  и  фолклористика  имају  изузетан 
национални значај, јер оне омогућавају прелаз са примитивне на модерну културу без 
губитка  националне  културне  индивидуалности.  То  нас  води  закључку  –  који  код 
Ђорђевића остаје имплицитан – да се национална индивидуалност, „карактер“, „дух“, 
„биће“ народа, захваљујући одговарајућим методима научног и васпитног рада, може 
одвојити од народне културе као свог привременог историјског станишта и прећи без 
остатка у културу вишег, модерног типа. Штавише, прави, пречишћени и самосвестан 
облик  националне  културе  јавља  се  тек  изван  аутентичне  примитивне  народне 
културе,  која  се  у  својим  појавним  облицима  (обреди,  обичаји)  може  и  чак  мора 
потискивати и замењивати обрасцима модерног живота. 

Овакво  метафизичко,  пореклом  романтичарско  схватање  националне 
индивидуалности, која се замишља као ванвремена супстанца или енергија, разлог је 
што Ђорђевић није придавао неки већи значај политичким и културним тековинама 
живота Срба у старим балканским варошима или у аустроугарским градовима. Он је, 
иначе, врло прецизно и документовано писао о животу грађана српске националности 
у  Аустрији,  а  посебно  о  градским  верским  заједницама  тамо  настањених  Срба  – 
познатим  под  именом  општина  и  обштество.  Његови  радови  о  томе  омогућавају 
нам да закључимо да су ове заједнице, на чијем челу су били угледни грађани, знатно 
прелазиле оквире стриктно религиозних институција, и биле важни облици културне 
и административне аутономије. 

По  свему  судећи,  међутим,  Ђорђевић  искуство  одржавања  и  развијања 
националне  индивидуалности  у  вишенационалној  средини, искуство мултикултурног 
друштва,  сматра  прошлошћу  Србије  и  српског  народа.  Он  је  окренут  будућности 
Србије и, евентуално, Југославије коју види као коначно учвршћену владавину једног 
националног принципа или духа. 

Закључак 

Етнографска и културноисторијска истраживања Тихомира Ђорђевића, а посебно 
његова проучавања градских и сеоских насеља у Србији почетком XIX века, њиховог 
становништва,  друштвеног уређења и привредног и културног живота, представљају 
значајан  прилог  научном  познавању  и  тумачењу  времена  у  коме  настаје  модерно 
српско друштво. Он припада оној генерацији српских научника која је почетком овог 
века  поставила  темеље  научног  истраживања  српске  и  југословенске  историје, 
културе  и  друштва.  Њему  и  другим  представницима  те  генерације  (Цвијић,
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Дворниковић,  Скерлић)  заједничке  су,  с  једне  стране,  спремност  да  се  документи 
националне традиције и историје сачувају и подвргну објективној критичкој анализи 
и, с друге стране, слабост према неким идејама европског и српског романтизма, пре 
свега  према миту  о националном карактеру или националном духу,  који  је – у виду 
националистичких,  расијалистичких  или  виталистичких доктрина  –  био  обновљен у 
европској  филозофији  и  политичкој  мисли  у  време  кад  су  се  ови  наши  научници 
формирали. 

Ivan ČOLOVIĆ 

COUNTRY AND CITY IN TIHOMIR ĐORĐEVIĆ’S WORK 

Đorđević has studied the relationship between country and city in Serbia as from the South Slavs arrival to the 
Balkan peninsula until the beginning of the twentieth century. According to his opinion, city and country represent two 
antagonistic  types  of  human  community,  two  cultures,  „two  worlds“.  Only  a  village  community  preserves  Serb 
national  identity and Serb culture values.  In cities  the Serbs become detached. The fact that in Serbia of the Prince 
Miloš’s  time  the cities were carriers of restoration, Đorđević explains by inflow of „fresh“ country population, who 
managed  to  infiltrate  Serbian  spirit  into modern  culture models  brought  to  the  Serbian  towns  by  immigrants  from 
Europe.  Due  to  romantic  comprehension  of  national  identity  as  substance  or  energy,  Đorđević  gave  no  greater 
importance  to  the  achievements  of  the  struggle  carried  out  by  the  urban  Serbs  for  religious,  cultural  and  political 
freedom, though he wrote about the mentioned achievements.
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