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Уводна реч приликом отварања научног скупа 
Село и град – нова етнолошка проучавања 

I – О етнолошком истраживању урбаних средина као једној од значајних тема савреме 
не српске етнологије, а која је у вези с развојем друштва, преласком већине становништва на 
градски начин живота и коренитим преображајем традиционалног села. 

II – Подсећање на дело Т. Р. Ђорђевића и Ј. Ердељановића, утемељиваче модерне срп 
ске етнологије, поводом педесетогодишњице од њихове смрти. Сумарни приказ опуса и оп 
шта оцена њиховог доприноса развоју етнологије у Србији. 

Кључне речи: село, град, истраживања, Т. Р. Ђорђевић, Ј. Ердељановић. 

Означавајући почетак научног скупа Село и град – нова етнолошка проучавања, 
дозволите да кажем неколико речи о поводу и разлозима за његово одржавање и за 
што смо га посветили двојици великана српске етнологије, академицима Тихомиру Р. 
Ђорђевићу (18681944) и Јовану Ердељановићу (18741944). 

На  почетку  реализације  дугорочног  научноистраживачког  пројекта  Етнологија 
српског народа и Србије, Етнографски институт Српске академије наука и уметности 
определио се да на научним скуповима проверава ваљаност своје програмске оријен 
тације и истовремено да научној јавности прикаже резултате свога рада, као и да пре 
дочи настојања у  решавању научних проблема којима се бави. То  је схваћено и као 
прилика да се упореде достигнућа наше науке и етнолога са радом других истражива 
ча  на  истим  или  сродним  питањима  и  да  критичким  процењивањем  планираног  и 
учињеног унапређујемо даљи рад.
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I 

Етнолошко истраживање урбаних средина на тлу Србије најпре је замишљено као 
засебан пројектни задатак 1986. године, а од 1991. године једна је од тема у обједиње 
ном научноистраживачком пројекту Етнологија српског народа и Србије, чији је ор 
ганизатор и реализатор Етнографски институт. Опредељење за ову тему одредили су 
потреба и етнолошка истраживачка пракса изучавања традиционалне народне култу 
ре и у урбаним срединама, а не само или претежно код сеоског становништва. Томе 
су претходила обимна испитивања која  је Институт водио у приградским насељима, 
међу којима су многа, услед индустријализације и проширења градских подручја, већ 
умногоме постала урбане средине. 

Етнографских  и  етнолошких  испитивања  у  градовима,  варошима  и  варошицама 
Србије било је од почетка нашег века, али знало се да су она умногоме тек у зачетку и 
недостатна. Она су, међутим, омогућила да се утврди потреба за систематским, трај 
ним, на основу савремених теоријских и методолошких достигнућа у светској науци, 
изучавањима традиција и култура целокупне популације. Значи, предмет истражива 
ња ове теме је одређен као култура градског становништва, чији се облици надовезују 
и проистичу из традиционалне народне културе и обликоване свести, с једне стране, 
а,  са  друге  стране,  као нови квалитет  узвратно делује на базу из које проистиче. На 
почетку, утврђено је да се истражују: а) традиционални облици друштвених односа у 
граду; б) ритуални обрасци културе становања у урбаним срединама; в) традиционал 
но  занатство  у  градовима  (доста  испитивано и  раније);  г) митски  елементи урбаног 
фолклора; и д) обрасци ритуалног понашања у свакодневном животу градског станов 
ништва. 

У првих неколико година рада обликовани су методи истраживања и обављена су 
испитивања у више градова. Пажња је била усмерена на везе између сеоске и градске 
културе. Изучаван је преображај традиционалних видова културе у сеоског становни 
штва под утицајима индустријализације и убрзане урбанизације као новог начина жи 
вота, и трајање наслеђених облика свести, односа и понашања у градског живља, ве 
ћином досељеног из села у последњих неколико деценија ХХ века. 

Резултати истраживања потврдили су неке основне претпоставке: трајање наслеђе 
ног начина понашања и мишљења, затим, одређених вредности, веровања па и дела 
обичаја, уз више или мање редукција и иновација, а каткада значајних трансформаци 
ја и деградација. У неким областима живота извршени су коренити заокрети и проме 
не, на пример када су у питању стан и становање, начин одевања, исхрана, образова 
ње,  здравствена  заштита  и  друго.  Истовремено,  потврђена  је  друштвена  и  научна 
оправданост  посвећивања  пажње  етнолошком  изучавању  градског  становништва. 
Очекује се да студије, како објављене тако и оне које следе, дају преко потребне науч 
не одговоре из области друштвеног живота и друштвених односа, културе, економије 
и свакодневице, која намеће и веома динамичан процес преласка из руралне у урбану 
организацију и начин живљења, већине становника не само у градовима него и у се 
лима.

У обједињеном пројекту Етнологија српског народа и Србије унеколико су изме 
њена и ближе одређена питања истраживања до 1995. године. Очекује се, међутим, да 
ће већина тих питања бити предмет истраживања и у наредном периоду. Дакле, па 
жња  је усмерена на: а) традиционалне облике друштвених односа; б) традиционалне 
обрасце у менталитету; в) традиционалне облике ритуалног понашања; г) становање и 
традиционалне обрасце културе и д) урбани фолклор – традиција и иновације. Очекује
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се даља афирмација истраживања у градским срединама и етнолошког односа према 
савременој стварности као незаобилазног дела у вишеслојном спознавању традиције и 
културе нашег народа и друштва у целини. 

За организацију научног скупа Село и град определили смо се и зато што смо има 
ли на уму да је једно од значајних подручја истраживања савремене српске и југосло 
венске етнологије проблем односа између руралног и урбаног. Питања у вези с тим су 
све  више у  средишту пажње  етнологије  зато што  се развој и модернизација српског 
друштва одвијају у знаку веома брзог нарастања градова и преласка на градски начин 
живота, као и сталног потискивања или коренитог преображаја традиционалног села. 

Друштвене,  економске, културне и политичке промене у Југославији и Србији од 
половине ХХ века, означавају, поред осталог, нагли раст градова, нарочито захваљу 
јући  усмереним  масовним  миграцијама  сеоског  становништва  у  градове  и  вароши. 
Истовремено,  развијао  се  посебан  вид  урбанизованих  индустријских  насеља  и  при 
градских села – вароши са одликама урбане организације и изгледа на размеђу изме 
ђу сеоског и градског. Осим тога, у другој трећини нашег века покренуо се снажан та 
лас економске емиграције, претежно сеоске популације, на рад у иностранство, најви 
ше у развијене западноевропске земље и градове. Последњих неколико деценија нара 
стајући етнички антагонизам у бившој Југославији такође је утицао на велико кретање 
становништва, нарочито Срба. Експанзија Шиптара на Косову и у Метохији довела је 
до масовног исељавања Срба, највише на периферије градова у централним деловима 
Србије. Срби из бивше Босне и Херцеговине и Хрватске, углавном из сеоских среди 
на, селили су се у Војводину и око градова у северозападној Србији. Сецесија бивших 
југословенских република, распад Социјалистичке Федеративне Републике Југослави 
је и потоњи ратни сукоби у неким деловима бивше заједничке државе изазвали су но 
ва померања становништва и појаву нових избеглица у Србији, што је све довело до 
многих измена у демографској структури многих насеља. 

Најзад,  поменимо да  су у савременој српској етнологији проблеми између села и 
града истраживани у оквиру проучавања трансформације традиционалне сеоске зајед 
нице под утицајима градског начина живота и испитивањем појава сачуваних тради 
ционалних друштвених установа и система вредности који се прилагођавају савреме 
ним токовима и опстају у градским срединама. Очекујемо да ће неки резултати истра 
живања  питања  и  проблема,  који  су  поменути,  бити  садржани  у  саопштењима  на 
овом научном скупу. 

II 

Ове, 1994. године, навршило се 50 година од смрти двојице утемељивача модерне 
српске етнологије, два истакнута научника, професора универзитета и академика, Ти 
хомира Р. Ђорђевића и Јована Ердељановића. Тематске области у којима су се огле 
дали  и  питања  којима  су посветили  највише пажње унеколико  су  блиска  са  општег 
становишта, али различита у погледу проблема који су их заокупљали. Разликују се и 
у  методолошком  и  у  теоријском  приступу  истраживањима  и  објашњавању  етноло 
шких проблема. Током вишегодишњег рада на Филозофском факултету у Београду и 
у Српској краљевској академији често су имали опречна и супротстављена мишљења. 
Критички су се односили један према другом кад су у питању научни ставови, што се 
показало благотворним за струку и развитак етнологије као научне дисциплине у Ср 
бији и Југославији. Одсјаји њиховог научног дела присутни су у делима већине савре 
мених етнолога.
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Ако се за Вука Стефановића Караџића може с правом рећи да је отац српске етно 
графије (етнологије) и неких других наука, а за Јована Цвијића и Стојана Новаковића 
да су заслужни за њено сврставање у оквире српске науке, онда се за Тихомира Ђор 
ђевића и Јована Ердељановића  (а упоредо са њима и Симу Тројановића, 18621935) 
без двоумљења може тврдити да су својим научноистраживачким делом и радом од 
редили предмет и оквире изучавања, а теоријским и методолошким поставкама етно 
логију коначно обликовали као посебну науку. 

О животу, раду и делу Тихомира Ђорђевића одржано је неколико научних скупова 
и написано је више чланака и студија у којима је изложен доста целовит приказ и дата 
критичка анализа свега што је урадио 1 . Понекад се претеривало у величању и похва 
лама или, пак, у негирању његовог значаја и дела, али у већини су то објективне ана 
лизе и валоризације. 

Дело Тихомира Ђорђевића  је огромно по обиму, садржини и значају за српску и 
југословенску науку. Списак његових објављених радова износи више од 700 библио 
графских  јединица. Као човек велике енергије, интелектуалних способности и знања 
желео је да све што уради стави у службу научних истраживања, васпитања, подсти 
цања и покретања издавања научних и других дела. Поље његове истраживачке де 
латности  је широко и  веома обухватно: од истраживања културне историје Србије у 
ХIХ веку, па фолклора, социологије Србије и Балканског полуострва до обимних ет 
нолошких  проучавања  многих  питања.  Она  се  протежу  преко  утврђивања  учешћа, 
углавном несловенских етничких заједница у животу и култури Србије и централног 
дела Балканског полуострва  (нарочито ЦиганаРома, затим ВлахаРумуна у источној 
Србији,  па Турака, Грка, Шиптара,  Јевреја, Черкеза, Саракачана и Цинцара),  затим 
опсежних испитивања обичаја из животног циклуса (рођење, свадба, смрт) до студија 
о многим веровањима,  друштвеним односима и материјалној  култури. Обрађивао  је 
многе опште проблеме и знатно је допринео изградњи методолошког система испити 
вања, нарочито израдом упутстава за проучавање различитих питања. Наглашавао је 
да, поред посматрања факата у појавном облику, обавештења добијених путем интер 
вјуа и на други начин треба обратити пажњу на археолошке и архивске изворе. За ње 
га је предмет етнологије "да изналази основне законе постанка и развитка свих људ 
ских манифестација  у  духовним и материјалним творевинама човечанства" и нагла 
шава да је упоредна наука (1906). Такво мишљење доста је блиско и данашњим схва 
тањима задатка и улоге етнологије у систему наука. То је само најопштији оквир де 

1 О  животу  и  делу Тихомира  Р.  Ђорђевића  видети:  Б. Д р о б њ а к о в и ћ,  Др  Тихомир Р. Ђорђевић, 
Гласник Етнографског института САНУ I, 12, Београд 1952, 545551; М. Б а р ј а к т а р е в и ћ, Др Тихомир 
Р. Ђорђевић и његов рад, Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. XVI, Београд, 1953, 256261; Љ. и Д. 
Ј а н к о в и ћ, Грађа о животу и раду Тихомира Ђорђевића (са библиографијом, прим. Н.П.), Bilten Instituta 
za  proučavanje  folklora,  sv.  3,  Sarajevo  1955,  181196; Д. А н т о н и ј е в и ћ,  Тихомир Ђорђевић  и његово 
научно дело, Зборник за друштвене науке Матице српске, 53, Нови Сад 1969, 139150; Споменица посвећена 
стогодишњици Тихомира Ђорђевића (говори на свечаној академији), Посебна издања САНУ, књ. CDXLV, 
Споменица  књ.  51,  Београд  1971; Народно стваралаштво, год. VI, св. 28, Београд 1968  (Љ.  Ј е ш к о в и ћ, 
Тихомир  Р.  Ђорђевић  и  значај  његовог  "Караџића",  203213;  Др  Д у ш а н  Н е д е љ к о в и ћ,  Значај 
научног  дела  Тихомира  Ђорђевића,  217229;  С.  З е ч е в и ћ ,Ђорђевићеви  прилози  српској  митологији, 
230232;  С.  Ћ у л и б р к ,  Социолошка  страна  научног  дела  Тихомира  Ђорђевића,  234246; 
Д. А н т о н и ј е в и ћ,  Научне  методе  и  технике  Тихомира  Ђорђевића,  224229;  Н . Љ у б и н к о в и ћ, 
Живот и дело Тихомира Р. Ђорђевића, поговор у "Наш народни живот" 4, издање Просвета, Београд 1984, 
275290;  П. В л а х о в и ћ, Етногенеза несловенских балканских народа по радовима Тихомира Ђорђевића; 
Писци наше етнологије и антропологије, Београд 1987, 104118; Н. П а н т е л и ћ, Тихомир Р. Ђорђевић и 
његово дело (предговор за књигу Деца у веровањима и обичајима нашег народа), Издање "Идеа", Београд и 
"Просвета", Ниш – Београд 1990, 518.
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латности којима се бавио Тихомир Ђорђевић. У његовом обимном делу има још мно 
го значајних питања која су била у видокругу његовог научног рада. Уосталом, био 
графи и аналитичари опуса Тихомира Ђорђевића једнодушно истичу да је мало пита 
ња и проблема у области српске етнологије, па и ширег балканског простора за које 
није прокрчио прве стазе, а за неке трасирао и утро широке путеве истраживања. 

Јован Ердељановић је свој научни интерес усредоточио претежно на питања исто 
ријског развитка насеља, етничког развитка српског народа и порекла одређених кул 
турних феномена. Није се, као Тихомир Ђорђевић, посебно бавио питањима у вези са 
градским становништвом. Међутим, можемо га означити као утемељивача теоријске 
мисли у српској етнологији јер је особито водио рачуна о теорији и методологији изу 
чавања. Многи који су писали о делу и раду Јована Ердељановића истичу управо ње 
гов приступ, схватање и одређење етнологије као науке 2 . Видео ју је као општу науку 
о законитостима етничког развитка укупног човечанства. Универзални карактер етно 
логије у чијем су центру човек и етнос одређује на следећи начин: "Етнологија је нау 
ка  о  народима  на  Земљи.  Она  проучава  постанак  и  развитак  сваког  народа  и  свих 
особина и појава које га чине народом. А крајњи је задатак етнологије да тим истра 
живањима пронађе законе у стварању и развитку свих народа на Земљи или, друкчије 
речено,  да  пронађе  законе  у  етничком  развитку  човечанства".  Иначе,  залаже  се  за 
примену свих релевантних методских поступака у истраживању, у ствари за "што све 
странији метод рада којим би био обухваћен и психолошкоеволуционистички и исто 
ријски и функционалистички приступ проблемима" (Етнологија и социологија, 1941). 
За  Јована  Ердељановића,  без  сумње,  етнологија  је  рационална и  критичка наука. У 
свакој својој студији настојао је стога да утврди извесне законитости и одлике пробле 
ма  које  дају  основа  за  објашњавање настанка,  развоја  или нестанка  дотичне појаве, 
узроке или последице њеног одржавања и преображаја. Он се залагао за слободу и не 
пристрасност у проматрању и доношењу закључака о изучаваном питању. Сматрао је 
да етнолог – научник "има у ствари сам, на основу својих познавања методских прин 
ципа, да пронађе праве путеве којима се може доћи до сазнања истине и да у сваком 
поједином случају свесно процени све могућности које долазе у обзир" (Етнологија и 
социологија). 

Најзначајнији  допринос  српској  и  уопште  етнологији  Јован  Ердељановић  је  дао, 
без сваке сумње, у домену проучавања динарског родовскоплеменског друштва, ње 
гове структуре, суштине појединих облика тог друштва и откривања његових основ 
них карактеристика. Ту је исказао сву своју оригиналност у приступу, проницљивост у 
изналажењу битних чињеница, њиховој анализи и валоризацији. Овде се убрајају пр 
венствено  проучавања  настанка  и  развитка  црногорских  племена,  дела  значајна  по 
својој монументалности и суштини. У студији Постанак племена Пипера Јован Ерде 
љановић каже да је проучавања племена "предузео и вршио с уверењем, да у далека 
времена првих векова живота српског народа на Балкану, у промене кроз које је имао 
да прође у својим односима са староседеоцима – у ту далеку прошлост, која стварно 

2 О животу и делу Јована Ердељановића видети: Б. Д р о б њ а к о в и ћ, Др Јован Ердељановић, Гласник 
Етнографског  института  САНУ,  књ.  I.  Београд  1952,  553557;  П.  В л а х о в и ћ,  Др  Јован  Ердељановић, 
Гласник  Етнографског  музеја  у  Београду  књ.  ХVI,  Београд  1953,  262266; Ш. К у л и ш и ћ, Научно  дело 
Јована  Ердељановића  (поводом  двадесетпетогодишњице  смрти),  Зборник Матице  српске  за  друштвене 
науке, св. 45, Нови Сад 1966, 92108; М. Б а р ј а к т а р о в и ћ, Сто година од рођења и тридесет година 
од смрти др Јована Ердељановића, Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 37, Београд 1974, 237243; 
Јован Ердељановић – живот и дело, Радови са другог симпозијума етнолога СР Србије, Издање Народни 
музеј Панчево, Панчево 1976; П. В л а х о в и ћ, Рад и значај Јована Ердељановића у антропологији, Писци 
наше етнологије и антропологије, Београд 1987, 124132.
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представља преисторијско доба српског народа на Балкану – можемо сагледати једи 
но оваквим детаљним испитивањем најстаријих стања и покушајима да се она рекон 
струишу". Тако  је сасвим одређено исказао своје опредељење за историјско и еволу 
ционистичко проучавање динарског родовскоплеменског друштва, етничког развитка 
и других питања којима се бавио. Његова преокупација била су и питања из етничке 
историје Јужних Словена, првенствено Срба. У тим студијама, са пуно имагинације, 
указивао је на правце могућних истраживања и досезања истине. Поменимо овде мо 
нографију О пореклу Буњеваца, па студије Етничко сродство Бокеља и Црногораца 
и  Трагови најстаријег  словенског  слоја у Банату,  затим књигу Етнолошка грађа о 
Шумадинцима и више радова о испитивању у Војводини, међу којима је и обимна не 
објављена грађа. Он не само да је темељно обрадио друштвени живот и дао његов по 
тпуни  опис,  посебно  племенскородовски,  већ  је  дао  и  теоријски допринос његовом 
дефинисању  исто  као  и  породице,  задружне  куће  и  рода.  Овде  нећемо  помињати  и 
друге  теме  и  дела  овог  изузетног  истраживача  и  научника  нити  можемо  улазити  у 
критичку анализу појединих његових студија и поставки. Уосталом, то је делом учи 
њено у више аналитичких чланака о његовом животу и раду. Рецимо на крају још и то 
да је Јован Ердељановић припадао и усавршавао се у наслеђу историјскофилолошке 
школе која је на почетку века била веома развијена међу словенским научницима и у 
Европи. У својој основној оријентацији у много чему је остао веран методама те шко 
ле до краја своје научничке делатности. Уз то додајмо да је био доследан и у својим 
еволуционистичким  ставовима у проучавању готово свих проблема којима се бавио, 
што је у складу са напред изнетим. 

Данас са захвалношћу одајемо признање Тихомиру Р. Ђорђевићу и Јовану Ерде 
љановићу зато што су нам оставили у наслеђе велики фонд научних истина из живота 
нашег народа, које су темељ новије српске етнологије. Научни скуп Село и град – но 
ва етнолошка проучавања можда се у први мах некоме може учинити да није у непо 
средној вези са делом ових великана. Сматрамо, међутим, да  је ово један од правих 
начина обележавања њихове годишњице и подсећања на њихово дело, јер се бавимо 
актуелним проблемима наше етнологије, управо како су то и они чинили у своје вре 
ме. Прилозима  који  ће  овде  бити  саопштени, допринећемо научном промишљању и 
решавању савремених друштвених и научних питања.


