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ЊЕГОВО ПРОУЧАВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛИКА У 

ПРОШЛОСТИ 

Професор етнологије др Тихомир Р. Ђ о р ђ е в и ћ и његово проучавање медицинских 
прилика у прошлости, састоји се из три целине: прва биографска, друга о његовом раду на 
Универзитету  где  је  предавао  етнологију  и  музеологију,  и  трећа  целина  која  је  анализа 
Ђорђевићевог доприноса проучавању народне медицине. 

Кључне речи: народна медицина, обичаји, зле очи, педагогија, народна култура. 

Одељење  за  етнологију  Филозофског  факултета  у  Београду  организовало  је  ову 
скромну свечаност 22. децембра 1994. године да би, педесет година од смрти првих 
професора етнологије, одало им дужно поштовање и спомен. 

Сећајући  се  утемељивача  наше  науке  о  народу,  др  Тихомира  Ђорђевића  и  др 
Јована  Ердељановића,  не  можемо  да  не  поменемо  да  смо  управо  и  пред
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стогодишњицом  откако  је,  давне  1895.  године,  др  Јован  Цвијић  почео  да  држи 
предавања студентима географије као посебан течај научне етнографије. Стога, а и 
са разлогом, сматра се да је Цвијић етнографију „увео под кров Универзитета“, где је, 
пет  година  касније,  године  1900,  Уредбом  Филозофског  факултета  обухваћена  не 
само  етнографија  већ  и  антропологија  као  равноправни  предмет.  Година  1906. 
значајна  је  за  осамостаљење  наше  науке  јер  се  тада,  поред  термина  етнографија, 
јавља и назив етнологија за предмет на VI студијској групи. Исте године Цвијићевим 
настојањем  оформљен  је  и  Етнолошки  семинар,  где  је  Цвијић  за  своје  сараднике 
позвао  Тихомира  Ђорђевића  и  Јована  Ердељановића 1 ,  који  су  започели  заједнички 
научну  и  предавачку  каријеру  на  Филозофском  факултету  у  Београду.  Обојица  су 
живела  и  радила  у  исто  време.  Случајношћу,  или  као  последица  тешког  живота, 
патњи и  својеврсних притисака,  пред крај четворогодишње окупације, 1944. године, 
животи  оба  научника  су  се  угасили.  О  њима  је  после  њихове  смрти,  и  у  каснијим 
приликама, исцрпно писано 2 . За бављење њиховим радом, анализом њихова значаја, 
остало нам је мало могућности а да се не поновимо са нашим претходницима. 

Није лако пронаћи оно што до сада није речено у протеклих педесет година о овим 
научницима, јер већина наших професора, академика, научних радника 3 тражили су и 
налазили  инспирације  у  вредновању  њихових  комплетних  научних  опуса.  Таквих 
прилика  је  било  више,  како  непосредно  после  њихове  смрти  тако  и  поводом 
меморисања  појединих  годишњица 4 када  су  одржавани  и  читави  научни  скупови  са 
низом реферата посвећених њима и њиховом раду 5 . Ове, 1994. године Балканолошки 
институт САНУ организовао је скуп посвећен животу и раду Тихомира Ђорђевића у 
проучавању балканских народа. Колико ми  је познато, ни тада ниједан реферат није 
посветио  пажњу  великом  интересовању  Тихомира  Ђорђевића  за  проучавања  наше 
народне  медицине  и  здравствених  прилика  у  нашем  народу,  те  ћу  се  на  тој 
проблематици, претежно неосветљеној, и задржати. 

Због гостију и студената који су овде присутни, дозволите ми да само у најкраћем 
поменем неке  од  важнијих момената из живота и рада др Тихомира Ђорђевића као 
моје виђење једне од најмаркантнијих фигура наше етнолошке науке. 

1 Стогодишњица Филозофског факултета, Београд 1963, с. 288290. 
2 Омаж првим професорима етнологије на Београдском универзитету отворио је управник Одељења за 

етнологију  проф.  др  Никола  Ф.  Павковић.  Затим  је  декан  Филозофског  факултета  проф.  др  Љубомир 
Максимовић  краћим  излагањем  поздравио  присутне  госте,  чланове  Одељења  за  етнологију  и  студенте. 
Потом су следила два предавања: најпре о проф. др Тихомиру Ђорђевићу, које је одржала проф. др Сребрица 
Кнежевић  (које овде саопштавамо)  и  друго о проф.  др  Јовану Ердељановићу,  које је написао и саопштио 
проф. др Никола Павковић. 

3 Набројаћемо само нека од имена, а пре свих то су наши уважени професори, заправо ђаци и следбеници 
Ђорђевићеви и Ердељановићеви: проф. др Мирко Барјактаровић, др Јован Вукмановић, Рајко Николић, као и 
Цвијићеви студенти и следбеници, а наши драги професори др Боривоје Дробњаковић, др Милисав Лутовац 
и др Душан Недељковић, затим наше колеге и потом наши студенти, а међу њима на првом месту проф. др 
Петар Влаховић,  др Драгослав  Антонијевић,  проф.  др Душан  Бандић,  др Слободан  Зечевић,  др Оливера 
Младеновић, др Миљана Радовановић, др Ненад Љубинковић и други. 

4 Поводом десет година од смрти писали су Љубица и Даница С. Јанковић, проф. др Миленко 
Филиповић,  проф. Мирко  Барјактаровић,  проф.  др Петар Влаховић.  У  јубиларној  1968.  години,  поводом 
стогодишњице  рођења  Тихомира  Ђорђевића,  изречене  су  многе  оцене  у  Српској  академији  наука,  на 
Коларчевом универзитету, као и у месту Ђорђевићевог рођења Алексинцу. 

5 Објављена  је  и  Споменица  посвећена  стогодишњици  рођења  Тихомира  Ђорђевића,  САНУ,  Посебна 
издања  CDXLV, Споменица књ. 51, Београд 1971. Године 1976. одржан је у Панчеву симпозијум посвећен 
проф. др Јовану Ердељановићу. Народни музеј Панчева је издао публикацију Јован Ердељановић, живот и 
дело, Панчево 1976.
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Тихомир Р. Ђорђевић поникао је и васпитаван је у патријархалној средини. Рођен 
је 1868. године у Књажевцу, где је његов отац био свештеник. Школовање је започео 
у  селу  Тешици,  а  затим  је  наставио  у  Алексинцу,  где  је  завршио  ниже  разреде 
гимназије. Даље  се школовао  у Нишу,  а  кад  је  требало да пође на  студије,  он  је  од 
свога среза могао да добије стипендију, и требало је да пође на медицинске студије у 
Беч,  јер  је  Алексинчанима  био  потребан  лекар 6 .  Шта  је  то  било  да  интересантне 
медицинске  студије  у  Бечу  не  прихвати,  а  да  остане  у  Београду,  где  се  уписао  на 
Велику  школу  а  1891.  године  са  одликом  дипломирао.  Почео  је  да  ради  као  нижи 
предавач  у  Алексинцу,  где  убрзо  и  бриљантно  стиже  до  положаја  директора 
Учитељске школе 7 . 

Године  1902.  одлази  на  специјализацију  и  један  семестар  проводи  на  Бечком 
универзитету.  Затим  је  прешао  на  Минхенски  универзитет,  где  је  исте  године 
одбранио докторску дисертацију Die Zigeuner  in Serbien,  I,  II, Budapest  1903,  1906 8 , 
чији  су  одељци  објављивани  на  нашем  језику  у Нашем народном животу,  као и  у 
разним часописима. Све то је допринело да пређе у Београд и добије место професора 
у  Првој  мушкој  гимназији,  да  би  већ  1906.  године  био  изабран  за  доцента  при 
Етнолошком семинару Филозофског факултета (заједно са Јованом Ердељановићем). 
Семинар  за  етнологију  са  етнографијом  формално  је  припадао  Географском 
институту, на чијем је челу све до 1927. године био Јован Цвијић 9 . 

Ђорђевићева педагошка делатност на факултету 

У  иностранству  се  Ђорђевић  упознао  са  најзначајнијим  стремљењима  светске 
науке. Његово интересовање  је привукао веома плодан научник Хајнрих Шурц, чији 
је  уџбеник  Етнологија  превео,  како  каже:  „да  бих  и  у  нас  пробудио  интерес  за 
етнологијом,  и  да  бих  је  учинио  приступачнијом  и  популарнијом“ 10 .  Књига  је 
објављена као 122 издање Задужбине Илије Коларца 1907. године. 

Ђорђевић  је одржавао сталне везе успостављене још приликом његових боравака 
у  Бечу  и  Минхену.  Набављао  је  најважнија  дела  тадашњих  прегалаца  на  пољу 
етнологије  и фолклористике и имао добар увид у најновије научне правце. За време 
боравака  у  Лондону,  а  затим  у  Паризу  у  току  Првог  светског  рата,  упознаје  се  са 
делима  Фрејзера,  Тејлора  и  Моргана  које  је  изузетно  ценио,  а  преко  Енгелсовог 
Порекла  породице 11 ,  у  једном  од  првих  издања  у  оригиналу,  упознао  се  и  са  овим 
нових  правцем  у  науци 12 .  Имао  је  огромно  и  разноврсно  интересовање  за 
најразличитију  проблематику  коју  је  годинама  непрекидно  обрађивао.  Стално  и 
систематски  се  бавио  научним  радом,  преносећи  своја  широка  знања  на  своје 
студенте  и  сараднике,  као  и  на  све  које  је  успевао  да  заинтересује  за  сарадњу. 
Амбициозан,  млад,  материјално  обезбеђен,  покренуо  је  и  о  свом  трошку  издавао 
часопис „Караџић" (18991901. и 1903. године). Окупио је научнике, угледне педагоге 

6 Мирко Б а р ј а к т а р о в и ћ,  Др Тихомир Ђорђевић и његов рад, ГЕМ ХVI, Београд 1953, 257. 
7 Ненад Љ у б и н к о в и ћ, Живот и дело Тихомира Р. Ђорђевића, Наш народни живот 4, Просвета, 

Београд 1984, 275276. 
8 Исто, 276. 
9 Сто година Филозофског факултета, 290. 
10 ХајнрихШ у р ц, Етнологија, Београд 1907, Предговор V. 
11 Драгослав А н т о н и ј е в и ћ, Тихомир Ђорђевић и његово научно дело, Зборник Матице српске, св. 

51, Нови Сад 1969, 140. 
12 Ненад  Љ у б и н к о в и ћ, нав. дело 280.
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и просветне раднике, као и све оне који су гајили љубав према народној традицији и 
уметности  и  код  којих  је  питањима  објављеним  у  свескама,  „Караџића“  успео  да 
развије интересовање за нов научни анкетни метод и сабирачки рад на терену. 

Систематско праћење етнолошке науке у свету, широко организовано 
истраживање  и  спроведене  анкете  довеле  су  до  сјајних  сумирања  резултата,  да 
кажемо  синтеза  које  потврђују  да  је  Ђорђевић  имао  добро  разрађену  теоријску  и 
организациону  основу  за  широко  захватање  етнолошких  истраживања.  У  многим 
доменима етнолошких истраживања, у објашњавању и упоређивању појава, Ђорђевић 
је обавио пионирски посао, и, како многи научници наводе, учинио је то на најбољи 
могућан начин. 

У  области  изучавања  народне  здравствене  културе,  по  обиљу  тема,  распону 
истраживања,  објављеним  резултатима  и  признању  које  је  и  на  том  пољу  стекао, 
Ђорђевић  је  још  као  млад  научни  радник  1908.  године,  иако  није  био  лекар, 
предложен и изабран за члана Српског лекарског друштва 13 . 

И  остали  радови,  а  његова  библиографија  износи  више  од  720  библиографских 
јединица, указују на веома плодног писца и научника широког хоризонта, професора 
који је умео да усклади своју истраживачку, педагошку и научничку делатност. 

Пуне 32 године предавао је на Филозофском факултету у Београду. Чинио је то са 
пуно достојанства. Као предавач, како наводи проф. др Боривоје Дробњаковић, био је 
веома убедљив. И, као што се у својим радовима одликовао јасним и лаким стилом, 
прецизним и сажетим излагањем, таква су била и његова предавања: концизна, јасна 
и разумљива. Кад  је излагао компликовану проблематику, он би тумачио део по део 
и,  захваљујући  његовој  живој  речи  и  његовом  хумору,  и  најсложенију  тему  је  с 
лакоћом  износио  до  краја,  тако  да  је  све  изгледало  веома  једноставно.  Освајао  је 
својим  приступачним  излагањима  обиља  чињеница  огромним  знањем и  ванредним 
памћењем. 

Према  својим  ученицима  био  је  веома  предусретљив. Посуђивао  им  је  књиге из 
своје библиотеке. Његов дом био је за њих отворен. Несебично и срдачно упућивао их 
је  и  помагао  у  њиховим  научним  прегнућима,  спреман да  им  помогне  и  у  свакој 
другој  прилици.  Омиљен  као  наставник,  био  је  омиљен  и  као  човек.  Уживао  је 
симпатије  и  љубав  многих  својих  поштовалаца.  „У  својој  широкогрудости“  нечији 
напредак  је  „пратио  с  највећим  интересовањем  и  одобравањем.  Прочитао  је  сваки 
наш рад када се одштампа. Чак подстицао на самосталност, саветујући нас да њега 
што мање наводимо. Такав је био уопште према својим ученицима: Наука треба да 
напредује“, говорио је „и сваки научни радник дужан је да је унапреди“ 14 . 

По  речима  академика  Душана  Недељковића  „таквим  огромним  пионирским 
научним  делом  Тихомир  Ђорђевић  ушао  је  у  ред  оних  оснивача  наука  о  нашем 
народном  животу  без  чије  помоћи  будућа  поколења  не  би  могла  напред...  А  наше 
поколење,  за  разлику  од  будућих,  корачало  је  у  науци  још и  уз  помоћ  саме људски 
безмерно  меке  и  топле  речи  и  јединствено људски благог осмеха нашег чика Тике, 
који је са 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“ 15 . 

13 Сребрица  К н е ж е в и ћ, Академик проф. др Тихомир Р. Ђорђевић члан Српског лекарског друштва, 
Српски архив за целокупно лекарство, бр. 101/2, Београд 1973, 185192. 

14 Љубица С. Ј а н к о в и ћ, Историјскоетнолошки радови 17. 
15 Душан  Н е д е љ к о в и ћ, Етнолошко дело и личност академика Тихомира Ђорђевића, 30.
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Као  што  је  већ  поменуто,  Т.  Ђорђевић  је,  пре  него  што  је  постао  доцент  на 
Универзитету, превео са немачког уџбеник Етнологија Хајнриха Шурца. Он сам није 
написао  свој  уџбеник,  али  су  студенти  користили  његове  чланке  О  етнологији 16 , 
Етнографија  од  Х.  Харузина 17 ,  Етнологија,  етнографија  и  сродне  им  науке 18 , 
Етнолошка наука у Јужних Словена 19 , у ствари приказ Ердељановићевог чланка. 

Одмах  после  стицања  докторске  титуле  1902.  године  понудио  је  Српској 
краљевској  академији  да  му  штампа  рукопис  на  нашем  језику  Цигани,  прилог 
потпуном проучавању народа Краљевине Србије, али је био одбијен 20 . Стога је он ту 
проблематику  разбио  у  више  чланака  и  поглавља и  објављивао их  у  великом броју 
тадашњих публикација. По радовима из ове проблематике постаје на пример, „један 
од првих, високоцењених циганолога у свету“ 21 . Томе је допринело његово познавање 
влашког  циганског  говора.  Изабран  је  за  члана  Друштва  за  проучавање  Цигана  у 
Лондону 22 .  Непрестано  је  разрађивао  проблематику  о  стваралаштву,  животу  и 
обичајима  Цигана.  Велики  део  тога  објављен  је  у  његовом  капиталном  делу  Наш 
народни  живот,  најпре  само  у  једној  књизи  у  издању  Српске  књижевне  задруге 23 
1923.  године,  а  затим  у  облику  зборника  радова  од  десет  књига,  такође  под  истим 
називом (Наш народни живот) од 1930. до 1934. године, у издању Геце Кона. 

У поменутом корпусу Наш народни живот, осим проучавања Цигана Ђорђевић је 
доста  простора  посветио  и  осталим народима  који живе на Балканском полуострву, 
пре  свега Арбанасима 24 ,  затим  Јеврејима 25 ,  Јерменима 26 ,  Черкезима 27 ,  Турцима 28 .  У 
целокупном  Ђорђевићевом  раду,  при  компарацијама  се  наводи  и  грађа  и 
проблематика везана за Грке 29 , има помена о Римљанима, али обухвата и словенске 
народе  Русе, Чехе  (када, на пример, говори о неким обичајима и сл.) па помиње и 
Немце  у  Србији  за  време  владе  кнеза  Милоша 30 ,  обичаје  Швеђана  и  других 
германских народа 31 . Пореди наше и француске  јуначке песме 32 , међусобне културне 
везе, утицаје, насељавање. Посматра наше колоније у Будиму и околини 33 . Објављује 
чланак Негри у нашој земљи 34 . 

16 Објављено у Српском књижевном гласнику I, 1906. 
17 Српски књижевни гласник, 16. март 1906. 
18 Од Ј. Е р д е љ е в и ћ а, СКГ 1, 1 децембар 1906. 
19 Југославија 1930. 
20 Ненад  Љ у б и н к о в и ћ, навод под 7, 287. 
21 Душан  Н е д е љ к о в и ћ, Етнолошко дело и личност, 25. 
22 Љубица и Даница С.  Ј а н к о в и ћ, Грађа 183. 
23 Објављено као 174. књига СКЗ, Београд 1923. 
24 Као што су наведене библиографске јединице под бројем 189, 190, 343, 345, 346, 468, 521, 580, 584, 

594,  640,  641,  644,  647,  648.  Упоредити  Списак  штампаних  радова  Тихомира  Р.  Ђорђевића,  Билтен 
Института за проучавање фолклора 3, Сарајево 1955, 183196. Даље Билтен. 

25 Посебно радови под бр. 313, 320, 324, 358, 366, 402, 404, 409, 429, 467, 484, 486, 559, 
26 Јерменска колонија у Београду, Прилози VII 1927. 
27 Черкези у нашој земљи, Гласник Скопског научног друштва, 1927. 
28 Библиографске јединице под бр. 59, 77, 102, 651, 533, 330, 336, 337. 
29 Грци у Србији за време владе Кнеза Милоша, 1923. 
30 Рад наведен под бр. 322 објављен у листу "Време" 6, 7. и 8. јануара 1923. 
31 Библиографска јединица под бр. 344, 426, 558, 692. 
32 Косовске и француске јуначке песме, Српски књижевни гласник, 16. септембра 1927. 
33 Братство ХV, Београд 1920. 
34 Гласник Скопског научног друштва VII и VIII 1930.
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Друго  Ђорђевићево  значајније  усмерење  било  је  проучавање  проблематике 
румунског  фолклора 35 .  Најпре  је,  1902.  године,  са  француског  превео  чланак  Л. 
Шајнеана,  а  затим,  убрзо,  после  путовања  1905.  године,  објављује  у  Српском 
књижевном  гласнику  као  путописне  белешке 36 ,  своје  утиске и  размишљања. Њих  је 
прештампао и издао као посебну књигу Кроз наше Румуне 37 већ 1906. године. После 
тога,  наставља  рад  на  тој  проблематици 38 ,  па  пише  рад  Из  живота  народа 
румунског 39 ,  даје  румунску  библиографију 40 ,  приказује  радове  о  Румунима  у 
Македонији  и  Епиру 41 ,  пише  о  Доситеју  Обрадовићу  и  Румунима 42 ,  бави  се  ликом 
Александра Великог у румунској литератури 43 , пише о Румунима у Србији 44 . Од првог 
намеравног пута у Румунију, који је био осујећен пошто је био одређен за председника 
бирачког  одбора  за  избор  народних  посланика 45 ,  до  1941.  године  није  напустио 
проучавање  Румуна.  Тиме  је,  према  својој  идејној  концепцији  да  проучи  несрпско 
становништво  наших  крајева,  дотакао  једно  од  веома  осетљивих  питања  у  оно 
време.  Приступио  је  пажљиво,  научно  и  ограничио  се  на  констатовање  само  онога 
што  је утврдио да  је реално. Тиме  је дао свој допринос балканологији, а преко ње и 
етнологији света. 

Поред  етнологије,  проф.  Т.  Р.  Ђорђевић  је  предавао  и  музеологију,  поставивши 
основ развоју наше музеологије. Писао  је о појединим нашим музејима 46 , као што је 
приказивао  и  потпомагао  сваку  корисну  акцију  у  том  правцу 47 .  Приказивао  је  и 
изложбе 48  или,  пак,  стране  етнографске  музеје 49 .  Као  научник,  који  није  био  лекар, 
проучавајући проблематику здравствене народне културе али и као музеолог, објавио 
је уочи рата 1941. године рад Музеум реткости и лекарска библиотека у Београду 50 . 

Допринос Т. Ђорђевића проблематици народне здравствене културе 

Иако није студирао медицину, Т. Ђорђевић се већ на почетку каријере, као млад 
службеник  у  Алексинцу,  почео  интересовати  за  народну  медицину.  Часопис 
„Караџић",  који  је  покренуо  1899.  године,  имао  је  посебну  рубрику  Медицински 
обичаји  у Срба,  у  којој  су  објављивани  занимљиви прилози из народне превентиве, 
као и најразноврснији лекови и начини лечења. Настојао је да преко својих сарадника 
прикупи што више грађе из народа, а према упутствима која су у то време сматрана 
најмеродавнијима. 

35 Коло, 1902. 
36 Кроз наше Румуне, Српски књижевни гласник књ. ХVI. 
37 Штампарија Светозара Николића, Београд 1906, 193. 
38 Библиографске јединице 99 и 108. 
39 Српски књижевни гласник, 16. децембар 1908. 
40 Српски књижевни гласник, 16. март 1911. 
41 Српски књижевни гласник, 1. јул 1910. 
42 Српски књижевни гласник, 16. март 1916. 
43 Српски књижевни гласник, 1. октобар 1911. 
44 Библиографске јединице под бр. 323, 357 и 701. 
45 Кроз наше Румуне, 3. 
46 Цетињски музеј, Српски књижевни гласник, 1. август 1926. 
47 Др Душан  М а р к о в и ћ, Сарајевске музеје треба помоћи, Сарајево 1926, Српски књижевни гласник, 

16. август 1926. 
48 Са међународне хигијенске изложбе у Дрезди, Здравље, септембар 1991. 
49 Етнографски музеј у Гетингену, Гласник Етнографског музеја у Београду II, Београд 1927. 
50 Централни хигијенски завод књ. 5, Београд 1941, 252254.
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Више  од  педесет  година  радио  је  на  сакупљању  народне  медицинске  традиције, 
допуњавао  је  и  проверавао  путујући  и  истражујући  на  терену  у  народу,  користећи 
анкете преко својих сарадника и архивску грађу. Круна рада у области историје наше 
здравствене  културе  јесте  Ђорђевићева  дефиниција  народне  медицине.  Она  је  уско 
везана за његову концепцију народне културе, за коју изричито сматра да се испољава 
у  нашој  литератури,  историји,  народној  медицини,  народном  праву,  народној 
филозофији, народним обичајима, народној музици и свему у чему се испољавају дух 
и индивидуалност народа. 

Говорећи  о  односу  народне  културе  и  додирима  са  културама  других народа,  са 
прогресом  опште  културе и напретком науке,  истиче:  „Лудо би било мислити да  ће 
наша  национална  култура  моћи  вечито  да  противстане  новој,  која  непрестано 
наваљује да до нас продре“. 

Залаже се за систематско проучавање народне медицине и њен однос са научном 
медицином,  истичући  да  народна  медицина  „за  модерну  медицину  не  представља 
ништа друго, но оно противу чега се културни човек мора бунити“. Ипак, каже даље 
„ако  народна  медицина  нема  више  практичне  вредности,  она  има  вредности  као 
градиво које својом садржином показује порекло, облике и фазе на путевима развитка 
културних  људских  тековина  и  лествица  којима  се  медицина  пела  до  своје 
данашњице“. Другим речима, садржина народне медицине је градиво за упознавање 
медицинске културе у прошлости 51 . 

Проучавајући  грађу  до  које  је  дошао  сам  преко  упоредне  литературе  или  преко 
својих сарадника  још 1903. године, објавио је чланак „Амајлија“. Установио је да је 
на  разним  странама  света,  код  различитих  етничких  група,  у  вишим  и  нижим 
културама,  веома  распрострањено  веровање  да  амајлије  служе  као  средство 
предохране  од  болести  и  као  средство  противу  већ  насталих  болести 52 .  Наставио  је 
истраживање и дошао до обимне грађе, па је као резултат тако комплексних студија 
настала књига Зле очи у веровању и обичајима Јужних Словена 53 . 

Ђорђевић је активно сарађивао са Друштвом за чување народног здравља и у том 
циљу  је  обавио  и  више  истраживачких  путовања.  Његове  путописне  белешке 54 ,  а 
поготову  оне  које  је  1909.  и  1910.  године  водио путујући по Хомољу и  Звижду 55  за 
рачун  тог  друштва,  биле  су  основ  за  касније  богато  документоване  студије. На  тим 
путовањима  био  је  близак  природи  и  људима  и  отуда  су  увек  у  жижи  његовог 
интересовања  човек  и  култура  у  узајамном  односу  с  вечитим  силама  природе  и 
људског  стваралаштва.  Није  ни  чудо  да  је  своје  најопсежније  дело,  посмртно 
објављено,  конципирао  тако  да  је  оно  данас  права  ризница  народних  веровања  и 
поступака  изведених  на  основу  упоређивања  са  медицинским  поступцима  какве  су 
примењивали антички народи. Његова књига Природа у веровању и предању нашега 
народа  садржи  обиље  етномедицинских  информација  различите  садржине 56 , 
груписане у два томе. 

Етнопсихолошка  оријентација  Ђорђевићева  запажа  се  у  скоро  свим  његовим 
радовима. Ако пише о антропофагији, он анализира мотиве узимања људске крви и 

51 Тихомир Р. Ђ о р ђ е в и ћ, Неколике болести и народни појмови о њима, САНУ, Грађа ХVI, Одељење 
медицинских наука књ. 2, Београд 1965. 1. 

52 Сребрица  К н е ж е в и ћ, наведени рад под 23. 
53 Српски етнографски зборник  LIII, Београд 1938. 
54 Библиографске јединице под бр. 13, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 43, 49, 57, 60, 81, 95, 153. и 162. 
55 Одреднице под бр. 153. и 167. 
56 Српски етнографски зборник  LXXII, Живот и обичаји 33, Београд 1958.
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мокраће  као  лека 57 ,  ако пише о  схватању чудесне моћи  кошуље  једноданке,  ћитаб   
хамајлије или других детаља у практичној етномедицинској традицији 58 , ако говори о 
води  са  оружја  или  о  народном  веровању  у  лековитост  појединог  биља 59 ,  с 
подједнаком пажњом их проучава као и друге стварне елементе из народне културе. 
Он  није  само  етнолог,  вешт  истраживач  који  уме  да  одабере,  постави  и  реши 
проблем, већ, да би испунио своју обавезу према народу, сматра да етнолог треба да 
делује и као здравствени просветитељ. Тако су настали неки чланци који су утолико 
значајнији  јер  су  објављивани  у  дневним  листовима  великог  тиража,  као  што  је 
„Политика“  или  у  часописима  какав  је  био  „Народно  здравље“.  Неуморно  је 
сарађивао  и  са  медицинским  часописима:  „Српски  архив  за  целокупно  лекарство“, 
„Здравље“,  „Медицински  преглед“,  „Лекар“,  „Miscelanea“  и  другим.  У  овим  и 
другим књижевним гласилима он не само да објављује своје чланке већ објективно и 
зналачки  приказује  радове  из  историје  медицине.  Тако  је  приказао  шароњање 
(трепанацију) код Срба, радове Ватева и Рогина или приказао прве бројеве најновијих 
часописа. Написао  је  предговор књизи Ристе Јеремића 60 , посветио пажњу изразитим 
појединцима,  народним  лекарима  али  и  првим  медицинским  стручњацима 
(дипромирани  лекари 61 ,  др  Ђорђе  Пантелин 62 ,  Локман  хећим 63 )  и  др.  Он  говори  о 
улогама  др  Јована  Стејића,  др Нестора Месаровића,  др  Јосифа  Ребића  а  помиње  и 
Антона Славуја  и Боровца. Њега  интересују и  лековите воде и бање око којих су се 
окупљали болесни. 

Мислим,  ипак,  да  је  најзапаженији  био  онај  период  његовог  живота  кад  је  као 
релативно  млад  научни  радник  започео  систематско  истраживање  архивске  грађе, 
која  му  је  послужила  за  реконструисање  етномедицинске  прошлости. Посебно  је  на 
себе скренуо пажњу студијом Медицина у Србији првих година владе Кнеза Милоша, 
што  је  објављено  најпре  у  медицинском  часопису,  а  непосредно  после  тога  и  као 
посебно  издање 64 .  Студија  је  указивала  на  аутора  посебних  квалитета.  Зато  је 
Ђорђевић,  иако  етнолог,  изабран  за  члана  Српског  лекарског  друштва  исте,  1908. 
године.  Несумњиво  да  је  за  амбициозног  и  талентованог  научника  какав  је  био 
Ђорђевић  то  био  један  од  јачих  подстрека  да  се  и  даље  бави  етномедицинским 
истраживањима. Стога у његовом богатом стваралачком опусу и има неколико књига 
које  су  непосредно  везане  за  здравствену  проблематику.  Међу  њима,  поред  већ 
поменутих,  свакако  треба  издвојити  његово  дело  које  је,  после  првог  објављивања 
1921.  године  у  издању  Министарства  народног  здравља,  као  посебна  књига 
Централног хигијенског завода, публиковано и 1938. године. Тиме је потврђено да је 
поверење  које  је  нелекару  указало  специјално  стручно  удружење  лекара  још  1908. 
године изабравши га за члана Српског лекарског друштва, било потпуно оправдано. 

57 Тихомир Ђ о р ђ е в и ћ, Наш народни живот I, 114118. 
58 Етнологија I, св. 1, Скопље 1940. 
59 Етнологија III Скопље 1940, 180181; Етнологија IV, Скопље 1940, 229230. 
60 Др Ристо  Ј е р е м и ћ, Здравствене прилике у југословенским земљама до краја ХIХ века, Загреб 1935, 

Библ. бр. 609. 
61 "Лекар", 15. јули 1927; "Политика", 12. јули 1921. 
62 Miscelanea, 4, 8890. 
63 Miscelanea 3, 1519. 
64 Српски архив за целокупно лекарство за мај и јун 1908.
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На крају, као последње дело у комплетној библиографији долази књига Неколике 
болести и народни појмови о њима 65 , објављено двадесет једну годину после његове 
смрти,  још  један од многих доказа непрекидног и успешног стваралаштва Тихомира 
Ђорђевића. 

За  ванредног  професора  изабран  је  1919.  године.  На  свој  53.  рођендан,  1921. 
године,  изабран  је  за  дописног  члана  Српске  краљевске  академије.  Исте  године 
постао  је  редовни  професор.  Шеснаест  година  касније,  у  68.  години,  заједно  са 
Николом  Теслом,  Ђорђевић  је  изабран  за  редовног  члана  Академије  наука  1937. 
године. Следеће, 1938. године одржао  је своју академску беседуО пореклу накита и 
одела  у  човечанству 66 .  Исте  године  је  пензионисан.  Наставио  је  да  ради.  За  време 
окупације  био  је  лишен  слободе и  затворен у Бањичком логору, а  затим, као стар и 
болестан,  пуштен.  Умро  је  у  седамдесет  седмој  години  живота,  26.  маја  1944. 
године 67 . У  балканском и првом светском рату био  је командир болничке чете. Крај 
другог  светског  рата  није  дочекао,  изгубивши  битку  са  опаком  болешћу,  покошен 
уремијом не дочекавши слободу. 

Тихомир Ђорђевић био је омиљен као наставник, пријатан као човек, те је уживао 
симпатије  и љубав многих  својих поштовалаца.  За  оне  који нису имали прилике  да 
живе  у  његово  време  користимо  разна  мишљења  његових  савременика  и 
конструишемо његову личност. Покушали смо да дамо само приближну слику онога 
шта је урадио за развој наше науке о народу. Сви су констатовали да је био научник 
широких  хоризоната,  дисциплинована  духа,  нових метода.  Био  је  занимљив  писац, 
лаког  стила,  сажетог  и  убедљивог  излагања.  Његови  су  прилози  веома  добро 
конципирани.  Освајао  је  лакоћом  и  приступачношћу  излагања.  И  најсложенија 
питања  великог  обима  рашчлањивао  је  обиљем  чињеница.  Захваљујући  своме 
великом научном искуству, и најтежи проблем би објаснио на најједноставнији начин. 

Отмен,  пријатне  спољашњости,  углађених манира,  познавалац неколико  страних 
језика, духовит и до краја живота неожењен. Да ли је могућно да човек који је толико 
времена  посветио  женама  и  написао  више  чланака  о  њима  (О  српским  женама; 
Женске народне песме из Црне Горе, Мајчинство; Казне за жене и др.) и девојкама 
(Девојачка  невиност  у  нашем  народу;  Заветоване  девојке  у  Арбанаса;  Коса  у 
девојака);  уопштено  или  обрађујући  проблематику  везану  за  поједине  истакнуте 
лепотице  или  интелектуалне  раднице  (Тужна  историја  лепе  Фросине;  Српска 
краљица  Јелена;  Српска  света  Јелена;  Књегиња  Љубица  у  Видину;  Једно  писмо 
Мине Вукове) успео потпуно да се отргне од љубавне чаролије? 

Поуздано  знамо  да  је  целога  живота  за  лепши пол  „остао неухватљив“. Толико 
активан  и  занимљив  човек,  пуно путујући, много  времена проводећи  са младима,  у 
основи је био усамљеник. Зашто? 

Свакако  због  тога  што  се,  уместо  изабранице  свога  срца,  определио  за  науку, 
вероватно страхујући да би супруга била љубоморна на етнологију. Јер, познато је, да 
су  неке  жене  бивале  љубоморне  на  стваралаштво  својих  мужева  и  њихову  науку. 
Наводи се да се жене боје науке каткад више него живе супарнице! 

Једно је сигурно. Тихомир Ђорђевић се својој изабраници, својој највећој љубави 
етнологији и истраживачком раду потпуно посветио. Писао је о брачним обичајима, 

65 Последња,  720.  библиографска  јединица  и  књига  је  објављена  у  издању  САНУ,  Грађа  књ.  ХVI 
Одељење медицинских наука књига 2, Београд 1965. 

66 То је 661. библиографска одредница у његовом опусу. 
67 Ненад  Љ у б и н к о в и ћ,Живот и дело Тихомира Р. Ђорђевића, 227.
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а није се женио. Деце није имао а написао је студију Деца у обичајима и веровањима 
нашег  народа 68 .  Са  пуно  љубави  и  искрене  оданости  био  је  везан  за  поједине 
проблеме, које  је префињено одабирао, пажљиво обрађивао. И кад би их завршио и 
објавио, неке није никада напуштао. Поново им се враћао. Неке, кад би и напустио, 
после  више  година  је  наново  обрађивао.  Као  да  су  га  зачарали  проблеми  попут 
проучавања Румуна, Цигана, Арбанаса. 

Његови се радови не читају, већ упијају. Плени грандиозношћу плана и смелости 
синтезе. Елан и "љубав са којом је почео да ради на науци нису га напуштали до краја 
живота“. По сећању проф. Дробњаковића кад га је посетио у санаторијуму Живковић, 
„иако  опхрван  тешком  болешћу,  није  се  на  болест  пожалио  ни  једном  речју. 
Напротив,  са  младићким жаром  говорио  је  о  будућности  нашој  и  о  науци о народу 
жалио што неће моћи поживети још коју годину да би могао завршити многе своје 
започете радове“ 69 . 

Своју велику библиотеку од 12000 свезака, која је слика његовог рада на науци, са 
реткостима  од  велике  културне  вредности,  завештао  је  Народној  библиотеци  у 
Београду,  са  жељом  да  се  чува  у  целини  као  Библиотека  проф.  др  Тихомира  Р. 
Ђорђевића. 

Да дело и дух оснивача етнолошке науке и даље живи и негује се на Одељењу за 
етнологију,  доказ  је  и  данашњи  одзив  свих  етнолога  и  пријатеља,  лекара  и  свих 
наших гостију који присуствују овој скромној свечаности. Све нам то даје наде да ће и 
даље појединачно поштовање дела проф.  Ј. Цвијића, проф. Т. Ђорђевића и проф.  Ј. 
Ердељановића у овој школи науке, коју су они основали, остати и опстати као чврст и 
солидан темељ из кога ће се наука даље развијати и разгранавати. 

68 Штампао је Централни хигијенски завод 1941. као посебну књигу. 
69 Боривоје  Д р о б њ а к о в и ћ, 551.


