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Миленко С. Филиповић на Косову
и Метохији према писању
дневног листа Вардар*
Апстракт: Миленко С. Филиповић један је од најзначајнијих срп
ских и југословенских етнолога 20. века. Истраживања је обављао широм
бивше Југославије, између осталог и на простору Косова и Метохије. Нешто о томе писала је и дневна штампа. Циљ овог рада јесте покушај да
се један од Филиповићевих студијских боравака на Косову и Метохији,
из 30-их година 20. века, прикаже у светлу писања листа Вардар, који је у
периоду између два светска рата излазио у Скопљу.
Кључне речи: Миленко С. Филиповић, етнологија, Косово и Мето
хија, Вардар.

Миленко С. Филиповић сврстава се међу најеминентније, нај
свестраније и најплодније српске и југословенске етнологе 20. века.
То потврђује број објављених радова, разноврсност територија на
којима је истраживао, теме и уочени проблеми које је испитивао,
својствен начину рада, приступима објашњавању прикупљене грађе,
научним резултати које је остварио. Рођен је 8. новембра 1902. године у Босанском Броду као прво дете у многочланој породици Сретена Филиповића, службеника на железници, чији су преци крајем
18. или почетком 19. века из некадашњег Оногошта (данас Никшић)
дошли у Сарајево. Основну школу завршио је у Високом а гимназију
у Тузли 1921. Исте године одлази у Београд, и на Филозофском факултету студира антропогеографију, етнологију, археологију, нацио* Рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског
народа на Косову и Метохији од XV до XХ века (број 148020), који је одобрило и
финансира Министарство науке Републике Србије.
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налну историју, код тада најпризнатијих домаћих научника: Јована
Цвијића, Тихомира Ђорђевића, Јована Ердељановића, Милоја Ва
сића, Веселина Чајкановића. Дипломирао је јуна 1925. године.1
По завршетку студија, Филиповић је постављен за суплента у
гимназији у Сарајеву, а од 1926. до 1930. био је професор гимназије
у Велесу. Истовремено је припремао своју докторску дисертацију,
под називом Етничка прошлост нашег народа у околини Високог
(Босна), коју је 1928. године одбранио на Филозофском факултету у Београду код професора Владимира Ћоровића. Присутни на
тој одбрани забележили су да се већ приликом тог свечаног чина
видело да ће домаћа етнологија добити озбиљног, врсног радника, који научним проблемима прилази смело, не устручавајући се
да своје мишљење супротстави већ постојећим ауторитативним
мишљењима.2
Стицајем околности, Филиповић је често мењао пребивали
шта и радна места. Након запослења у Сарајеву и Велесу, од 1930.
до 1941. године радио је као доцент и ванредни професор на Филозофском факултету у Скопљу. За време Другог светског рата био је
у пензији, да би се, одмах после ослобођења, поново активирао. Од
1945. до 1950. године био је кустос у Етнографском музеју у Београду, а од 1950. до 1955. научни сарадник Етнографског института у
Српској академији наука и уметности. После тога, прелази на Универзитет у Сарајеву, где је, као редовни професор, и пензионисан
1962. године.3 Враћа се у Београд и ту стално настањује. Наставља
неуморно да ради, време проводи у библиотекама и архивима, или
у кући окружен богатом стручном литературом; књиге, часописи,
сепарати из земље и иностранства, не само из етнологије већ и из
сродних дисциплина, стизали су му скоро свакодневно. Иако већ
у поодмаклим годинама, и нарушеног здравља, одлази на стручне
састанке, симпозијуме, где износи запажена саопштења, или проводи време на терену ради провере и допуне података које је током
ранијих истраживања прикупио. Умро је 22. априла 1969. године, у
својој кући, непосредно по повратку из библиотеке Етнографског
музеја где је сакупљао грађу за своја капитална дела Етнологија
Срба, Теорија етноса и Студије о патријархалној култури.4
1
Ђурђица Петровић, „О Миленку С. Филиповићу“, у: Миленко С. Фили
повић, Човек међу људима, Српска књижевна задруга, Београд, 1991, 471.
2
Исто, 472.
3
Душан Бандић, „Миленко Филиповић као истраживач народне религије
Јужних Словена“, у: М. С. Филиповић, Трачки коњаник, Просвета, Београд,
1986, 340.
4
Ђ. Петровић, нав. дело, 477, 480.
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Миленко С. Филиповић је дао вишеструк допринос развитку
српске и југословенске етнологије. Био је иницијатор и организатор колективних истраживања, покретач и уредник многих научних и стручних едиција, вредан музејски радник, такође и педагог
који је многе младе људе увео у свет науке. При том, највећи део
свог времена и своје енергије уложио је у научно-истраживачки
рад. Прве прилоге објавио је још као студент, да би током неколико
деценија створио импозантан научни опус од скоро 400 радова.5
Ако томе додамо и приказе и оцене књига, часописа, симпозијума,
конгреса, саопштења на научним скуповима, којима је домаћу
стручну јавност редовно и ревносно обавештавао о свему новом
што се у вези са етнологијом појавило или догодило у свету и код
нас, број Филиповићевих остварења прешао би 1.000 библиографских јединица. Радове је објављивао у Југославији, углавном у
веома угледним публикацијама, али и у иностранству, у часописима: Current Anthropology, Man, Harvard Slavic Studies, Südost-Forschungen, Welt der Slaven, Wiener völkerkundliche Mitteilungen,
Tribus, Zeitschrift für Balkanologie, Archiv für Volkskunde, Southwestern
Journal of Anthropology, итд.6
Опус Филиповићевих радова није само обиман, већ је и тематски веома разноврстан. Тешко је набројати све оне теме којима
се бавио или чије је проучавање бар покренуо. Написао је, на пример, читав низ монографија о појединим предеоним целинама,
насељима, етничким групама, као и бројне студије о различитим
појавама из културе становништва Југославије: у вези са одређеним
установама, друштвеном праксом, обичајним правом, религијом,
привређивањем, исхраном, одевањем, усменим стваралаштвом,
медицином, итд.7 Податке на основу којих је писао своје радове,
а које је прикупио на терену, или пронашао у историјској грађи
и стручној литератури, држао је беспрекорно сређене и класификоване у посебној картотеци. Реч је о комплетној или парцијално
5
Библиографија радова Миленка С. Филиповића публикована је више
пута. У: Татомир Вукановић, „Др Миленко С. Филиповић“, Гласник Етнографског музеја, XII, Етнографски музеј, Београд, 1937, 214–218; М. С. Филиповић,
„Библиографија радова“, Зборник за друштвене науке, 28, Матица српска, Нови
Сад, 1961, 159–170 (период од 1924. до 1960); Nedžad Hadžidedić, „In memoriam.
Akademik prof. dr Milenko S. Filipović“, Geografski pregled, XIII, Geografsko
društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1974, 7–27; Петар Влаховић, Писци наше
етнологије и антропологије, Одељење за етнологију Филозофског факултета,
Београд, 1987, 208–212 (период од 1960. до 1969); итд.
6
Ђ. Петровић, нав. дело, 478.
7
П. Влаховић, нав. дело, 197–202.
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сакупљеној документацији, широког тематског дијапазона, будући
да се никада није ограничавао само на одређене теме и да је испитивао и бележио све од својих информатора, или на шта је
наилазио у књигама, а за шта је мислио да ће му једном можда
бити потребно. Сматрао је да је најважније сакупити што више
информација о „народном животу и култури“, дијахроних и синхроних, како би, у циљу долажења до релевантних закључака, било
могуће обавити потребна поређења. У вези са разноврсношћу података којима је Филиповић располагао, Ђурђица Петровић, једна
од најзначајнијих домаћих етнолошкиња 20. века, наводи следећи
пример: једном приликом разговарала је са њим о извесним сличностима у друштвеној организацији и системима вредности између
динарског становништва и класичних сточара Африке, нарочито
Туарега из Сахаре и Масаја из Кеније и Танзаније. Тај случајни
разговор подсетио је Филиповића да управо на ту тему располаже
једним бројем података; резултат тога био је овај: у Политици, недуго затим, појавио се његов чланак под називом „Африка и наша
земља“.8
Као признати стручњак, био је члан многих домаћих и страних
научних асоцијација, утемељивач Етнолошког друштва у Скопљу,
које је као прво стручно удружење такве врсте у Југославији, основано 1939. године, затим члан Скопског научног друштва, Матице
српске, Академије наука и уметности Босне и Херцеговине, а онда
и иницијатор оснивања Етнолошког друштва Југославије 1957. године. Од страних асоцијација, био је члан Америчког антропогеографског друштва, Америчког географског друштва, Асоцијације
руралних социолога САД, Међународног друштва за етнологију и
фолклор у Паризу.9
Миленко С. Филиповић на Косову и Метохији
са студентима етнологије Филозофског факултета
у Скопљу
Током готово пола века плодног научног рада Филиповић је
неколико пута боравио на Косову и Метохији, где је прикупљао
податке о животу и култури становништва те области. Према
властитој статистици, у коју су урачунати само одласци са конкретним истраживачким циљевима, први пут је 1933. године, као
учесник научне експедиције Београдског универзитета, провео
8
9

Ђ. Петровић, нав. дело, 477–478.
Исто, 472–473, 475, 479.
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неко време у крајевима око Косовске Митровице и Пећи. На Косову
и Метохији је и крајем 1940, када се бави проучавањем становни
штва у области између Ђаковице и Призрена. Као кустос Етнографског музеја у Београду, на том подручју борави и 1946, 1947. и 1949.
године, првенствено ради набављања предмета за збирке Етнографског музеја, као и ради формирања Музеја у Приштини. Неки од резултата тог рада објављени су у следећим студијама: Епска песма у
Средској (1934), Неки погребни обичаји у Ибарском Колашину (1940),
Марков камен код Корише (1940), Ћилимарство у Средачкој жупи
(1952), Хас под Паштриком (1958), итд.10 Међу најобухватнијим
остварењима, насталим као плод вишегодишњих истраживања на
косовско-метохијском подручју, свакако спадају монографије Косово и Метохија (1967) и Жур и околна села (1967).11
Број Филиповићевих боравака на Косову и Метохији већи је од
наведеног. Посебно ако узмeмo у обзир колективна истраживања
која је предузимао, и на чијем челу је стајао, док је (1930. до 1941)
службовао у Скопљу као доцент и ванредни професор етнологије
на скопском Филозофском факултету. Није познато колико је о тим
истраживањима писано, али на извесне податке о њима могуће
је наићи у појединим текстовима који су 30-их година 20. века
објављени у дневној штампи. Мислимо, пре свега, на лист Вардар,
који је излазио у Скопљу и у којем је писано о свему ономе што се
догађало у области тзв. Јужне Србије, односно у Македонији и на
Косову и Метохији.
Неколико је текстова у Вардару у којима се помиње Филиповић.
О њему се углавном говори као о организатору и предводнику
екскурзија студената етнологије скопског Филозофског факултета.
У једном од тих текстова, у којем је приказана екскурзија изведена у
Дримколу, у Македонији, између осталог налази се и Филиповићев
цитат у којем наводи разлоге и значај покретања студија етнологије
у Скопљу, такође и виђење услова у којима се те студије одвијају.
С тим у вези, он каже следеће: „Један од важних повода оснивању
факултета у Скопљу (...) била је потреба и жеља да се омогући што
потпуније и интензивније проучавање земљишта и становништва
Јужне Србије. Због тога је одмах, приликом оснивања факултета, отворена и катедра за етнологију. Међутим, систематски рад
на етнолошком проучавању Јужне Србије у ономе смислу, како
су желели оснивачи факултета, није могао да се развије из више
10
М. С. Филиповић, „Различита етнолошка грађа“, Српски етнографски
зборник, LXXX, САНУ, Београд, 1967, 1–2.
11
Исто, 1–113 и 115–148.
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узрока. Катедра за етнологију била је дуго упражњена, а кад је добила сталног наставника, онда већ више није било материјалних
могућности за поменути рад. Наиме, скопски Филозофски факултет, иако највиша просветна установа у целој Јужној Србији, располаже исувише скромним средствима. Последњих година факултет
добија годишње за набавку књига и часописа за општу факултетску библиотеку и за семинарске библиотеке свега 60.000 динара, а
нема апсолутно никаквих кредита за научна путовања и за научни
рад на терену, што је једна од главних дужности овога факултета. Због тога се наставници и студенти боре с великим тешкоћама,
јер не само да немају средстава и могућности да се у пуној мери
посвете проучавању земље и становништва Јужне Србије, него
нису у могућности да изводе ни најпотребније екскурзије, а настава из неких предмета, нарочито географије и етнологије, не
може се уопште правилно изводити без екскурзија, на којима студенти допуњују знање стечено на предавањима и упућују се на
самосталан рад. Студенти етнологије приређивали су често краће
екскурзије по ближој околини Скопља, али то није довољно, ни
као потпора настави, нити да оправда очекивања од катедре“.12 У
наставку, додаје: „Да би се то стање бар унеколико изменило, покушао сам да приредим једну већу екскурзију. Тако сам успео да
ове године приредим екскурзију која је имала карактер мале научне експедиције у предео Дримкол. Ова екскурзија имала је вишеструки задатак. На првом месту је имала да послужи као допуна
редовне наставе: студенти ће на лицу места упознати, непосредним посматрањем, један део своје земље и једну етничку групу. За
разлику од обичних екскурзија, овој је био намењен још један не
мање важан задатак. Учесницима екскурзије било је стављено у
дужност да и сами врше научна посматрања у пределу који је веома мало познат у науци, а који у себи крије масу врло занимљивих
проблема. По нашој замисли учесници екскурзије су имали да, по
упутству и под надзором својих наставника, раде сваки самостално у одређеном месту и у одређеном правцу и да се на тај начин
упуте у самостално проучавање у народу“.13
Наведени цитати јасно указују да је Филиповић у време своје
професуре на скопском Филозофском факултету имао преци
зно изграђен став да је у методолошком смислу универзитетску
наставу етнологије неопходно спроводити и кроз организовање
екскурзија, тј. одлазака студената на терен где ће личним иску12
13

Вардар, бр. 534, год. IV, 19. јул 1935, 2.
Исто.
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ством и ангажовањем употпунити знања, стечена на предавањима
и учењем из књига. У том светлу треба посматрати и друге студентске екскурзије које је Филиповић иницирао и предводио. Једна
од њих, на пример, јесте она изведена 1934. године на Косову и
Метохији, у селима насељеним Србима и Црногорцима који су,
у склопу процеса аграрне реформе и колонизације, (на косовско-метохијском подручју спроведени у периоду између два светска
рата), колонизовани из економски неразвијених крајева Краљевине
СХС (Југославије). У питању је екскурзија о којој је у Вардару такође писано; текст у којем је она приказана потписује Татомир Вукановић, у то време један од студената, а касније признати
стручњак у српској и југословенској етнологији 20. века којој је
подарио низ значајних дела и остварења.
Текст о којем је реч носи назив Скопски студенти међу
насељеницима на Косову. Вукановић га започиње следећим речима: „Једна већа група студената етнологије скопског Филозофског факултета посетила је, под вођством свога наставника
г. др Филиповића, доцента, 10. овог месеца два села на Косову:
Мухаџир-Талиновац и Старо Село. Учесници ове екскурзије имали су на Косову да виде како се врши прилагођавање досељеника
новој географској и социјалној средини. Примљени веома срдачно
и љубазно екскурзисти су за кратко време што су провели у тим
селима успели да виде и сазнају многе корисне ствари“.14
Екскурзија је изведена у јуну месецу, дакле у периоду погодном за теренско истраживање. Према ауторовом казивању, села у
којима су студенти боравили била су насељена Србима из Средске
и са Шар планине (Мухаџир-Талиновац), а онда и Црногорцима и
Херцеговцима (Старо Село). При том, у односу на албанско становништво, Срби досељеници у Мухаџир-Талиновцу чинили су
већину, док је Старо Село готово у потпуности било насељено колонистима из Црне Горе и Херцеговине.15
Са циљем да утврде у којој мери су се колонисти прилагодили
новој средини, и колико су задржали или променили своју пређашњу
културу и начин живота, студенти, под руководством Миленка
С. Филиповића, том приликом разматрали су неколико појава. О
њима, а како је то могуће видети на основу Вукановићевог текста, највише података прикупљено је у селу Мухаџир-Талиновац,
код Срба досељених из Средске и са Шар планине. Те појаве су
следеће:
14
15

Вардар, бр. 234, год. III, 18. јун 1934, 3.
Исто.
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1) привређивање, исхрана, одевање – за Средчане и Шар-планинце генерално се доноси закључак да су „умногоме изменили свој начин живота и обичаје, те се по томе
већ унеколико разликују од оних који су остали у Жупи
Средачкој“;16 у старом су се завичају бавили сточарством и
печалбарством, а у новом крају углавном земљорадњом; с
тим у вези, истиче се да су изменили начин исхране: „сада
им је храна обилатија и разноврснија, јер производе разна
жита, поврћа и варива, а имају и најпотребнију количину
стоке“;17 такође, наглашава се и промена у одевању: „нагло се напушта живописна средачка ношња; мушкарци носе
неукусна али практична сукнена одела, а само се још где у
сандуку може наћи богати средачки превез“;18
2) породица – како Вукановић саопштава, студенти етнологије
дошли су до сазнања да је међу Средчанима колонизованим
у Мухаџир-Талиновцу и даље присутна породична задруга; каже се да има задруга које поседују земљу и на Косову Пољу и у Средачкој Жупи; оно што се посебно помиње
у вези са животом тих задруга је следеће: „Занимљиви су
обичаји код деобе задруге; неке ствари оном ко ће остати у старој кући остају: вериге, наћве, сито, маше, икона
и кандило, а за остале нове домаћине купе се те ствари
из заједнице, док на ‚средини’, тј. и даље као заједничка
својина остају: воденица, кантар, велики плуг и крупније
пољопривредне справе. Приликом деобе задруге, деле се
и кумови и то по вољи задругара, а у случају неспоразума
деле се на ‚шорат’“;19
3) обредна пракса – од радњи обредног карактера, забележено
је да их досељеници из Средачке жупе практикују, а наводи
се да су исте као и у суседним областима: клање грађевних
жртава, поступци приликом првог сејања, слављење породичне славе које је након насељавања у Мухаџир-Талиновцу
сведено на један дан; међу обредним радњама нарочито су
описане додоле, о којима се каже: „Кад је суша онда ‚пеперце’ (додоле) иду по селу, певају и моле Бога да пада
киша. Пеперце су сироте девојке. Узме се нека девојчица
без родитеља, окити травом и она буде ‚пеперца’ (додола).
Исто.
Исто.
18
Исто.
19
Исто.
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Ако киша дуго времена не пада, онда једна сирота девојка
помете цркву (и то је пеперца) певајући:
Бог да дадне кишу, Олели!
Смо гладни, Олели!
Смо жедни, Олели!

Потом покупи прах, однесе га и саспе у ‚млаку’ (бару).
Одатле га вади кад почне падати киша“;20
4) усмено стваралаштво –подаци који су прикупљени у вези
су са појединим уметничким садржајима, на првом месту
са песмама које колонисти из Средске и са Шар планине
певају; о томе Вукановић каже: „Веома је занимљиво и оно
што смо сазнали о народној песми. Народна песма у овим
местима још живи. Код народа досељеног из шарпланинских жупа одржало се сећање на слепце гусларе. Долазили
су у Средачку Жупу некада слепци гуслари из Прилепа и
из Гњилана. По имену се памти гњилански слепац Стеван.
Јуначке песме се деле на старе и новије. Старе опевају: Бој
на Косову, Милоша Обилића, Краљевића Марка, Рељу Крилатицу, итд, а новије догађаје из ратова 1912–1918. Старе
песме се певају само уз гусле (они веле ‚гусла’ а не гусле)
и онај који гусла у исто време и пева; новије песме певају
млађи али друкчије: двојица у друштву отпевају песму па је
друга двојица понављају“.21
Напослетку, када је реч о становницима Старог Села, који
су се доселили из Црне Горе и Херцеговине, свега је неколико
информација које су у тексту Скопски студенти међу насељеницима
на Косову објављене. То указује на то да теренско истраживање
студената етнологије у селу није било плодоносно у оној мери
колико је то било у Мухаџир-Талиновцу. Оно што је на основу
малобројних и штурих информација као закључак могуће донети
јесте да су се адаптација и сналажење Црногораца и Херцеговаца у
новој средини одвијали уз више тешкоћа него што је то био случај
са Средчанима и Шарпланинцима. О томе, уосталом, најбоље говори Вукановић: „Прилагођавање Херцеговаца новој средини ишло
је теже. Људи су доста страдали од разних болести. Стока коју су
Херцеговци са собом довели сва је страдала. Осећа се потреба код
становништва за планином. Земљорадња није у стању да им даде
све оно што би могли уз помоћ сточарства да добију. У томе би
20
21

Исто.
Исто.
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меродавни фактори требали да им изађу у сусрет. Везе са земљом
матицом су слабе, али се одржавају“.22
Филиповићев теоријско-методолошки апарат
Штампа, без сумње, представља важан извор у сваком про
учавању животне и културне стварности, како оне садашње тако
и оне смештене у прошлост. Лист Вардар у томе није изузетак. У
њему, као и у другим новинама, могуће је наићи на обиље података који осветљавају одређена политичка, економска, друштвена,
културна догађања, али, исто тако, и на одговарајући опсег инфор
мација које говоре о животима појединаца и појединки, мање или
више истакнутих личности свога доба, о животу обичних људи,
њиховим схватањима, потребама, интересима, итд. С друге стране,
дневна штампа има и ограничења. Пре свега, она може да „ћути“
о много чему (највише о „неподобним“ аспектима живота), а што
најчешће зависи од политичких и идеолошких околности средине
у којој се јавља (у тоталитарним режимима, на пример, постоји чак
и цензура штампе). Присутна је и пристрасност штампе и одређени
степен изобличења стварности коју она, услед те пристрасности,
производи и шаље у јавност. Најзад, штампа као извор у себи
често крије једну много већу невољу него што је процена њене
објективности. Она је у физичком смислу пуно пута несавладива:
у зависности од обима истраживања, рецимо, може се догодити да
је немогуће прочитати све дневне, недељне и месечне листове који
излазе у неком вишегодишњем или вишедеценијском периоду.23
Пример писања листа Вардар показује да је путем текстова објављених у штампи могуће доћи до корисних сазнања о
појединим људима, конкретно о оним који су у научном и образов
ном смислу заузимали одређено место у времену у којем су живели. Захваљујући анализираним чланцима то је сасвим очигледно: Миленко С. Филиповић, један од најзначајнијих српских и
југословенских етнолога 20. века, појављује се као фигура која
већ током 30-их година пружа одличан пример који савременом
универзитетском професору етнологије, на измаку прве деценије
21. столећа, може да послужи за углед. На скопском Филозофском
факултету, у методологији наставе Филиповић поставља јасне
критеријуме: знања стечена на предавањима и учењем из књига
Исто.
Предраг Ј. Марковић, Београд између истока и запада 1948–1965, Службени лист СРЈ, Београд, 1996, 21–22.
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неопходно је употпунити истраживањем на терену, кроз властито искуство и самосталан рад. Тиме он, у ствари, недвосмислено
истиче да је методолошка концепција заснована на најсветлијим
манирима етнолошке праксе према којој, подразумева се, да је до
адекватних резултата могуће доћи најпре на основу емпиријске
грађе прикупљене непосредним посматрањем и бележењем појава
које су предмет истраживања. У том смислу, значај који Филиповић
придаје континуираном организовању екскурзија додатно добија
на свом значају.
Појаве којима се студенти баве приликом боравка међу жите
љима два колонистичка села на Косову и Метохији 1934. године су
следеће: привређивање, исхрана, одевање, породични односи, обредна пракса, усмено стваралаштво. Реч је о појавама које се готово у потпуности уклапају у контекст онога што представља предмет етнолошких истраживања код нас у првој половини 20. века. У
питању је контекст који је у домаћој етнологији заправо присутан
све до данас, с том разликом што је код Филиповића, чији је приступ могуће перципирати преко студентских запажања које читаоцима Вардара саопштава Т. Вукановић, приметно одсуство било
какве прецизније теоријске интерпретације проучаваних појава.
Истина, сазнајни циљ екскурзије на Косову и Метохији био је
сагледавање начина на који географски и друштвени чиниоци утичу на промене у култури и животу колонизованог становништва.
Међутим, крајњи домет тог циља не прелази етнографски ниво,
на којем је дат само пуки опис уочених културолошких садржаја
(материјалних, друштвених, духовних), уз изношење одређених
уопштених констатација.
Непостојање јасне експликације, односно уочљивог теоријског
објашњења истраживаних појава, у случају екскурзије Филипо
вићевих студената, могуће је разумети уколико се узме у обзир да
се о њој и о њеним резултатима говори на основу писања у штампи,
која (по својој форми и функцији) има задатак да у краћим цртама
информише јавност о појединим догађајима. Могуће је претпоставити, у складу са тим, да у Вуксановићевом тексту информације
које би читаоцима Вардара казале нешто на тему о појединим
теоријским промишљањима једноставно нису ни унете, да су због
ограниченог простора изостављене, и сл.
Па опет, и поред тога што је Миленко С. Филиповић у при
купљању података, у њиховом излагању и доношењу завршних
разматрања, скоро увек водио рачуна о доследности, без обзира
да ли je реч о њему самом или о његовим студентима, чињеница је
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да је његова теоријска концепција ипак била и остала веома тешко
ухватљива. Џоел Халперн (Joel M. Halpern) и Јуџин Хамел (Eugene
A. Hammel), у уводу књиге Филиповићевих изабраних културно-антрополошких радова, (објављена у САД 1982. године), износе
став да његови видици знатно прелазе границе земље у којој је живео, али да он ни у једном свом раду нема јасно разрађен, кодификован теоријски приступ, и поред тога што је присутна сензибилност за теорију блиска англо-америчкој културној антропологији.
С тим у вези, код Филиповића, истина тек у одређеној мери, било
је могуће назрети присутност функционализма, због чега је, током 50-их година 20. века, био подвргнут критици марксистички
оријентисаних југословенских етнолога, који су у функционализму видели антиисторијску школу у служби колонијалне идеологије
и капитализма.24
Полазећи од констатације двојице америчких антрополога, након Филиповићеве смрти, а која се односи на читав његов научни
опус, није неоправдано рећи да он 1934. године, када са студентима
борави на Косову и Метохији, вероватно још увек није могао да има
неки потпуније дефинисан теоријски концепт који би примењивао.
Нарочито не, ако се има у виду да је реч о периоду када је он ипак
релативно млад стручњак, који ће се уписати у ред еминентних
посленика етнолошке науке. Поврх свега, реч је о периоду када је
домаћа етнологија још увек далеко од тога да представља науку,
конституисану у правом смислу речи, односно о периоду у којем
скоро да нема етнолога у Краљевини СХС (Југославији) са бар
приближно оформљеним методолошким апаратом и теоријским
приступом појавама које су предмет њиховог истраживања.
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Summary
This paper deals with the analysis of writings of Vardar newspapers,
which used to be published in the 1930’s in Skopje in the 20th century. Author
finds out that Filipovic, while he was employed as a professor of Ethnology
in the Faculty of Philosophy in Skoplje in mentioned period, organized and
run student excursions, with the aim to promote fieldwork as a useful addition
element to class teachings, where students could get some knowledge and
skills through self-experienced and independent research. There were several
such excursions Vardar wrote about. One of them was realized in 1934,
in Kosovo and Metohia, in two villages where were colonized Serbs from
Sredska and Sar Mountain, Montenegrins and Herzegovians situated too.
According to the writings on that excursion and Filipovic’s statement on
reasons and importance of foundation studies of Ethnology in Skopje, which
was presented in the article related to excursion realized in 1935, in Drimkol,
Macedonia, as a conclusion author emphasizes that topics being examined
by students under Filipovic’s leadership completely responded to the context
of ethnological research in Serbia and Yugoslavia in the first half of the 20th
century. Also, author emphasizes that Filipovic, from methodological point of
view, had already had a clearly defined concept in the middle of the 1930’s,
while, at the same time, he had not had any concept of theoretical meaning at
all.

