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ЧОВЕК МЕЂУ ЉУДИМА

Миленко С. Филиповић: Човвк међу људима, издање Српске књи- 
жевне задруге, коло LXXXIV, књига 553, Београд 1991, стр. 1—482. 

— Избор радова и предговор Ђурђица Петровић.

Радови М. Филиповића (1902— 
1969. г.), најплоднијег аутора међу 
етнолозима и антропогеографима 
Југославије, изложени у овој 
књизи настали су од 1945. до 1969. 
г. Кньига садржи 22 студије М. 
Филиповића и оне су сврстане у 
три тематске групе. Трупе су: 1) 
Социјална организација. 2) Друш- 
твене и обичајно-правне органи- 
зације, и 3) Сродство и брак.

I У првој тематској групп за- 
ступљени су радови у којима се 
расправља о хијерархијском низу 
спајања структура друштвених ор- 
ганизација: од примарних — за
друга и род, ка вишим — брат
ство, па до најкомпликованијих — 
племе. Сви ти облици заједничке 
повезаности сродника и прикљу- 
чених несродника имали су вео- 
ма велику улогу у начину живо
та, понашања и схватања станов- 
ника знатних југословенских по- 
дручја. Њихови су утицаји joui и 
данас присуши у односу на сво- 
јину, и у односу на сродничку и 
ужу територијалну повезаност.

II Друга тематска трупа радова 
посвећена je друштвеним и оби- 
чајно-правним установима. Реч je 
углавном о темама које до са
да ни су биле предмет етнолошких 
проучавања и расправа. У тим

радовима М. Филиповић истражу- 
је веома занимљиве појаве из об
ласти економских односа, које су 
допринеле да се боље упознају 
појединци или групе, a који нису 
били сроднички повезвни и који 
су постали блиски захваљујући 
учесталости њихових пословних и 
ритуалних сусрета.

III Трећа тематска трупа радо
ва посвећена je сродству и браку, 
незаобилазним темама у многим 
научним радовима етнолога и со
циолога. У тим студијама И. Фи- 
липовић je трагао за непознатим 
или мало истраженим у науци 
брачним облицима, легалним или- 
у науци прихваћеним, а по народ
ном схватању корисним и пожела
нии.

Др Ђурђица Петровић са раз
логом закључује: да све садржа- 
не студи je из социјалне културе 
М. Филиповића са разрађеним ме- 
тодским поступцима и научним 
приступима сведоче да je аутор, у 
времену када je истраживао и пи- 
сао, размакао оквире науке ко- 
јом се бавио, и размакао теме ис- 
траживања, као и њихова тума- 
чења. Због тога je М. Филиповић 
постао поштован научник у  својој 
земљи и ван њених граница.

Ј. Ф. Трифуноски
I

МОНОГРАФИЈА О ЛЕД НОМ ЈУЖНОМАКЕДОНСКОМ 
СЛОВЕНСКОМ ГОВОРУ

Васил Дрвошанов, Кајларскиот говор, Институт за македонски јазик 
Крсте Мисирков“, Посебни изданија, књига 21, Скопје 1993, стр. 1—174.

После дуже паузе Институт за 
македонски језик у Скошьу издао 
je још једну дијалектолошку мо- 
нографију, овога пута посвећену 
једном јужномакедонском словен
ском говору — кајларском говору. 
Аутор ове луксузно опремљене мо-

нографије, проширене верзије ма- 
гистарског рада, je др Васил Дрво
шанов. већ афирмисан македонски 
дијалектолог, док су рецензенти 
два најпознатија македонска дија- 
лектолога, акад. проф др Божидар 
Видоески и проф. др Коста Пеев.
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