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мИРКо Р. бАРјАКтАРовИЋ  
(1912–2005)

Уважени професор др Мирко Барјактаровић рођен је у селу Петњик крај 
Берана 15. јуна 1912. године. Основну школу је завршио у родном селу, а 
гимназију у Беранама. Поникао у патријархалној средини која је садржала 
многе традицијске елементе и била класичан предмет изучавања ондашње 
етнологије, Барјактаровић у гимназији добија и предмет етнологија, што је 
било од пресудног утицаја на то да цeo свој живот посвети управо етноло-
гији. Професор Барјактаровић се средини из које је потекао касније одужио 
на најбољи могући начин, написавши лепу етнолошку монографију свог 
родног села Петњик.

Опчињеност етнологијом одвела је Мирка Барјактаровића најпре у 
Скопље, на студије етнологије код професора Миленка Филиповића. Као 
један од наших најзначајнијих етнолога, спреман да прихвати и примени 
нове научне методе, М. Филиповић је на прави начин упутио младог Барјак-
таровића у тајне етнологије и разумевање културе. Барјактаровић је, ипак, 
студије етнологије наставио и завршио 1936. године на Филозофском фа-
култету у Београду код Тихомира Ђорђевића и Јована Ердељановића. Од 
1940. године, на позив проф. Ердељановића, почео је своју универзитетску 
каријеру као асистент етнологије, а као универзитетски наставник радио је 
32. године. Од 1947. године био је предавач, а од 1952. године, након докто-
рирања, радио је као доцент. Године 1958. изабран је за ванредног професо-
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ра, а 1971. године и за редовног професора. Током школске 1952/53. године 
боравио је на постдокторским студијама у Бечу и Грацу. Проф. Барјактаро-
вић део своје каријере посветио је и Етнографском институту САНУ, где је 
од 1961. до 1969. године био директор. Током другог светског рата, од 1943. 
до 1945. године, радио је као кустос Етнографског музеја у Београду. 

Пре него што се осврнем на етнолошки рад Мирка Барјактаровића, не-
опходно је да поменем његов пресудан допринос обнављању студија етно-
логије након другог светског рата. Барјактаровић је, наиме, одмах по завр-
шетку рата буквално „подигао из пепела“ етнолошки семинар, чију су биб-
лиотеку Немци спалили. Он је неуморно сакупљао књиге и часописе како 
би било могуће започети наставу етнологије. С обзиром на то да су 1944. 
године преминуле његове старије колеге и учитељи Ђорђевић и Ердељано-
вић, етнолошки семинар је у потпуности био препуштен младом асистенту 
Барјактаровићу који је, као предавач, успео да одржи студије етнологије и 
осигура им сигурну послератну будућност.

На научни рад Мирка Барјактаровића неоспорно је велики утицај имало 
школовање код Миленка Филиповића. Проф. Никола Павковић примећује 
да се за Барјактаровићев научни рад може с правом тврдити да га одликује 
исто што и рад М. Филиповића, а то је „етнолошки реализам“. Барјактаро-
вић, попут свог првог учитеља, није следио само еволуционистичку тради-
цију етнолошке школе у нас, које су се држали његови београдски учитељи 
Ђорђевић и Ердељановић, већ је прихватао и у своје радове често инкорпо-
рирао функционалистички, историјско-материјалистички и историографс-
ки метод. Ипак, у својеврсном Барјактаровићевом суптилном прихватању 
етнолошког реализма свакако велику заслугу има и његово порекло из сре-
дине која је за ондашњу етнологију била извор „живе традиције“. 

Етнолошко дело Мирка Барјактаровића осим методолошке дубине има 
и велику тематску ширину. Обрадио је велики број тема из свих домена кул-
туре, о чему најбоље сведочи његова библиографија. Барјактаровић се ба-
вио етничким процесима, етимологијом насеља, социјалном организацијом, 
сродством, старијим религијским појавама, материјалним и техничким кул-
турним наслеђем, динарским племенима. Написао је неколико мањих моно-
графија насеља (Јањево, Пријепоље, Ариље, Ушће, Гуча, Петњик). Посебно 
бих у његовом етнолошком опусу истакао разматрања етничких изолата, 
земљишних међа, трансформисање неких села у варошице. Последњом те-
мом Барјактаровић је изместио ондашње интересовање етнологије рурал-
ним срединама на урбане средине и самим тим је у етнологију на известан 
начин увео и проучавање неких савремених културних појава, истргавши је 
из пуког трагања за најстаријим прежицима традицијске културе. 

Иако је Мирко Барјактаровић у Етнографском музеју у Београду провео 
само две године, и то у тешким ратним условима, његов рад на очувању 
културне баштине није мали. Уосталом, његови први радови, публиковани и 
пре другог светског рата, спадају у домен проучавања материјалне културе. 
Реч је о разматрању лончарског заната, вештачког наводњавања и старог 
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посуђа у околини Берана. Касније се Барјактаровић враћао темама из мате-
ријалне културе и разматрао је оружје и прављење барута, воденице и вет-
рењаче, мере и рабоше, исхрану. У раду о црногорској ношњи изнео је став 
да је она настала под утицајем медитеранске ношње, те да није прежитак 
средњовековне српске ношње. 

Професор Мирко Барјактаровић био је етнолог до последњег дана свог 
племенитог живота. Неуморно је радио и у својој 93. години живота. Често 
је за живота долазио у Етнографски музеј, не само да би користио фонд 
библиотеке, већ и да би поразговарао с колегама. Према млађим колегама се 
односио као прави професор, умео је да буде присан и да несебично пренесе 
своја знања. С друге стране, није био затворен за нове идеје у етнологији, а 
умео је стрпљиво да саслуша схватања и закључке до којих су други дошли, 
иако су више генерација млађи од њега. Своје радове, не само из материјал-
не културе, радо је објављивао у Гласнику Етнографског музеја. 

За укупан допринос етнологији и очувању културне баштине, Етног-
рафски музеј у Београду се проф. Мирку Барјактаровићу одужио доделив-
ши му 2002. године Повељу „Боривоје дробњаковић“.

  Милош Матић


