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ПОВОДОМ ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ОД СМРТИ 
ФИАИПА ФИАИПОВИНА 

( 1878— 1938)

Истакнути југословенски револуцио- 
нар, теоретичар југословенског класног 
радничког покрета и руководилац Кому- 
»истичке партије Југославије Филип Фи- 
липовић рођен je  y Чачку 21. јула 1878. 
године. Поред оц а Васе Фштиловића ттро 
фесора матвматике, немачког и францус- 
ког језика и  директора гимназије y родном 
граду стекао je  солддно образовање и ва- 
спитање . Гимназију je  заврш ио у Београ- 
ду, где ce и уписао «а  Тех«ички факултет. 
После прве године студија 1899. године y 
Београду одлази на М атематички одсек 
Филозофскочматематичког факултета Уни- 
верзитета y Петровграду данашњем Ле- 
шинграду. На овом факултету 12. јула 1904. 
годи-не je  добио диплому првог сгепена. Y 
Петрограду je  доврш ио студије и остао je 
да ради као професор средње школе инте- 
ресујући ce за област наставе математике 
и посвећујући ce активностима на рефор- 
ми школе.

За предмет нашег интересавања з<на- 
чај(но je да je  Филип Филиттовић паралелно 
са општим образовањем и стручним радом 
стицао и социјалистичко васпитање и 
марксистичко образовање. Већ као сред- 
}вошколац прихватио je  идеје Светозара 
М арковића, a као  студент постао je  идејни 
присталица научног социјагшзма. Y току 
школовања укључио ce y раднички покрет 
Србије, a као сгудент у Петрограду постао 
je  члан Руоке социјалдемократске раднич-

ке партије, опредељујући ce касније за ibe- 
но бољшевичко — комунистичко крило. 
Учествовао je  y  првој руској буржоаско- 
-демократској револуцији 1905. године, 
због чега je  био ухапшен и осућен. Затвор 
јс издрж ао y  петроградској тамници 
„Крести". Из Русије je  на позив социјал- 
-демократа из Београда сарађивао y „Рад- 
ничким новинама" и часопису „ Б о р б а " ,  
теоријском органу Српске соцнјал-демо- 
кратске радничке партије. Био je  врло ак- 
тиван y политичком животу и социјалис- 
тичким збивањ има у  Петрограду одакле je 
одрж авао тесне везе са социјалистичким 
покретом y  Србији.

Y домовину ce вратио 1912. године да 
би ce прихватио места секретара Радничке 
коморе y Србији. Први светски рат ra  je  
затекао y Београду, где je  дож ивео и сжу- 
пацију земл>е. Као члана Главне управе 
Српске социјал-демократске партије сре- 
дином 1916. године, прво су гаухапсили и 
упутили y заробљ ееички логор Ашах, a за- 
тим конфинирали y  Бечу. To je  било вре- 
ме када ce Филип Филиповић y потпуности 
посвећује борби за остваривањ е идеала 
радничке класе.

Конфинацију y Бечу Филип Филиповић 
je  искористио да ce повеже са Францом 
Коричонером, у  то време представником 
грутте левих радикала. После Кинталске 
конференције Коричонер je  одрж авао  ве- 
зу са Лењином y  Ш вајцарској одакле je

95



Д р  С Л А В О Љ У Б  Ц В Е Т К О В И Ћ

ова илегална група y Бечу добијала ин- 
струкције за рад  и политичку литературу 
Цимервалдске левице. Група y Бсчу окуп- 
љала je  присталице Цимервалдске левице 
из Организације младих радника, Савеза 
ђака социјалдемократа и леве социјалде- 
мократе окупљене y клубу „Карл М аркс". 
П реко левих цимервалдоваца y Бечу Филип 
Ф илиповић je  дош ао у везу и са руским 
бољшевицима који  су као политички еми- 
гранти остали да живе y Аустрији и после 
почетка првог светског рата. Са руским 
бољшевицима Филип Филиповић je  12. де- 
цембра 1917. године y Бечу основао илегал- 
ну организацију која je себе сматрала де- 
лом оргаппзације руских бољшевика. Као 
организовани бољш евик и  идејни приста- 
лица комунистичке оријентације раднич- 
ког покрета Филип Ф илиповић je  настојао 
да доприиесе ш ирењ у бољшевичких идеја.
Y том циљу из Беча je  успоставио сарадњ у 
са листом „Глас слободе", који  je  излазио 
y С арајеву као орган Социјал-демократске 
радничке партије Босне и Херцеговипе. 
Ставове бољшевика о  националном питагау 
Филип Филиповић je  саж ето изнео у члан- 
ку „П ролетаријат и ослобођење народа" 
објављеном 20. м арта и прнлогу „Самооттре- 
дељење народа у пракси*' који je  ,,Глас 
слободе" објавпо 23. марта 1918. године. 
Суштину Филиповићевих схватања y то 
време одразио je  чланак „Руска револуци- 
ја"  ко ји  je  „Глас слободе" објавио y Сара- 
јеву  27. априла 1917. године.

К ада je  почетком марта 1918. године 
y Аустро-YrapcKy стигла делегација Руског 
црвеног кр>ста на челу са доктором J. А. 
Берманом бољшевичка група y Бечу ce по- 
везала са  овом делегацијом, na je  Филип 
Ф илиповић знатно допринео повезивању 
ове делегације са револуционарно оријел- 
тисаним припадницима аустриског, мађар- 
ског и  чешког радничког покрета. Посебно 
аначајну уло!"у Филип Филиповић и група 
бољ ш евика у Бечу играли cy y осниваљу 
К омунисгичке партије Немачке Аустрије,
3. новембра 1918. го;цше. Y револуционар- 
ним догађајилш који  су наступили y Бечу
11. новембра 1918., на дан проглаш ења Ре- 
публике на челу борбе против полиције иа- 
лазила ce Црвона гарда y којој cy ce бо- 
рили Филш! Ф илиповић и остали члапови 
бољшеничке групе y  Бечу.

Извесно време Филпп Филиповић je y 
Бечу провео y затвору са осталим члано- 
шгма бољшевпчке групе, a за п ш  je  крајем 
новембра 1818. годпне био протеран из 
Аустрије. Почетком децембра Ф. Филтгпо- 
вић je у Будимпешти где je већ била осно- 
вана Ком^гнистичка партија М ађарске, n 
где je  деловала јака  група југословснских 
комунпста — повратштка из Совјстске Ру- 
сије. Фшгап ФплипошгИ ce одмах прихва- 
тио посла и о раду бољшевика известио 
je  18. децембра 1918. годиле Цептрални 
комитет РКП(б) y Москви. Такође, Филип 
Ф11липовић je  обавестио руководство y 
Москви о ствараљу организације југосло- 
венских комуниста y Будимпешти, поли- 
тичким ттриликама y радничком покрету 
Југославије и плановима за осшгвање Ко- 
мунистичке партије Ју 1ххпавије.

Нашавши ce y целтру политичких зби- 
вања y М ађарској Филип Филиповић je y 
директним разговорима са Бела Куном н 
другим руководиоцима Комунистичке пар- 
тије Мађар>ске анализирао политичке тгри- 
лике и стање y М ађарској и посебно поли- 
тичку ситуацију на Балкану. Јављале су 
ce већ ин ици јати ве за уједињење југосло- 
венског пр>олетеријата na ce Филшх Фнли- 
повић већ почетком jairyapa 1919. године 
нашао у земљи где ce сав ггредао послови- 
ма око обједињ аваља с в ји х  револуциоиар- 
них снага y циљу стварања Комунистичке 
партије Јутославије. На основу искуства 
до којег je  дошао и стања у земљи Фили 
иовић je  усмеравао југословенски раднич- 
ки покрет ка уједињењу, на принципима 
непомирљиво класне борбе, из кога би по- 
степено отпадале поједине групе и поје- 
дгагци који lie би до краја  прихватили ко  
мунистички прк>грам. За разлику од Аус- 
трије и М ађарске, где су организовани 
комунисти одмах стварали комунистичке 
партије, ова идеја Филппа Ф илиповића je 
y земљи била прихваћена иа je  тако на 
Конгресу уједињења y Београду од 20—23. 
априла 1919. године била основана Соци- 
јалнстичка радничка партија Југославије 
(комуниста) као политичка, a Ц ентрално 
радничко синдикално веће Јутославије као 
синдикална организација револуционарног 
пролетаријата. Поверење према Филилу 
Филиповићу делегати оу исказали на тај 
начин што су га изабрали y Централно
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партијско веће ко је ra je  именовало за лр- 
вог секретара Извршног одбора ЦПВ 
СРПЈ(к).

Посебно разумевањ е Филип Филиповлћ 
je 1919. године показивао и  за политичко 
окупллње југословенске комунистичке 
омладине. To je  нарочито дошло до из* 
раж аја  када je Оснивачка конференција 
Скоја, 10. октобра 1919. у Загребу, одлу- 
чила да ова организација буде потпуно са- 
мостална и независна, која he ићи упоредо 
са СРПЈ(к) и стајати  са њом y вези преко 
својих делегата. Политички формиран ме- 
ђу бољшевпдилта Филип Филиттовић je био 
један од ретк-их руководилаца СРПЈ(к) ко- 
ји  je настојао да Лењинова гледања на 
место и улогу омладине y револуционарној 
борбн лренесе и на остале чланове Цен- 
тралног партијског Beha. Гледајући на 
омладину као на резерву иартије ко ја  ce 
мора оспособити за рсволуционарни рад 
кроз самосталну поллтичку активност, Фи- 
лип Филиповић je  пре свега инсистирао на 
социјалистпчком васпитању и образовању 
омладине, под чиме je  подразумевао не 
само ггросветни и образовни рад већ и ак- 
ције младих раднттка y пролетерској 
борби.

Када je  y току  припрема за конгрес 
СРПЈ(к) дошло до  озбиљних несутласица 
између Извршног одбора Ц ентралног пар- 
тијског већа и руководства Скоја и, када 
je Обласни секретаријат С која за Хрватску 
донео одлуку да не учествује у изборној 
кампањи за општинске изборе Филип Фн- 
липовић je успео да убеди руководиоце 
Скоја да не стварају  отпор руководсчву 
партије. Углед и ауторитет који  je Филип 
Филиповић имао код младих комувиста 
превагнуо je  н на конгресу Скоја y Бео- 
граду одржаном од 10. до 12. јуна 1920. 
године. Секретар партије успео je  да убеди 
делегате конгреса да одустану од гласања 
за Резолуциј.у којом ce захтевало од 
СРПЈ(к) да не учествује на изборима за 
Уставотворну скугтштину.

Уочн Вуковарског коетгреса партије Фи- 
лил Филштовић je  уложио сав свој ауто- 
ритет y борбн лркЈтив центристичке струје 
y покрету. Том циљу била je посвећена и 
његова расттрава ,,Партија, синдикати и 
Совјети", објављена y Београду средином

1920. године. „Процес духовног превира- 
ња и пречиш ћавањ а појмова трајаће, без 
сумње, још  неко време, — писао je  Фили- 
повић — тим пре што смо ce ми до сада 
по уобичајеној балканској навици колеба- 
ли: треба ли јавно дискутовати о  свим 
спорним тпитањима програма и тактике и 
зато смо врло касно, тако рећи уочи Кон- 
греса почели дискуоију y новинама по пи- 
тањима ко ја ce постављ ају н а  дневни ред 
Конгреса" — истицао je  Филип Филнповић
7. јула 1920. године y извеш тају Комунис- 
гичкој интернационали. И дејна и политич- 
ка бор>ба са центристима водила ce и на 
самом Конгресу y Вуковару. Ставове кому- 
ниста изложио je  Филип Ф илиповић y 
Програму п артаје који  je  предложсн де- 
легатима. Филиповић je  полазио од чиње- 
пице да ce капиталистичко друш тво нала- 
зи y имперпјалистичкој фази развитка и 
да je  ситуација y  којој су ce «алазили 
била tïiioxa социјалистичке револуције. 
Зато je  Фнлип Филиповић нстицао да пар- 
тија треба да ce бори за Савјетску репуб- 
лику, што je те 1920. годинс значило за 
рушење бурж оаске држ авс н капиталис- 
тичког друш твеног уређењ а. Буржоаски 
парламенат Филштовић je  прихватио само 
као средство за  пропаганду покрета, ра- 
зоткривањ е класних супрогности и разви- 
јањ е револуционарнлх снага, уз одржава- 
ње трајне везе између покрета маса и Пар- 
ти је у  парламенту.

Потврду за своје ставове о класном ка- 
ратстеру бурж оаске дем ократије Филип Фп- 
липовић je  добио веома брзо. Када су  на 
оттштинским изборима y августу 1920. го- 
дине комунисти добили већину гласова y 
многим градовима, и када je  Филил Фили- 
повић био изабран за председника Бео- 
градске општине, држ авне власти Краље- 
вине Срба, Х рвата и Словенаца су ов\ 
Управу Београдске опш тине одмах суспен- 
довале. На нзборима за Устотворну Скуп- 
штину, новембра 1920. године, Филил Фн- 
липовлћ je  био изабран за посланика, али 
ни y Скупштиаш није дуго остао. После 
локуш аја атентата Спасоја Стејића на 
лредстололаследника Александра, 29. јуна
1921. године, министар унутраш њ их дела 
je  затраж ио халшење комунистичких пр- 
вака Филииа Филиповића, Владимира Но- 
пића и Николе Ковачевића, 1ЛТО  му je
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Скуггштина и одобрила. Са својим друго- 
шима Филип Фшпгповић je био изведен ма 
суд и 23. феоруара 1922. године на тако- 
званом Видовдамском ттроцесу, и без до- 
каза, осуђен на две године робије, због 
наводног подстрекавања на атентат.

Знаменити еуридита и виспрен интелек- 
туалац Филип Филиповић je наш ао начшга 
да на рооији доврши студију „Развитак 
друш тва y огледалу историјског матерп- 
јализм а", која je представљалa основну ли- 
тературу за марксистичко образовап^е ге- 
нерација j y roc ловенс ки х комуниста изме- 
ђу два светска рата. Порсд теоријског уло- 
знавањ а са маркоистичким законима раз- 
витка л>удског друш тва књига je упозна- 
вала читаоце и са зиачајем  соци јалистич- 
ког преображ аја y Русији и перспективама 
даље борбе радничке класе. По своме са- 
д р ж ају  кн,ига je остала значајно остваре- 
ње y маркоистичкој литературн и својс- 
врсно сведочанство о нивоу марксистичке 
мисјш, идејној усмерености аутора и лрве 
геиерације јутословенских комуииста, која 
je  ову студију прихватила.

Од 1921. године основна неслагаљ а ју- 
1’ословенских комуниста кретала cy ce око 
оцена политичкс ситуације, метода реша- 
вања националног питања — ревизија ус- 
гава или ствараљ е радничкосељ ачке вла- 
де, око питалва аутопомије или федерацл- 
је, око схватап>а о незаврш еној буржоаско- 
-домократској револуцији и око иитап.а 
јсдпнственог фропга радника и сељака. О 
св 1гм тим нитањима Фплип Филиповмћ јс 
имао своје мишљење, a о националном пи- 
тал.у y OCHOBI! je подрж авао принцш 1 Ои 
ме М арковића о покрајинским аутоно.ми- 
ја.ма, као начину за реш авање националног 
ттитања: „Околноети да ни iMeby Хрватима 
1ги међу Словенцима нема ни једнс поли- 
тпчке групе која би била за отцепљење, a 
com тога, с обзпром на савремене конкрет- 
не прилике, ми треба да истакнемо као 
наш практични актуелни захтев: систел! 
најш ирих покрајпнских аутономија, чије 
би границе и надлежности одредпла народ- 
на воЈБа израж епа слободни.м гласањем на 
основу економских, географских прњчика 
и надионалних одпоса . . . имајући то y  вп- 
ду ми ce морамо борити и залагати за рс- 
визију Устава y циљу завојевањ а ш ироког 
аутономистичког држ авног уређењ а" пи-

сао je Филиповић y „Ударнику" 20. октоб- 
ра 1923. године.

Као делегат Комунистичке партпје Ју- 
гославије lia V конгресу Комунистичке ин- 
гернационале јула 1924. године Филнп Фн- 
липовић je изабрап y Извршни к о м т е т  
Комиптерне. У то.м својству присуствовао 
je  седкици V проширеног плепума Изврш- 
ног комитета Коминтерне одрж аног мар- 
та—априла 1925. годипе и посвећелог спору 
y КПЈ. Комнсија за југословенска митаља 
водила je вишонеделину расправу, a погле- 
ди Филипа ФилиновиИа имали су посебап 
значај за идејно расчишћаван.е y кому- 
нистичком покрету Т\ггославијс. Почетком 
1926. године Филип Филиповић je био пме- 
нован за члана Президијума Балканске ко- 
мушхстичке федерације a псте годинс, па 
III конгресу КПЈ бпо je изабран за члана 
Цештралмог коммтета КПЈ.

Негтосредно после одржаног III копгре- 
са КПЈ, на другој седнци Политбироа ЦК 
КГ1Ј од 24. маја 1926. године наложешо je 
Филипу ФилпповпИу да припремп рсферат
о карактеру теоријског часописа и начину 
његовог \феђивањ а. У реферату Филшш- 
вић je нагласпо да часопис треба да буде 
приступачаи партпјском чланству, да ne 
треба да ce утгушта y разматрањ е апстрак- 
тно-теоријских ш паљ а, већ да својим ири- 
лозима омогући члановима П артије о о јб с  
разумевање пдсјиих сукоба y међународ- 
ном покрету и политике и праксс Кому- 
нистхгчке партмје Ју тсл ав и је . Филилу Фм- 
липовићу било je  поверено да обавп спе 
припреме и руководи радом на нздавању 
часописа. Првп број ,,Класне борбс" штам- 
пап je je y Москвп децембра 1926. године.

У првом броју „Класне борбс" Филип 
Филиповић je  објавио заннмљив прнлог 
„III конгрес Комушгстичкс партијс Југо- 
славије" y коме упознаје партијско члан- 
ство са историјом п последицама фракцп ј- 
ског сукоба. Расправе посвећенс положају 
сељаштва и аграрном питању представља- 
ле су резултат вишегодишњих аналитич- 
кпх истраживањ а, студирања и анализпра- 
ња Фи.пша Ф илтш вића. Полазећи од гле- 
диш га да јс узрок и суштнна кризе y 
Југославији нацпоналпо п сељачко питање 
које бурж оазија ннје у стању да реши, 
Филиповлћ je  уочавао специфичност прс- 
гиштања револуционарног радничког 1гок-
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рета са сељачким покретом и покретњма 
национално угњетених народа. Y том ггре- 
плитању Ф. Филиповић je видео даље тен- 
денције заош травања кризе y Југославији 
и .иачин револуционарлог разреш ењ а 
друштвених односа. Аграрни проблеми и 
економско-политички положај сељаиггва y 
Југославији y основи су били разрађени y 
чланцима Ф. Филиповића y „Класној бор- 
би" под насловом: „Економски «  политич- 
К1И ттоложај Југославије" (бр. 1. за 1926. 
год.), „0  стабилизацији калтитализма y Ју- 
гославији'' (бр. 2 за 1927. год.), „Аграрна 
реформа y Југославији" (бр. 6. за 1927. 
год. «  бр. 7 за 1928. год) и „Аграрна криза 
н радно сел>аштво" (бр. 17. за 1931. год.).

Када je дошло до распламсавањ а фрак- 
цијских борби у КПЈ ка је  су претиле рас- 
цепом не само y руководству већ и y чи 
тавом југословенском комунистичком пок- 
рету Филип Филиповић je  заузео доследан 
антифракцијски став, дајући свој пуни до- 
приное колсолидацији партије. Ha IV кон- 
гресу КПЈ, новембра 1928. године, Ф. Фи- 
липовић je  зато и  поднео реферат „0  по- 
литичкој ситуацији и задацима КПЈ" и био 
изабран y руководство КПЈ. Са члановима 
Централног комитета КПЈ. Филип Филипо- 
вић je  једно време живео и радио у Бечу, 
a затим je  био пребачен y М оскву где je 
радио у М еђународном аграрпом инсти- 
туту.

Период од 1931. до 1934. године пред- 
ставл^а време најплодотворнијег стручног 
рада Филипа Филиповића у Москви. За то 
време написао je преко тридесет расправа 
и прилога a y исто време био je и члан 
И звртн ог комитета Комиитерне и канди- 
дат за члана Президијума. Поред тога Фи- 
лип ФилиповЈгћ je  обавлЈао своје обавезе 
као члан ЦК КПЈ, a од ородише 1934. го- 
дине радио je као доцент на катедри ле- 
њинизма Комунистичког у ,,ивсР^зитета на- 
ционалних мањина Запада.

Може ce рећи да je Филип Филиповић 
y то време био y врху међународног и ју- 
гослове»нског комунистичког покрета, па 
сгога и његови радови из тог периода по- 
буђују  посебно интересовање. Y целини 
ови радови биће објављени y X II кшизи

Сабраних дела који ce малазе y штампи. Y 
радовима Филипа Ф илиповића из овог вре- 
мена израж ава ce став руководства кому- 
нистичког покрета али y тим радовшма je 
садрж ана и анализа друштвено-политичких 
.збивања у Европи и утгутраши.е политич- 
ких прилика y Јутославији.

Филип Филиповић je  био и активан 
учеоник V II конгреса Комунистичке интер- 
национале моји je  са Народно-фронтов- 
ском оријентацијом  против фаш изма схзна- 
чио и  стратеш ку промеиу комунисгичког 
покрета у свету. Због кризе y коме ce наш- 
ло руководство КПЈ након Конгреса и од- 
носа који су настали y СССР-у после хап- 
шења и осуда истакнутих револуционара 
и противника догматске стаљинистичке 
оријентације, теш ко je документовано неш- 
то више рећи о последн»им годинама жи- 
вота и рада Филипа Ф илиповића y Москви. 
Познато je  једино да je ново руководство 
КПЈ на челу са Јосипом Брозом Титом ра- 
чуиало 1937. године са Филипом Филипо- 
вићем као личнош ћу ко ја  би могла да ce 
врати у земљу и  политички ангаж ује на 
стварашу Народног ф ронта свих демократ- 
ских и  прогресивиих снага за борбу про- 
тив фаш изма и демократски гтреображај 
Јутославије.

Нажалост, Филипу Ф илиповићу су у го 
време Стал>инови доглашшци већ били од- 
редили трагичну судбину. Y току  1938. го- 
дине Филип Филиповић je  y М оскви био 
ухапшен, лаж но оптужен, осуђен на смрт 
и погубл>ен. Од стране војног колегијума 
Врховног суда СССР-а судски je  рехабилн- 
товаи 3. октобра 1957. године. Y реферату 
поводом четрдесете годишњице од оснива 
н,a КПЈ 1959. године Тито je  одао признањ е 
и захвалност Филипу Ф илиповићу y  име 
ју1'ословенских комутшста, a од 20—22. де- 
цембра 1978. године y Н ародној скупштпни 
y Београду одрж ан je маучни скуп посве- 
ћен животу и делу Филипа Ф илиповића.
Y штамтти ce налазе Сабрана дела Филипа 
Филиповнћа, a y земљи су за последњих 
тридесет година објављетш бројни прило-
зи, расправе и студије које доприносе да 
ce историјски сагледа и оцемн појава и зма- 
чај Филшпа Филиповића y .историји југо  
словенских народа.
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T H E  F IF T IE T H  A N N IV ER SA R Y  OF T H E  DEATH OF F IL IP  F IL IPO V IC  

Slavoljub Cvetkovic

The article deals with the life and work of 
Filip Filipovic, a notable Yugoslav revolutio
nary, theoretician of class workers movement, 
organizer and guiding head of the Communist 
Party of Yugoslavia, who was falsely accused 
sentenced and murdered in the USSR in 1938 in 
the period when Stalin dealt harshly with dis
tinguished Bolsheviks and revolutionaries — 
ideological opponents of the dogmatic under
standing of socialism and bureaucratic system 
of social relations.

While giving account of the life of Filip Fi
lipovic, the author points out that aside his 
schooling in Cacak, Belgrade and Saint Peters
burg, Filip Filipovid was also educated and 
brought up in the spirit of socialism accepting 
from his earliest youth not only ideas of scien
tific socialism, but also work in organizations 
of the workers movement.

During his schooling in Saint Petersburg he 
established contacts with the workers move
ment of Russia and in 1905 he joined the Bol- 
sheviks-communist wing of the Russian wor
kers movement. Untilt the end of his life he 
remained a firm fighter and ideologue of the 
communist movement for which he actively 
struggled in the Russian revolution of 1905 and 
revolutionary events in Vienna in 1918. As a 
communist and organizer of the movement he 
gave his personal contribution to the forming

of the Austrian Hungarian and Communist 
Party of Yugoslavia.

He was secretary of the Central Party of 
the KPJ, mayor of the Belgrade Municipality in 
1920, communist deputy in the Constituent As
sembly of the Kingdomn of the Serbs, the Cro
ats and the Slovenes, head of the Bakan Com
munist Federation and member of the Executi
ve Committee of the Communist International. 
His political activity was an unquestionable 
contribution to the development of the com
munist movement and his theoretical works of 
which the study »Razvitak druStva u ogldealu is- 
torijskog materijalizma« (Development of the 
Society in the Light of Historical Materialism) 
was completed during his imprisonment in 1922. 
Thus he greatly affected the ideological forming 
of generations of Yugoslav communist^ bet 
ween the two world wars.

In the USSR he was host mortem  rehabili
tated on October 3, 1957 and in Yugoslavia tri
bute was paid to him for the first time in 1959 
in teh speach delivered by Josip Broz Tito on 
the occasion of the 40th anniversary of the for
ming of the KPJ. In the last thirty years many 
contributions, dissertation and studies were 
published which aid that the historical appea
rance and importance of Filip Filipovié is bet
ter viwed and the »Complete Works of Filip Fi
lipovic« in 14 volumes are being printed by the 
Institute for Contemporary History in Belgrade.
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