
Napad na nadnice rudara Kreke 
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Okupiravsi Bosntt i Hercegovinu, austrougarske vlasti i kapi
talisti morali su prvih desetak godina da stvaraju osnovne uslove 
za razvitak kapitalisticke privrede. Oni su zatekli, kao sto је po
znato, odnose feudalne i naturalne privrede koji s.u dom'inirali. Nije 
Ьilo ni domaceg kapitala, ni domace radne snage. Nije bilo ni unutar
pjeg trzista, ni saobracaja, ni odvojenosti buduceg glavnog pгoiz
Щ)daca, najamnog radnistva, od sredstava za proizvodnjи. Ove uslov~ 
је okupaciona vlast morala vestacki i planski da stvaгa. Glavni inici
jat~r i or.ganizator kapitalistickih odnosa и Bo.sni Ьila је drzava, 
odnosno becko Zajednicko ministarstvo finansija, na cijem је celu 
gotovo citavih dvadeset godina Ьiо ministar Kalaj. 

Kapitalisticki odnos .eksploatacije se morao najpre presaditi. 
Uz velike .privilegije stranim kapitalistima trзZeni su kapitali na 
beckoj, bиdimpestan&koj, ра i berlinskoj · berzi. Uvezla se i p1·va 
kvalifikovana i polиkvalifikovana radna snaga iz svih delova Austro
-Ugarske. Drzava је morala da kompleksno planira razvoj privrede 
и Bosni i Hercegovini, te nam podиzimanje Zajednickog ministar
stva finansija iz Веса Sirom »novostecenih provincija« prиza za 
nasи privredntt istoriju prvi primer i presedan drzavno-kapitalistic
kog kompleksnog planiranja privrede. 

Da Ьi stvorila i tehnicke uslove za razvoj krupne industrije, 
austrougarska civilna uprava, podizиci energetskи Ьаzи za indu
strijи, preиzima и svoje rиke otvaranje i rиkovodenje rudnicima 
uglja. 

Rиdnik Kreka Ьiо је najveei, i пjime је za vreme aиstrougal·
skog perioda svakodnevno upravljano iz Bosanskog Ьiroa ZMF. Ako 
zelimo da pratimo politiku nadnica, kоји su aUJStrijske vlasti spro
vodile u erarnim predиzecima, onda је primer rнdn:ika Kreke 
tipican i zbog toga vrlo ilustrativan. 

U prvom periodи, to jest za prvih 10 Ш 12 godina okиpacije 
- ako imamo u vidu pr<>sek nadnica - domacih i stranЉ radnika 
и pojedinim drzavnim preduzecima - nadnice jos nisи Ьile toliko 
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.niske da Ы se moglo izvuci dovoljno zakljиёaka о kolonijalnoj ek

.sploataciji radnistva и Bosni. Aиstrijske vlasti ne Ы inace mogle pri
vиti и Bosnи rudare i ostalo radnistvo ako Ы im nadn'ice blle ispod 
proseka и drugim zemljama Austro-Ugarske. Medutim, cim је pri-
vukla u industrijи i rиd.nike dovoljan broj domacih radnika, pri
иcivsi ih rudarstvu i drugim profesijama, ona otpocinje dugotrajnu 
i sistematskи ofanzivu u pravcи obarcmja tih ·nadnica. I to iz dva 
razloga: prvo, sto је drzavnoj kasi и Ве~и ponestalo novaca za daljnje 
investicije u Bosni, pogotovo zbog toga sto ministru Каlај·и nije poslo 

:za rиkom da privuce и zeljenom dblmu privatni kapital и BiH i, 
drиgo, sto nije bllo moguёe odmah svesti nivo nadnica na koloni
jalni, tj. sto radna snaga nije Ьila tako nisko placena da kapitalu 
obezbedиje kolonijalne ekstraprofite. Kako se vidi iz citavog niza 

-dokиmenata Bosanskog blroa krajem osamdesetih i poeetkom devede
setih godina, ZMF је »okrenu-o Иst« i otpoceo bezdusno obaranje 
nominalnih i jos bezdиsnije obaranje realnih nadnica, zbog porasta 
skиpoce и BiH, izazvane skиpim transportn:im troskovima, velikom 
Jюtraznjom zivotnih namirnica u Ьosanskim gradovima, kao i иs!ed 
negativnih posledica austrougarske monetarne reforme. 

Krajem septem'bra 1888. godine ZМF је zatrazilo od uprave 
Solane и Тuzli, ~iji је pogon Ьiо tada rudnik Kreka, da izvrsi reduk
_ctjи cene rudarskog rada (»gediJngo:-a, akor.da), kako Ы se smanjili 
troskovi proizvodnje. Interesantan је i instruktivan odgovor Solane 

.Beeu, u stvari upravnika inzenjera Grimera, koji је istovremeno blo 
i direktor rudnika. ти ј е baceno svetlo na odnose radnika i poslo
'davaca (drzave) u rudnikи, posto se pru.Za uporedenje stanja u Kreki 
.sa stanjem nadnica u drugim rudnicima uglja sirom Aиstro-Ugar
.:ske. Evo nekoliko najvaznijih mesta iz toga akta: 
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»S obziro·m na visoku naredbu, ponizno potpisa.na uprava 
Solane dozvoljava sebl da Visoko ministarstvo sa najveeim re
spektorn izvesti о tome da su bruto zarade, navedene u na.Sem 
:oizve5taju pogonao:, u stvari ne5to· manje; kod ovih је u obzir 
uzet odbltak za eksploziv i ulje (za rudarske lampe, koje su se 
tada u rudnicima upotrehljavale - М. G.), tako da је u jednoj 
smeni zarada kopa~a bila 84 krajcara. Polazeei od toga da је 
taj nivo zarade rud.nika postignut tako sto oni rade ро nekoliko 
sati iznad svog normalnog vremena (iznad 12,5. casova!- М. G.), 
а ovo nije ozna~eno u broju njihovih nadnica, da se _od nave
denih nadnica mora jos placati rnesecni doprinos za Bratinsku 
Ьlagajnu i Bolesnicku kasu - i to, za ozenjene 2 forinte i 40 
krajcara, а za neozenjene 1 forinta i 40 krajcara - i, najzad, 
sto. stanarina -iznosi 4 do 8 forinti mesecno' i sto sи cene zivot
nih namirnica u stalnom porastu. Imajuci to u vidи, sa svom 
odanoscи potpisana uprava Solane dozvoljava seЬi da najpo
niznije uputi molhи da Visoko с. i k. Zajednicko ministarstvo 
Ьlagoizvoli u svoj svojoj doЪroti zasada odиstati od namera
vanog snizavanja cene rudarskog rada. 

Da Ы se ova preponizna molha obrazlozila, najodanije pot
pisana Uprava Solane ima ~авt da izvesti da se ovdasnje cene 



1·udarskog rada (»gediпge"), u poredenju ~а ::;licnim p1·ilikama 
kao sto эи one иoblcajene u Koflachu (u Stajerskoj blizu Graca 
- М. G.), relativno malo razlikuju, uprkos cinjenici sto tamo 
radnici ~maju skoro beэplatno na raspolaganju zdrave i pro
storne stanove i, posredstvom potrosacke zadruge, imaju jefti
niju ishranu nego ovde. U Rosenthalu, Schaflosu, kao i u Laн
kovicu, u hodnicima od 4 m sirine i 3 m visine, rudarima se pla
ca za jednu metricku centu uglja u komadи - 8 krajcara, а za 
jednu jed·inu metricku centu sitnog иglja - 4 krajcara; а ako 
se uzme prosek, tj 200fo no snizenje za sitni иgalj, on.da 
se placa 7,2 krajcara za jednu metrickи centu; ako su hodnici 
uzi, onda, иz istu cenu rada za sitmi иgalj , raste cena rada za 
ugalj u komadu (Stiickkohlengedinge) na 9,5 do 10 krajcara. 
Tako prema kopacevoj nadnici jedna metricka centa иglja kosta 
8,4 do 8,8 krajcara. U иgljenokopu Kreke, и pi'Iipremanju, :tge
ding« иglja и komadu је 8,66 krajcara za jedan q; za sitni ugalj 
kopaci ne dobljaju nikakvu naknadu, tako da se .u proseku, 
kod iste pretpostavke od 2!YI/o za sitni иgalj, kopaceve nadnice 
kreeu do 6,93 krajcara, а и mesecи avgustu one su, zajedno sa 
pomoenim kopacima, Ьile 7,93 krajcara za jedan q. Dakle, one 
su Ьile za 0.27 krajcara manje od najmanji~ и Kбflachu. Na 
dnevnom kopu u Kбflachu placa se kopacu za 1 q uglja и ko
madu 7,5 do 5 krajcat cl, za jedan q sitnog иglja do 4,8 krajcara, 
i to и slиcajeV'ima koji sи najpovoljniji za predиzeee; и predu
zecu Kreke nadnice kopaca na dnev.nom kopu iznose prosecno 
5,3 krajcara za 1 q uglja и komadи, tako da se, posto se kopacu 
za sitmi ugalj ne d.aje nikakva naknada, metricka centa iz 
dnevnog kopa penje na nivo od 4,24 krajcara (pri сети se tu 
иklјисији i pomocni radnici, kao sto је to Ьiо slиcaj и mesecu 
avgustи sa 4,94 krajcara), .Sto је, dakle, za 0,56 krajcara nize 
od najjeftinije tarife u KOflachu, i pored toga sto se tamo, 
usled velikog razbljanja podine, mnogo иglja uniStava, mada 
је i tamo sloj mocan. 

Potpisana иprava Solane na krajи dozvoljava sebi da naj
poniznije navede cinjenicu da se »geding« и ugljenokopu 
Kreke и tokи jula vee snizavao, zbog cega је vee 6 kopaca na
pustilo rad и preduzeeи. 

Ма koliko se, medutim, uprava Solane tak<><1e stalno tru
dila da prema mogucnostima snizi trosJs.ove proizvodnje, s~o 
se najbolje vidi u Ъrojka.rna navedenim za finansijsko poslo
vanje, i to na taj nacin sto Ьi inostrane radnike zameniia do
macim, ona smatra, и ovom slucajи, kao svojи duinost da •tZгazi 

-·· temeljnu -sumnjи и to da Ьi jedno ponovno snizavanje »gedinga« 
u tako kratkoro vremenэkom razmakи, i to bas sada kada na
stupa zima i dok иgljenokop ne moze opstati bez upotreЬe 
IStalnih kopaca, moglo imati za posledicu ozbiljne smetnje и 
radи pogona«1). 

1) ZMF, 7890, ВИ, 1888. 
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.Uskoro posle ponovljenih zahteva.o obaranju rudarskih nadnica 
pocelo se sve ostrije postavljati pitanje -potrebne radne snage uopste, 
а one iz redova domacih radnika napose. Gde naci, npr., гadnu snagu 
za rudnik Kreku, to pitanje se sve o3trije postavljalo. 8 ovim pro
Ьlemom bili su organski povezani i drttgi proЬlemi, а pre svega 
kako zadгzati kopace i ostale rudare u predttzecu, koji su, namam
ljeni laznim obeeanjima о visokim zaradama u Bosni, dosli iz raznih 
krajeva Austl·o-Ugarnke. А jos је tezi i komplikovaniji proЬlem Ьilo 
pitanje kako naci novu гadnu snagu medu bosanskim proleterima, 
seoskim pauperima i kmetovima koji nisu navikli na rad u industriji, 
а pogotovo ne na rad ро hodnicima u utroЬi zemlje. 

Ali, kao sto је poznato, Ьirokratiji nisu dostнpni ljиdski, ра 
cak i racionalni razlozi jednog solidnog strucпjaka kao sto је Ьiо 
Grimer. Ona, ро logici Ьirokratskog aparata, mora da napravi sto
tine pogresnih postиpaka, ponasa se kao slon и porcи1anskoj radnji; 
i tek kad steta bude velika, pocinju se stvari ispravljati i svoditi na 
pravи i mogucн merи. Nije bez razloga Kat·l Marks rekao da se 
sLtstina Ьirokratizma manifestuje u lovи za karijerom2) ; а »befel« је 
-:- »befel«. 

U 1894. godini novoosnovani гцdarski odsek и Bosanskom Ьi
rои ZMli' po-sta\7 iO је u 1>VOj sirini i ostrini ргоЬlеm daljenjeg pojef
tinjavanja troskova proizvod11je u Kreki, to jest na taj nacin sto Ьi se 
н rudnike na rad pгivнkl& jeftinija radna snaga, radna snaga doma
cih, bosaпsko-hercegovackih 1·udara. Rudnik Kreka је za p1·vih deset 
godina svoga po!Stojcmja ргеkо 40% svoje proizvodnje ·plasirao za 
pogon lokomotiva na madarskim zeleznicama. То је ukazivalo na 
cinjenicu da је faza osnivanja rudnika i njihovog uklapanja u pla-· 
nirani sistem izgradnje kolonijalnih preduzeca и Bos.ni i Hercego'Vini 
Ьila zavrsena. 

Osim toga, tu је postojao i jos jedan no\ri jstorijski momenat, 
koji је prisiljavao ZMF da u Bbsni forsirano radi na formiranju 
rudara iz domace radп.e snage. Ovaj momenat је Ьiо politicke pгi
rode. )>Bauk komнnizma«, koji se u doba pisanja Komunistickog 
manifesta, ро konstataciji Marksa i Engelsa sirio zapadnom Evro
pom, taj isti bauk se 50 godina kasn.ije росео sasvim osetno siriti i ро 
zemljama srednje i istocne Evrope, ра је tako zakнcao i na vrata 
BiH, zemalja koje sи, svega 15 godina ranije, predstavljale, u odnoou 
na kapitalisticke odnose, tamni »turski' vilajet«. 

То је Ьiо razlog vise da se bosanski rнdnici oslobode prisustva 
i иticaja inostranih radnika, koji su duh proleterske klasne ЬогЬе 
prenosШ iz rudnika ро Ceskoj, Stajernkoj i Madarskoj i u booanskc 
rudrЦke. 

Ovakva nastojanja Kalaja i njegovih cinovnika u ZMF odraza
vaju se u sluzbenoj pгepisci toga vremena. Narocito је karakteri
stican koncept izvestaja Rudarskog odseka Bosaпskog Ьiroa od 25. 
maja 1894. godine upucen ministru Hnansija, Zemaljskoj vladi u 
Sarajevu i okгuznoj vla'Sti и Tuzli. Osvrcuci s~ na proizvodnju 

~) Vidi poznati i danas mnogo citirani tekst о blrokratizшu и 1\IIarksovoj 
»Kritici Hegelove filozofije prava«. 
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uglja, proizvodne troskove, u~inak rada i doЬit и rиdnikи Kreka za 
godinи 1893, · referent је, dajиci direktive za bиdиcnost, analizirao, 
koncipirao i zakljuCivao na sledeci nacin: · 

»Naiuprot rezиltatima iz 1892. godine vldimo povecanje proiz
vodnje ·za 142,171 q, иz istovremeno povecanje troskova proizvodnje 
za 2,69 krajcara za 1 q, а l opadanje doЬiti rиdnika sa 35,312 forinti 
na 17,325 forinti. Povecanjи cene kostaпja, do koje је doslo, dopгi
nelo је to sto sи tako reci svi ogranci pogona и tome иcestvovali, te 
se zbog toga namece zakljиcak da se · poveeanje cene kostanja ne 
moze samo svesti na nepovoljri6 foгmiranje odnosa и otkopи нglja 
и Jиznom . revirи nego i ' na drиge' okolnosti, kao i na vec cesto isti
cani, nicim nemoti'visani nivo nadnica u tome vгemenskom periodи, 
а zatim i na slaЬije iskoriscavanje radne_ snage; na taj nacin sto se 
ovo odrazilo и znatnijem opadanjLt иcinka ро covekи i smeni za 1,6 q . 

. · Snizavanje radnickih · najamnina u rиdnikи uglja Ьilo је vec 
.zahtevano ovdas·njom nю·edbom od 5. maja ove godine Ьг. 5294/ВН, 
а osim toga, riюze \Se primetiti jos i to da иz1·ok prekomernog porasta 
Jiajamnina и tokи poslednjih godina· treba dobrim delom pripisati 
sve brojnijem иpo.Sljavanju stranih radnika. Medtttim, kako iz ov
dasnjih priЬelezaka proizilazi, broj zaposlenih stranih radnika и ru
dniku Kreka iznosio је 1892. godi.ne 25 do 30 %, dok se pocetkom 
1893. godine taj broj' рорео na 40°/о,' а krajeri1 1893. i na 45 %, 
da Ьi и poslednje d'oba орао opet na 400/о. Nasuprot tome,· u rиdnikи 
uglja u Zenici ukиpan Ьмј stran.ih. radnika sada iznosi 12%, te' se ·и 
ovdaSпjim izvestajima ()d '4. aprila ove god,ine br. 30113. вн nave.: 
dena гazlika izmedu nadnlca rudnika Kreka·i Zenice objasnjava timё 
sto su domaci тadnici, kako је· poznato, malim zadovoljniji шigo 
st1·ai~i тadnici3 ) .' · · 

~ . . . 
U pogledи snizavanja паdпiса и гиdniku Kreka mo1·a se takode 

paziti na to da \Se и posao vise prima domacih radnika, te nasuprot 
tome treba postepeno iz · 1-иdnika ukloniti sve suтnjive st1·ane ra
dnike, ·kao i one koji ne Ъi Ъili zadovoljni preduzetim snizavanjem 
nadnica. Prilikom priЬavljanja domacih 1·adnika treba иzimati tl 

obzir one srezove gde је гапiје bilo rudarenja i gde ~u nadnice niske, 
kao sto је to ' slucaj и Sanskom Mostu, Prijedoru, Srebrenici. Ovla
scujemo иpravu Solane da se и tom cilju obrati nadleznim okru
znim vlastima. Pri tome пapo:rllinjemo da Ьi, sto је posve razиmljivo; 
trebalo najmanje domace radne snage tek опdа preduzimati kada 
bttde poboljsana prodaja, jer sada i bez toga pro'izvod:nja znatпo 

nadmasuje produ. Neka uprava Solane posalje ovamo izvestaj i 
rezultate nastojanja oko pojacanog angazovanja domacih radnika«~). 

U posebnoj instrukciji ZMF okгиznoj oЬlasti и Tuzli, od istog 
datиma, pitanje uposljavanja domacih radnika и Kreki jos se detalj
:pije obrazlaze: 

3) • • • »die einheim.ischen Arbeiter bekantlich viel gentigsammet· sind als 
die fremden.« - k.ttrziv nas - М. G. 

•) »Gra~a о pocecima radnickog pakt·eta u BiH od 1.878. do 1.905.« 



1> Ustanovljeno је da poslednih godina broj .zaposlenih stra
n.i.h radnika u rudniku .uglja Kreka, u odnosu n·a broj domacih 
radnika, nesrazшterлo raste. Svakako; је poznato da Sl,}· domaci 
radnici u rudarstvu manje postojaлi i da se povremeno uda
ljuju sa posla da Ьi obradivali svoju zemlju, sto је svakako 
steta za rudarsku proizvodnju. Medutim, Ьеz obzira па to, treba 
nastojati da se poveca Ъrој domaCih radnika tL тudniku Kreka, 
i to uglavnom zbog toga, jer su oni malim zadovoljniji ра се se 
zadovoljiti i manjim nadnicama nego strani, а i zbog toga sto· 
se prihodi od proizvodnje 1·иdnika Kreka mogu poboljsati samo 
ako nadnice Ъиdtt znatno smanjene.6) Dovoditi na posao treba 
оле strane radлike koji zele da za stalno ostanu u Rudniku, а 
to се Ьiti olaksano daljлjom izgradnjom rodлiёkih stanova, iz
gradлjom koja је u toku. 

Stavlja se u duZлost okruzлoj oЬlasti da sto је moguce 
Ьоlје pomogne upravu Solane u pribavljЗIЛju domacih radnika 
i da podredeлim srezov·ima dade eventualno potre1шa uput
stva, kao i da, ako se u'kэ.Ze potreoo, u istom cilju tako<te stupi 
u vezi sa ostalim okruzлim oЬlastima. Neka mi se pravovre
meno javi rezultat svih mera koje su u tom pravcu bile predu
zete«6). 
OdгZavati лadnice ла sto nizem·-nivou da Ы se i pomoeu toga 

privukao kapital iz Metropole- to је tipi<ma politika kolonijalizma. 
Sto jeftiлije sirovine i radлa snaga u Ьеsселје - to је idealлa situ
acija za ostvarivanje »extra« viska vredлosti. J<>S u vreme prvih 
godina okupacije vidimo okruinog лacelnika u Tuzli Horovitca 
kako је kao svoju prvu i лajveeu duiцost sЦvаЏо to da i эаm Ш!nо··· 
proлalazi ugalj, sб i ostale rude, da бе briлe о poveeanju broja potro
saca uglja, soH itd. А sada mu se kao glavna karika u lancu лjegovih 
zadataka postavlja kao duznost da mobilise putem politicke vbll!sti, 
putem zandara i policajaca, ako treba, jeft'iлu radnu sлagu z.a rud
лike i druga iлdustrijska preduzeea. А istovremeno se od njega 
trazi da ројаса bezЬednost prema »sumnjivim« stranim radnicima 
i da Љ uklanja ako se ovi ne Ьi zadovoljШ koloлijalnim nivoom 
лаdлiса. Nema nikakve sumnje da се se pod kategoriju sumnjivЉ 
straлih radnika evidecntirati i олi koji се postaviti otpor obaranju 
лаdлiса, а tek posle ovih b'ilo Ьi govora i о oлim »politisch verd
achtigte« koji Ьi u »okupirane provincije« unosili revoluoionarлi 
duh moderлog radnickog pokreta. 

Direktol' rudпika i Solane u Tuz.Ш. ing. Grimer, Ьiо је dobar 
strucnjak za rudю-stvo i, ро mлogo cemu sudeei, makar u to vreme, 
Ьiо је solidaraл sa svojim rudarim-a, barem onim koji su dooli s 
njime iz razлih rudnika MonarMje; Ьiо је, u stvari, bezazlen cinov
nik te лiје shvatio sta se od njega zahteva. 

Na sva pitanja koja se pokrecu i proveravaju novim instruk
cijama datim Zemaljskoj vladi и Sarajevu, politickim vlastima ро 
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") DAS, st. 126-127, kurziv nas - М. G. 
") N<1 istom mestu str. 401-402. 



pojedinim okruzima i иpravama eramih preduzeea, а koje је istaklo
ZМF и navedenom aktи od 25. maja 1894. godine, ing. Grimer »od-
branaski« navodi citav niz momenata kojima obrazl&ie, ро~ ne
povoljnih prilika и vadenjи иglja u jиznom reviгu и- Kreki, porast 
tro5kova proizvod·nje. Ovi razlozi se svode na sledeee: 

1) Cela proizvodnja uglja doЬijala se iz faze rиdarskog pripre
manja, jer se forsiralo pokrivanje porasle potrosnje od strane sve 
veeeg broja industrijskih preduzeea и BiH. Pri tome Grlmer pri
pominje pretpostavljenima и Вееи da је ZMF и ranijim пaredbama 
zahtevalo od Kreke da se isporuke иglja predиzecima imajи izvrSiti 
bez obzira na sve okolnosti; 

2) Kиpovina novih zemlji.Snih parcela и иkирпоm iznosи od 3330 
forinti Ьila је izvciena na teret tr<>Skova pogona, .Sto se ranijom na~ 
redbom od njega zahtevalo, dok sи se и prethodnim periodima iznosi 
za kиpovinи zemlj iSta нzimali iz amortizacionog fonda; 

З) Troskovi odrZavanja, pripremanja i rastvaranja Ьili sи и . 
Kreki takode por asli zЬog иruSэvanja i zatrpavanja jиi.nog » Vilma
-potkopa« и dиzini od 100 m, sto је dovelo do potrebe da se prokopa. 
novi izvozni hodпik, а zatim i zbog poveeanih troskova za izgradnjи 
dovoznih cesta i zeleznickog koloвeka. I, najzad,· 

4) Zeleznicki pogon se pokazao skиplji nego sto se ranije pret
postavljalo. Tako је samo za opravkи rudnicke lokomotive moralo . 
Ьibl иtrpseno oko 3.000 fotin tP) . . : - · ' 

Medиtim, ing. Gгimeru nije nista pomoglo ovo sasvim razloZпo 
motivisanje »nicim nemotivisanih troskova proizvodnje«. Mada sи . 
ci:novnici rиdaтslrog odseka Bosansko·g Ьiroa и ZMF, posto sи citavih 
1 О godi.na rиkovodili izgradnjom rudnika J<:reka . ЬЩ.. d,o 'Цunc~na ,,. 
иpoznati s njegovim stanjem;·kao i sa svim ranфm ·natedbama koje · 
.'>U sami formиlisali, а na koje se poziva Grimer, oni sи se ovoga puta . 
sasvim oglиsili о Grimerova obrazlozenja. U pitanjи је Ьiо »novi« 
Kalajev zaokret. А u S\'ОШ lo·vи za vi.Sim polozajima i platama Ьiro
kratija је bezobzirna. 

U pogledu smanjenja иCinka rada Grimer је и istom izvestaju 
uveravao svoje pretpostavljene u Вееи da ono ne potice zbog »ma
njeg iskoristava.nja radne snage<<, nego zbog toga sto se pri istova~ 
ranjи иglja preslo iz jednog sloja sa 5 do 8% jalovine na sloj иglja 
sa 321>/о jalovine, pri ёеmи rad na uklanjanjи jalovine nije Ьiо 
иzet u obzir pri izracunavanjи иcinka rada. 

Sto se tice pit.anja sve veeeg angazovanja domaCih radnika u 
rudnikи, Grimer se brani time sto navod'i da se takvo angazovanje 
иvek иzimalo и obzir, to j est ~-а se »davala prednost domacoj radnoj 
snazi«. Medиtim, Gramer kaze: »Ako је иprkos toga procenat doma
cih radnika zaposlenih и rudnikи Kreka sada reJativno manji, to је za
snovano na tome sto је ovdasnji иgalj zilav, а to vrlo otezava kopa
cev rad i ovaj rad је stvaгno, prema iska2Jima samih bosanskih ko
paca, mnogo tezi nego и Zenici, ра zbog toga domaci radnici vise vole 
da rade и Zenici, iako sи tamosnje n adnice nize. Zbog toga sи « -
kako Grime1· da]je na\rodi - »ne mogavsi podneti teski kopacki rad . 

7
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u Kreki, mnogi domaci radnici posle · kгaceg vr~mena napиstali ро.:. 
sao sa motivacijom da ~и preslaЬi za takvu vt·stu 1-ada«. А sto se tice 
tezeg rada, Grime1· kaze: »I pravo је da se za nj vise plati, јег se 
mora ·nadoknadivabl veei иtrosak radnikove radne snage н Kreki 
nego и Zenici (( . 

Sa ovakvim razlozima Grimer је иpozoravao odgovorne faktore 
и~еси da se ne prenagle sa иposljavanjem domacih radnika. U vezi 
.s tim on doslovce kaze ovo: 

»Protiv 'forsirane upotrebe domacih 1·adnika gpvore nam 
dosada stecena iskиstva. Naime, иprkos svЉ normalnih i save
snih mera predostroznosti, Ыlо је и rиd-nikи Kreke dosada 9 
lica .smrtno i tesko povredeno, а od oYih 9 lica 7 је Ыlо do
macih, dok sи preostala dvojica bili aиst1·.ijski podanici. 

А kako је dosadasnji odnos izmedи domacih i stranih гa
dnika Ьiо 3 : 2, to ·se iz лavedenog vidi da postoji znatan visak 
nesrecnih slиcajeva medи dorriacim· radnicima8). 

Ci-njenicи da sи и 1·udniku brojno najvise stradali Bosanci, Gri
mer obrazlaze njihovim narodnosnim karakterom. Tako Ы ро ovom 
njegovom tvrdenjи izgledalo da sи oni, maltene, sami krivi za svoje 
nesreee. Ро Grimeru, bosan&koi l'иdari sи: »S jedne strane sпishod-
1jivi, dok sи, s drиge strane, vrlo indolentni i fatalisti«. Osim toga, 
Grimer jos navodi da је »Zaista pozнato da domaci radnici nisи н ve
eoj meri malim zadov9ljniji od b1•ojno vise zastиpljenih тadnika 
Slovenaca u Kreki «. 

Na krajи, ne zeleci da dode и ostar sиkob sa svojim pretpostav
ljenim, ра ela-sticno iznoseci neke tvrdnje, Grimer se, ne shvatajиci 
radikalno novi kиrs Kalajeve politike и pogledи nadnica, иpravo 
time jos ponajvise zamerio odgovornim faktorima и БеСи . Ти on 
ka:ze: 

»Potpisanoj иpravi Solat1e је sasvim daleka · svaka pomisao 
da krШkиje drиge bosanske rиdarske direkcije, ali smatramo 
da ne treba propustiti da se visokom с. i kr. Ministarstvи ne 
skrene pa.Znja na cinjenicи da sи u aиtenticnim strajkovima, do 
kojih је doslo и a'Prilи 1894. god'ine и Dиbostici i и Zenici po
cetkom maja, иcestvovali, u prvom, od 20 radnika - 18 doma
cih, а и drиgom, od 23 radnika - 21 domaci, kao i na t9_5J~ је 
uzrok strajkи Ыlа nesrazmera izmedи zarada i potreba. 

U pogledи ovdasnjeg nivoa nadnica, иz najveee postovanje 
dozvoljavamo 15еЬi da se ponovno osvrnemo na nasи motivacijи 
iz izvestaja od 22. maja 1894. godine, Z. 1.063, i pri tome da 
primetimo da ы Ьila zаЫиdа poverovati da се snizavanje nad
nica dovesti do toga da се odmah nastиpiti odliv inostranih ko
paca. Sada, и letnjim mesecima, svaki kopac се nasU>jati da se 
odl'Zi na svom mestи, jer on zna da se svi rиdnici иglja nalaze 
и smanjenom pogonu i da nece moci tako lako naci zaposlenje 
na drиgom mestи ; medиtim, cim se priЫizi jesen,· kada svi 

-----
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ugljenokopi mшaju povecati broj svojih 1·adnika, doci се si
gurno i ovde do zivahnog odliva kopaca, i ovaj rudnik се, и 
vreme hitnog podmirivanja traznje za ugljem, trpeti veliku 
nestasicu radne snage, kao sto se to dogada1o i prosle godine«з). 

Za svojи graaЭ!IIskи hrab11ost i otpor protiv snizavanja nadnica 
Gгimer је иskoro mогао da ustиpi svoje mesto drugome coveku koji 
је na najbezobzirx:niji naci•n sprovodio novu Kalajevи politirkи и oЬla
sti nadnica u evarnim predиzecima. Cim su и Веси osetili da па 
Grimera ne mogu racunati и sprovodenju politike оЬатаnја nadnica, 
ZMF је odmah и inspekcijи и Тuzlu poslalo rudarskog viseg savetnika 
inz. Franca Peha. U njegovom izveбtaju, koji је US'ledio (8090/ВН, 
3/VII 1894.) stoji da је udeo inostranih radnika u ukupnom Ьrоји 
zaposlenih radnika и rиdnikи Kreka iznosio od marta do maja 1894. 
godine 33,5%, 35 % i 32% . Cena kostanja је h'ila neznatno snizena, 
sto је posti·gnuto daljnjim sniZavanjem nadnica. 

U pogledи sniZ.avanja tгoskova proizvodnje na n-ivo od 16 kraj
cara za 1 q, ing. Peh је predlagao d,a se sprovedu sledeee mere: 1) 
Organizovati sto. veei broj otkopnih mesta! 2) Koncentrisati pogon na 
dva glavna reviva - Staru јаmи Kreke i etaZn!i potkop ·и Jиznom 
polju; 3) Stalno dovoditi domacи radnu snagи i snizavati nadnice 
ukoliko је to sprovodljivo, uz podelu kopaca na starije i pomo6ne 
kopace, s tim da se ovoj drugoj katego·riji snize nadnice; 4) Smanjitl 
na najnizu merи koriscenje jamskog drrveta i podici uCinak rudю·
skog rada poholjsanom ventilacijom, i 5) Smanjiti broj rиdni·ckih 
konja sa 8 na 6. 

Uz pomoc administrativnih vlasti rud11iku Kreka је konacпo 
poslo za rukom da uposli pmreban broj novih radnika. Onri sи tt 
Krekи bili upuceni veCinom iz sre.Ьrenickog i vlasenickog sгeza. 
Cak је i okruZпi ·nacelnik 3. septembгa 1894. godine telegrafski javio 
ZМF da Кreka vec raspolaze i sиviskom ra·dne snage, da sи pojedini 
1-adnici iz vlaseni~kog s1·eza p1·imljeni na posao, dok sи 8 ljиdi iz 
Srebrenice odbili da stиpe na posao u rиdnik kada su na licu mesta 
videli о kakvom se zapravo poslи u rudniku radilo. Ali је iпz. Franc 
Peh u posebnom izve-Staju ZMF javill· da је pl'iivodenje dovoljnog 
broja radnika u Kreku Ьilo s·amo delomicno zaslиga admini.strativnih 
vlas ti. То da se и Kreki stvorila dovoljna r·adna snaga, ka.Ze Peh, 
treba dobrim delom zahvaliti oko.lnosti sto su ьш zavrsenil letnji 
poljski radovi. Tim povodom Peh doslovice kaze ovo: · 

>> Radnicki stalez је, иopste иzeto, miran i zadovoljan; soci
jalisticke teznje 11isu se dosada. kod njega ispoljile. Direk tor 
Sladecek, koji se brzo snalaz~ na svom novom polozaju, ceni 
radnu snagu domacih radnika gotovo isto toliko kao i 1-а.dпн 
snagu s tran.ih radnika. Ј edino је potrebno da se nesto исiпi 

· и pogledtt nj ihovog stambenog smestJaja, posto u koloniji nema 
vise slobodnog st·ambenog ргоstога, а ovi delomicno s tanuju 

') GZ, 14172/94. 
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u takozvan.im »koliЬama«. То se odnosi na ne!k:ih 40 domacih 
radni:ka, za koje Ьi se eventualno moglo podiCi na nekom mestu 
ро strani, jedna jeftina Ьaraka. ОЬiоое radnicke kш:е u kolo
nama t:~9· Ьi, ро misljenju ovda5njih cinovnika, prefine za ove 
radnike (»noch zu fein! - М. G.)1°). 

Francu Pehu biio је naredeno da sa пovim direktorom i osta
lim rukovodiocima Kreke odrZi nekoliko savetovanja, uz zapisnik 
i potpise, te d·a im objasni о cemu se radi i da Љ obaveze na sprovo
denje novog kursa. 

Na trecem ро redu takvom strucпom savetovanju koje se odr-
7Jalo 26. novembгa u Kreki Ьilo је postavljeno na dnevni red pitanje 
radne snage. Orijentacij.a na jefЬiniju, »Sirovu«, to jest nekvaШiko
vanu i neobucenu domacu radnu snagu, daljnje snizavanje nadnka i 
nereseno stambeno pitanje novih radn:ika uskoro је dovelo do jake 
fluktuacije i {)Sipanja radnika iz rudnika Kreka, kako је to, uostalom, 
predvldao iskusni i oprezni Ј ohan Grimer. I to se dogadalo bas u 
zimu kad se rudnik Кreka pripremao da poveca svoju proizvodnju 
iznad jedrtog miliona metrickih centi g{)disnje i kada је traznja иglja 
Kreke bila naglo porasla. 

Predиzeee је talro moralo resavati novi proЬlem, i to и svoj 
njegovoj ostrini: proЬlem na koji nacin »najefikasnije stabl'lizovati 
sta!nje ljиdstV'a«. Evo nekoHko karakteristienih mesta iz zapi&nika 
toga savetownja: 
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»Promene и ljudstvи su vrlo znatne. U sadasnjern саsи one 
nЗ!nose stetи interesima preduzeea. Cak i oni radnici koji su 
Clanovi Bratinske Ьlagajne flиktиiraju u preduzecu dosta cesto, 
sto se vidi iz sledeeeg pregleda: 

Clanova В. В. dne 1. I 1894 
Novih clanova В. В. od 1. I 1894 

Istupilo iz clanstva В. В. 
Postojece stanje 126. clanova. 

139 
61 (+) 

200 

~(-) 

100°/о 

44 % 

27 % 

Medutim, Ьilo је и tekucoj godini, pored toga, svakoga 
meseca primljeno oko 30 flotantnЉ, nestalnih radnika, а t oliko 
isto svakog meseca i otpustaш> sa posla, sto је poka7Jivalo da је 
flиktuacij·a ljudstva vrlo znatna. То zlo .se samo delimicno moze 
pripiiSati sni·zavanjи rnadnll.ca koje је vrseno и tokи godine, me
dиtim pгavi иzrok za to treba traziti и opstem karakterи do
macih гadnika. Ah, nem·a nikakve sumnje da: је ovo lose stanje 
moguce ukloniti delim•icno роmоеи 71adikalпih mera, koje treba 
predиzi:mati kako Ьi se radnicima boravak и preduzecu ucinio 
sto prijatnij~ . Pitanje stanova postavHo se n·a prvom mestи i 
ono se moze shvatiti iz prilozene tabele brojnog stanja sada na
stanjenih i nenastanjenih radrnika podeljenih ро kategorl]ama 
i pripadnosti na strane i domace radrnike. 

111
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Domaci 62 11 90 44 63 5 280 

Strani з з 7 7 1'00 1 з 1 2 127 

Svega: з 3 7 7 162 12 93 45 Ь'Ђ 5 407 

Od ovLh dobili stanove: 

Domaci 19 6 i 29 . 
Strarlli з з 7 7 83 1 з 1 2. 115 

Nisu smeЭteni u ·stanove: 

Doma6i 5 43 5 86 44 63 5 251 

St:rallli 12 12 

Ukupno: 5 б5 5 86 44 63 5 263 

Iz ovog proizlazi da su svi stгani radnici, sem 12 kopaca 
koji stanuju u gradu, smesteni и stanove. 

U celini, preduzece u kolonijama i u Ьlizini Kruzne peei 
raspolaze sa 120 stanova; od cega 109 za porodice i 11 za neze
njene sa ро 6 kreveta, sto ukupno predstavlja stambeni prostor 
za 175 ljudi. 

Kako su stvarno dobili ~anove, od ozenjenih 104, od neo
zenjenih 36 i od mdnika Solane 5 {ukupno 145 radn!i'ka), to od 
gore navedenih 175 nema jos mesta za 30 ljudi, i to neozenjenih. 

Ovi slobodni stanovi Ьiсе uskoro zauzeti od stra,ne prispe
lih domacih radnika iz Varesa, Jasenice i Fojnice. Medutim, 
osim tюga, ima u preduzeeu jos oko 20 nestalnih radnika koji 
spaVIЭ.ju ·u koliЬama, li\sp<>d izVlЋUtih rudarskih vagoneta i slicno, 
а osim toga, oko 50 domaCJih r,adnika zi vi u svojim selima na 
udaljenosti od preko 2 sata hoda. Pri losim vremenskim prili
kama ovi izostaju s posla, Hi pak slabo rade (wenig leisten) . 

.Za ove ljude sada Ьi Ьilo najbolje resenje da se i.zgradi 
jedna o:z:idarna baraka u koju se moglo smestiti oko 50 ra
dnika«11). 

11) GZ 14.376, od 30. XI 1894. 
\ 
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Mt:!du ostale negativne faktore koji su doveli do nestaЬilnosti odno
sno fluktuacije radniika u Kreki u zapisnirku se istice cinjenica da 
deca rud'ara nemaju skole te su prisiljena da prope5ace svaki dan ро 
6 km do grada i rnazad, da su roditelji prisiljeni da daju deci poseban 
novac za rucak, sto meseeno opterecuje porodicni budzet za з do 6 
forinti. Ти se takode navodi da deo Tuzle oko rudnika, solane 1 dru
gih preduzeea Ктеkе ima oko 100 dece koja Ьi trebalo da pohadaju 
Skolu, te se ZMF moli da odobri izgradnju osnovne skole u Kгeki 
za. koju Ьi na pocetku bila po.trebna barem 2 ucitelj-a i jedna nego
vateljica dece u deCijem vrticu. Као daljnje zlo koje deluje nega
tivno na »staЬilnost radnistva« istice se i nedostajanje lekara. Gl·ad
ski lekar, dr Duler је preopte1·ecen, te cesto >>kao svoju zamenu н 
Kreku salje jednog turskog lekara, u cije sposobnosti, medutim, pri
padnici rudokopa imaju malo poverenja«. 

Najznacajrnija i najinteresantnija tema savetovanja Ьilo је pi
tanje uvodenja osmosatnog radnog vremena. О tome zapisnik kaze 
sledeee: 
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»Pitanje eventualnog skracivanja jedne smene sa 12 na 8 
casova Ьilo је takode uzeto u razmatranje. U sadaSпje vreme 
dnevna smena traje od 6 casova ujutro do 6 casova naveee, pri 
cemu se za ulazak u rudnik na posao i izlazak sa posla 1·acuna 
da traju ро jedan sat, zatim za vreme rucka, za koje radnici 
takode izlaze liz jame, guЬi se skoro 2 sata, tako da u prosekн 
preostaje .radno vreme od nekih 9 sati. SИcno se doga4a i &:'l 

no<:nom smenom, а osim toga, neki ljudi u njenom toku oЬi
cavaju da odspavaju ро nekoliko sati, tako da se i njem.o tra
janje svodi na pribli~no 9 sati. 

U odnosu na radnike predstavljalo Ьi dobroeinstvo kada Ьi 
se raspored mogao tako podes.iti da se mesto dveju 12-satnrih 
smena zavedu dve 8-satne, i to od 6 ujнtru do 2 ро podne i od 
2 ро podne do 10 sati navece. Glediste је potpisa111ih da се se u 
8-satnom radnom vremenu moci postiCi isti radni ucinak kao 
i u sadasnjem 12-satnom radnom vremenu ako cisto radno 
vreme bude i.znosilo punili 8 sati, ako radnik bude na poslu 
vec u 6 sati ujutru i napusti radno mesto tacno u dva sata ро 
podne, posto се na samom radilistu Ьiti zamenjen popodnevnom 
smenom, а ov·a Ьиdе radila sve dok ne otkuca 1 О casova. 

Direktor Grimer, medиtim, upozoravao је na to da Ьi иvo
denje 8-satnog radnog vremena moglo imati nezeljene posledice 
za ostale industrijske grane и ВiН, ali da se treba sumnjati u 
to da Ьi 8-satna smena mogla dovesti do opadooja ucinka rnda. 
ро coveku i smeni, а tim opadanjem i do poveeanja cene ko
stanja. Za slttcaj aiko visoko Ministarstvt} ipak bude dmalo и 
vidu иvodenje 8-satnog гad.nog vremena, najponizпiji potpisni6 
preporucili Ы da se najpre pokusa uvesti osmosatno 1·adno 
vreme и staroj jami Kreke. U ovoj jami је struktura sloja ra,т
nomernija i stoga је poclesn.ija za иporede<nje rezt~ltata nego 
sto Ьi to Ьiо slиcaj и juznom гeviru «12). 

' 2) GZ 1437-!/94. 



. Rukovodioci Kreke i izaslanici iz ZMF imali su u vidu jos jednu 
meru koju је trebalo preduzeti Lt cilju »stabilizacije rad·ne snage«. 
Ona se ticala Bгatinske blagajne. Oni ukazuju rukovodiocima u ZМF 
na cilnjenicu da је i fluktu-acija Clanova Britanske Ьlagajne u ВiН 
blla ргШсnо velika i da је, ро njihovom mi.Sljenju, glavni razlog 
nizak nivo takozvane provizije, kao i to da је ona ograniceнa samo 
na slucaj radne nesposobnosti. U vezi s tim u zapisniku је konsta
tovano: 

... »zbog toga clanstvo В. Б. p1·idaje ·malu vrednost' even
tualnoj provizij~. te se lako odrice i svojih 25% uloga pri napu
stanju posla и rudni!kи. Kako Ьi se za ciljeve Б. Б. krajnje 
skodljiva flиktuacijta ote~ala Ъilo је vec i ranije naredeno da se 
75% od rudarevog иloga isplacиje <mima koji napиstajи cla:n
stvo и В. В. tek nakon tri meseca p<>Sto sи napustilri. posao. Ovaj 
rok se pokazao kao rnepooesan, te ZJЬog toga potpisnici mpisnika 
savetovanja dozvoljavajи seЬi da podnesu predlog da se rok 
za povratmи isplatu иloga и В. Б. prodиzi onima koji napи.stajи 
clanstvo, i to za domace radn!ike na jednи godinu, а za strane 
radnike, koji se vracaju и Monarhijи, na 3 mjeseca«13). 

Da Ьi se radnici cvrsce vezali za predиzeee, na predlog Franca 
Peha, di:skиtovalo se о eventиalnom osnivanjи jedlne Ьlagajne za 
stednjи i eventualnи pomoe pri samom predиzeeи (Werkssparkasse), 
medutim, cinovnici u Kreki lizrazШ su svojи sиmnjи ·и uspeh organi
zovanja jedne takve ka!Se, jer >>и sadaSn.je vreme kod ovda5n.jih ra
dnika nisи postignиte neke pomena vredne ustede, posto o.no sto im 
od ·najnu.Znijih troskova Zivota preostaje, иpotrebe za skolovanje 
dece, nabavkи najnuznijih stvaгi iJ!i pak korisnih domacih zivo-
tinja i s1.«14). . 

Prema prilozenoj tabeli radnistvo Kreke Ьilo је sastavljeno od 700fo 
domacih i 30% stranih radnika. Od domacih radnika, kako se vidi, 
samo је njih 10% doЬilo stanove, dok sи svi stгanci imali sta:nove, i 
to 10% od njЉovog broja u samoj Tиzlri i 90% u rиdnickim stano
vima. Uporedimo li tadasnje stanje u Kreki sa tada5njim stanjem· 
и rиdnikи иglja и Zenici, onda vidimo da је и Zenici Ьilo 89% do
macih i 11°/о stranih radnika. U stanove koji sи pripadali rиdnikи 
Zenica Ьilo је smesteno svega jedna trecina domaceg radnistva, dok 
је istovremeno и ovim stanovima Ьilo smesteno 80% stranih radnika. 
I и slисаји Кreke, kao i u slисаји Zenice, rudarske stambene kolo-

1~) U ist.>Jm aktu, GZ аЗ76/94, и .popratnom pismи Franca Peha uz ovaj 
izve.Staj navodi se cinjenica da u samoj Alustriji p1-eduzeea ирlасuји и В. В. 
иloge !koji predstavljajи 100% radnikovog uloga, dok је и В. В. u ВШ predи
zeee uplacivalo samo 25% vjsine 1·adnickog u1oga. Odatle potice diskriminacija 
i samo bagatelizovanje clanstva и Bratinэkoj Ьlagajni и ВosnQ. i Hercegovini. 

Svraбa se pa.Znja Montanistti:okom odseku Bosanskog blroa na cinjenicu 
da se и samoj Austr.iji ,prem& zakonэkiш od:redbama о В. iВ. od strane pre
duzeCa. uplэ.cuje ulog и vi&ini od lOOo/o samog il'adnick<>g .uloga, tj. poloV'inu 
нkupnog uloga, ddk је u ВШ preduzece ;uplaciva·1o samo 250/о visine тad.niOkog 
ulog.a. I ta koloni.ialna diэlcriminaai·ja prema В. В. u okupiranim IProvincijama 
Ьila је jedan od razloga od.n<>sa iЬagatelilzacilje prema clanstvu и в. в. 

"') Nl3 istom mestu. · · 



nije Ьile sи и stvari neka vrsta kolonij.Џnih naselja stranih radnika, 
kao sto sи ih imali Englezi и Indiji, Francиzi и AlZiru itd. 

Stanje ljudstva ·и Kreki, njegove za.rade prema kategorijam·a, 
ukиpno, i ро jednom covekи i smeni, pokazиje sledeea tabela iz izve~ 
staja Kreke za 1894. godJinru: 

(!Ј ;::s 
ф ~ s:: ........ <D ф (1) 

'i:: ~ 

Q~ ~ 
.... g ~~ ~ 

~ ~ ј §' в 
§. 

cd ~CIS Џ1 
;;:sr-1 

~ .g ~ ~ ~ о 
...!':CIS 

Џ1 ;::s,:::: 

Cinovnika 6 6 
Nadglednika 2 2 
Кораса i pom. 
kopaca 90 90 180 51.973 92.096,18 1,77 
Кораса i livaca 2 5 7 2,259 1/4 2.764,78 1,22 
Tesara i zidara 5 1 6 1,687 1/t 2.529,95 1,50 
MaБi.nista i lozaca 2 2 4 1.105 1/4 1.358,45 1,23 
Vozaca u jami 120 2 122 25.6271ft 25.627,38 94 
Separacija 90 6 102 29.700 19.129,50 64 
Ostali povr§insk.i 
radnici 29 1 30 5.546З/<& 4.413,17 80 
feleznicari 3 2 5 1.267 1/4. 1.229,85 97 

Ukиpno: 341 117 464 120.845 149.149,26 1,23 

Iz ove tabele brojeva vidljivo је da је odnos domaCih i stranili 
radnika Ьiо 3 : 1, ali је odnos broja doma6ih i stranili k<>paOO i po
moenih kopaea Ьiо јо8 uvek 1: 1. VozaCi, radnici na 5eparaciji, uto
varu i razni nadnicari na povrSini, njih 254, Ьili su gotovo 100°/о 
domaCi Zivalj, а njihova је n•adnica bila niska, ispod jedne fuгinte. 
Medиtim, medu ciiюvmc:ima li nadglednicima nije ЬНо nijednog do-
maceg coveka, te se i time ikolonij•alni karakter preduzeea mani.fe
stovao u potpunosti: akиpator је iskljuCivo rukovodio IOOSim naj
vecim rudnikom. Kako se iz drugih taЬela istog izvestaja od 1894. 
god.ine moze razabrati, иCinak rada kopaca и pripremanju Ьiо је pro
seeno 22,1 q u jednoj smeni, u kopanjи 31,3 q, dok је ucinak vozaca 
Ьi'О 41,3 q. Ovi ucinci. sи Ьili za 10 do 200fo veCi nego sto sи bili 4 do 
5 godina ranije. 

Uporedimo li proseёn.e nadlnke u rudni!kи Kreka za niz godina. 
od 1894. do 1897, ooda viddmo ovakvo kretanje: 

1894. 1 fori.nta 23 krajcara 
1895. 1 ~or.i!nta 15 krajcara 
1896. 1 forinta 9 krajcara 
1897. 1 forinta 10 krajcara1б). 

15} rzvje§taj ruda<rske uprave u Tuzld ZMF od 10. XII 1897. DAS. 

22 



Proseena nadnica kopaca i vozaca za isti period: 

kopaca vozaca 
1894. 1,77 0,94 
1895. 1,66 0,85 
1896. 1,55 0,84 
1897. 1,56 0,8316). 

Ove brojke navodi и svome izvestajи za 1897. godinи direktor 
rиdnika Kreke Sladecek. 

Pogledajmo, medиtim, па ucinak kopaca i vozaca ро coveku i 
smeni и q. 

1894. 
1895. 
1896. 
1897. 

и с i rn а k k о р а с а: 
и pripremi: и otkopи: 

22,1 31,3 
22,8 33,7 
22,9 37,2 
26,57 47,9 

иcinak vozaca: 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 

proseO.no: 
22,8 
26,0 
26,9 
31,2 

41,0 
37,0 
40,7 
40,217) 

U odnosи na 1894. godinи uCinak kopacevog rada na krajи 
prvog polиgodiSta 1898. god1ne pove{:ao se и pripem·a.njи za 37°/о, 
а и otkopu za 70,8%. А to znaCi da sи rudarski radnici, pri istom me
todи otkopavanja, istoj tehnici, ox;g;p1izaciji i stepenu raci~C!ije 
posla, jer se ovi faktori nisи Ьitno izmenili za сео posmatraci peripd, 
daval!i za 4 do 5 god1na kasnije 50%, vise иglja! 

А da li se, barem и ne1rom иspo!rel1ijem tempu, иporedo sa tim 
poveeavala i rudareva zarada? 

U izvestajи za prvo polиgodiste 1898. godine Rиdarska иprava 
и Kreki daje sledeci pregled: 

1894. 
1, polug. 1898. 

zarada 
lropaca 

1,77 :fo.r. 
1,73 fur. 

zarada 
vozaca: 

0,94 
0,89 

svih za~ 
slenih: 

1,25 
1,20 

proseCni 
ufulak 
10,2 q 

140,0 

Ovu opadanje zaтade је nominalno. Kakav је pad re~e na
dnice, tesko se moze taeno ustanoviti. zbog nepoвtojanja statrstic:!kih 
podataka, ali је poznato da је talas skupoce Ьiо zahvatio сеlи Monar
hijи prelaskom na zlatno vafenje, valиtnom refonnom od 1892. go
dine. Ovo је izazvalo naroCito velik skok cena prehrambenih artti.kala. 
Medиtim, и BiH је, sem toga, 90-tih godina doslo do pojacane po
traznje potrosackih artikala !i иsled sve veceg broja radnistva, slиZbe
nika i vojske и gradovima i иopste zЬog naglog razv'itka industri.je i 
zanatstva zahvaljиjиCi pojacanoj investicionoj izgradnji. Kupovna 

18) Uporedi GZ 3934/98 i lizve.Staj Rudarske uprave Тu.zla od 10. XII, 1897. 
17) Iz.veMaj Rudar-ske Up['a.ve Тuzйа od 10. П, 1897, DAS. 
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snaga novca је znatno opala i zbog disazija srebra i zlata, to jest opa
danja vrednosti srebrnih foriлlti kojima sи blle isplacivane -nadnice. 
Ali pustimo samog direktora Sladeeeka da prokomentю·ise ove po
slednje cifre о ZЭl'adama i prosecnom иci•nku rudara. Оп u izvestaju 
kaie: 

»Ovde se, medutlim, mora uzeti и obzir to da је Rиdaгska 
up1·ava и sada5nje vreme morala dopи'Stiti da radnki neSto vise 
zarade, је1· је и sadasnje vreme zavLadala velika skupoca1B). То 
је razlog sto se prosecna zarada ро covekи i smem podigla na 
120 krajcara, te је tako za 10 krajcara vise od prosjeka za po
slednje dve godi1ne«. 

Kad se иротеdе ov.i podaci sa podacima о zaradaroa i uciлlcima iz 
kraja ooamdesetih godi•na, onda se tek vidi kakvo је oba1·anje nadnica 
izvrseno i kakav је sistem preznojavanja i cedenja poslednje rиda
reve radne snage zaveo ovaj covek, sprovodilac Kalajeve ofanzive na 
r adnicke nadnice19) . 

Krajem devedesetih godina iz izvestaja Kreke za 1898. godinи 
vidi se koliko је poraJsla i.ntenzifikacija rada, ра time i eksploatacija 
radnika. Uprkos znatno poveeane proizvodnje, broj uposlen!ih rrije 
porastao. Naprotiv, Ь1·ој radni.1m se smamjio sa 457 и 1897. na 396 u 
1898, dok је broj cinOV'Iliika i nadgledJnllia (20) ostao J.i:sti. Najvise se 
smanjio broj kopaca (za 14), dok pomocnЉ kopaca (za 5) i c.i'Staca 
(za 32) nije toШro раЈо. U t01ktt 1898. godine rиdnik sи napиstila 33 
stтana kopaca. Ш gotovo 50{)/о od njihovog broja. U istom izvestaju 
za 1898. up1-ava Kreke navela је da је ukиpan broj ostvш·enm na
dnica орао sa 119.579 и 1897. na 106.844 u 1898. godini, to jest za 
10.6%, dok је istovremeno broj гadnika орао za 13.2%. А proiz
vodnja је medutim pora..sla u tюј god1ni za 11.1%. То se objasnjava 
jedino time sto је ucfitn.ak rada u rudnJiku znatno porastao. u odnosu 
ne prethodnu godinu OII1 је 1898. godine porastao kod kopaca и pтi
premanjи za 15.8 %, и otkopavanju za 10.80/о, а prosjecno za 23.5%. 
Ako analiziramo i kretanje иbln.ka vozaca :i drиglh kategorija onda 
se proseeno иcinak ро coveku i smeni podigao za 20,60/о. То objas
пjava po1·ast neto-dohotka Kreke za 1898. godinн. U toj godini ·on 
је iznosio 73.982. forinte •i 86 krajca-ra, te је za 32.000 for.inti Ьiо 
veci od onog koji је Ьiо planom predviden. Povecanje net.o-dohotkn 
za gotovo 100°/о mogJ.oo se, naravno, postici pre svega povecanjem 
щune proizvodnje. Ali drиgi, zapravo osnovni izvor udvostrиceпog 
neto-doћotka, treba traZiti u porastи rad,нog нcinka. 

Flиktиacija i ·osipanje stranih kopaca iz rнdnika Kreka doЬili 
su vec takve srazmere da је tamosnj·a Rudarska иргаvа m orala da и 
1898. godini barem koliko-toliko poveca nadnice kopacima ~ voza
cima, а pogotovo kovacima, bravari1ma i lozacima, koji su uprkos 
visegodisnjeg zaposlenja и rudnikи talrode pomisljaЪi da ga нapuste. 

ts) Kuгziv nas- М. G. 
19) О diтektoJЩ Sladeceku, toj пајстјој figuгi kolonija1nog eksploata1:oгa , 

proiЉ·Ha se tuzna slava zahvaljujuci p isanju гadnicke .Stampe sirom Monarhi'je 
i Evrope. 

24 



U svome inэpekcio11om izvestaju za ~·stu godinи rudarski nad
savetnik Fran·c Peh izve.Stava ZМF da је и 1896. godiJni и rиdn,iiO.t 
K1·eka radilo 494 radnГJJka, а pro·izvodnja је imrosila 1,609.000 q uglja, 
dok se u 1898. sa 396 ljudi proizvelo 1,609.000 q. Tako se prosecпi 
ubln·ak radnika и jednoj osmeni povecao za dve godine sa 10,48 q na 
15,07q. Franc Peh dalje navodi: 

»U postizanjи tako povo1j!Ilog rezultata nije malo doprinela 
i staЬilizacija ra1driliika, sto se delimi·on•o postiglo pr.im.enom st.a
tuta В. В. i uvodenjem starosnog dodatka, te se moie oceki,rati 
da се se poz;itivaJn uticaj ovih institucija, njihovim plansklim 
нsavrsavanjem, иЬиdисе pokazati jo.S e:Нka>sniji«20). 

Ako је Ьirokratija z;acarani krug u kome oni odozgo lazu uпima 
dole, li o-ni odozdo lazи onima gore, dakle labir.int lazi, gde svi sve 
la.Zu, onda -se to dobro vidi !iz ovog navodenja Franca Peha koji ~sЫ.се 
»stabШzaciju radne snage« kao jedan od eleme:rrata poslovnih иs
peha. 

U svo:me izve.5taju koji је poslao ZMF godinu dana kaэnije 
F'l·anc Pel1 mo1·a ipaik da navede prave razloge гentaЬilnosti rиdnika 
Kreke i da prima sve vеси fluktиaciju radnistva, kao fi sve veCi Ьтој 
nes1·ecnih slucajeva na radu. 

U tome svom izvestaju on, 1izmedu ostalog, nююdJi i ovo: 
»То је (to jest uspesi - М. G.) bilo pootignuto jedino po

mocu poveeane proizvodnosti !I'ada, koja је ро covekи i smeni 
za taj pe1·iod porasla sa 10 q ·na 15 q, sto znaci da se broj rad
nika и daleko manjoj meгi povecavao nego sto se povecavale1 
proizvodnja. 

Meautim, sada је pтoizvod1tost rada dosegla svoju prirodnн 
g1·anicu i и daljnjem се se kroz neko т·ете, zbog fo1·siranog 
rada 1.L p1·ip1·emanju, nesto sniziti, а poSto plasman 'l.tglja stalno 
1·aste, doslo је i do povecanja Ъrоја ljudstva па 550 (kurziv 
nas- М. G.). 

U angazovam.ju novih 1·adнika iz okolnrih sela pokazuje se 
ta nezgoda sto се ove valjati tek pvi:иCiti radи, kao i zbog toga 
sto ol1!i teski rad (harte Arbeit) vrlo lako ·opet napиstajи, te do
lazi do velike flиktиacije u ljudstvи, и:sled cega pati pгoiz
vodnja, а nesreC'l:i slиcajevl su sve brojnliji. · 

Zbog toga se predиzima sve sto se mooe kako Ьi se marlji\ri 
гadnic·i pPivиkli ovamo iz ve6ih иdaljenosti, ра ako se pokaze 
potreba da se am.gafujи i strani l'adn.ioi iz Monarblje, koji Ьi 
posluzili kao ucitelji domacim radnlicima«21). 

Ova ofanziva na nadnice ро rudarskim i' drиgim erernrim pre
duzecima и Bosni produblla se G. do ovog veka, sve do 1906. godi:ne. 
Tako је vec polovinom 1901. godine nadsavetm:ik Peh izdao и iroe 
ZMF naredeдje Rиdarskoj upгavi u Kreki da prede na dalj.nje sni-

~0) Pres, ВiН, br. 1915 od 20. 111, 1899. . 
~1) Inspekcioni <J.zvestaj Fram.ca Poeha od 22. avgusta 1900. GZ 9662, 

вн, 1900. 
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zawnje »gedi!l1ga«, jer su, kako оп navodi, rad.nikove nadni.ce Ьile 
porasle na nivo -od 3.55 kruna za lropace li na 2 kгune ~ 89 helera za 
pomoene kopace. 

U toku 1902. godine u Kreki је radilo 663 covekэ, od cega је 
Ьilo 8 cinovnika i 13 nadoornika. Od ukupnog broja је bilo 8 ci:nov
n:ika i 13 nad.zoгnika. Od ukupnog broja zaposlenih 81°/о Ьilti su Bo
sanoi, dok је od 180 kopaca 73% otpadalo na domace. U toku godme 
napustilo је posao u rudn.dku 18 kopaoa i 10 pomocnih kopaca. Glavni 
razlog ove fluktuacije lezi u sve tezem radu i sve manjim zaradama. 
Ove zarade su, u odnosu na 1901. godi!nu, opale za kopace sa 3,259 
kгuna na 3,239, odnosno m 2 helera, dQk su zarade pomo6rnih kopaca 
Ьile snizene za 8,6 helera. U celilni, prosecne nadnice su se snШle 
za 14,4 helera, dok је ist,avremeno ucinak ро coveku i smen~ dalje 
porastao za 4,4%. · · . 

U toku 1903. godine direktor Sladeeek se opet hvaИse pred 
svojim pretpostavljenima u ZМF u Becu sa >>znacajnim rezu.ltJatJiJm.a« 
kojti stl ЬШ postignuti. Setirno se da је 1894. godine proseean иCdnak 
kopaca Кreke u otkQpavanju Ьiо 31 q, а sada, nakon 8 godina, оп 
iznosi 51 q. U fazi pripremam.ja ova razld.ka је 22.1 q naprama 44.2 q. 
То maci da је uCinak kopaca u Фstom vremenskom razdoЬlju naglog 
obaranja nadnice porastao za oko 900/о! Videli smo da је ovaj иCinak 
postizav:m uglawюm na raeun krajnjeg :ffizlickog iscrpljivanj•a, jer о 
nekoj mehanizaciji i Ьitnoj г.acional!izaciji procesa rudcurэke proiz
vodnje и Kreki и toku au<Strijskog periooa ne moze Ьitli gowra ako 
imamo и vidu dana.Эnji bruran proces иsavгSavanja rudarske tehnike 
и svetu i kod nas22). 

Teske povrede i smrtn~ slиcajevi rasli su iz godine u godinи. 
А sta da se kaze о zdravstvenom stanju rudara i njЉovih porodica 
иopste? 

Evo jedne taЬele iz izve-Staja dirrektora Sladeeeka od 1903. go
dine, koja је vrJ:o reaita: 

Pacijenata Smrtnih slu-
cajeva 

1 ·и (ljCU 

"' "' s::.s ;> .а 'C1,.s:: -g..s:: 
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"' N "'tl() 
." ·;;;- . .,. 

.S::s s:l :;: :&! 'С! ·и :Х: r::: 
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С!! <IJ 8 <а ::s~ § ~ u 'SB s-t1~ <IJ <IJ ф 8. ~ ·о е >N '!ј >Н '!ј .... :с ....... 

1901. 5.806 878 191 304 7 5 55 42 292 15.133.57 5,481.61 
1902. 4.505 730 213 325 4 6 33 122 700 12.507.06 6.815.08 

Ova tabela pokazuje da је svaJci radnik bolovao и godini oko 
10 dana, da su bolovali tako reci svi radnici, а jedan njiliov deo bolo
vao је i ро dva риtа, da su bolovale taJro reCi i sve zene rudara, dok 
је broj smrtnih slttcajeva kod dece u 1901. godini Ьiо veei od broja 
prtirэStaja. 

rr) I>.isac oVih redov.a nije r:ud:a'l'Ski stn:ucnja:k. Medlutllm, .p'l"'UЬ;vanje 
ce!f.>kupne austrijske dokumeniacije о rrudni•ku Kreka, koja se nalazi и DAS 
i koja је vrlo opsezna, daje dovoljnog osnova za avakvu op§tu tvгdnju. 
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Dakle," sta vidlmo?_ Vidlimo pravu »Rииbwirtschaft«; i to ne 
samo и pogledи koristenja prirodnih bogatstava nego <i и pogledи 
reprodиkcije <Same radne snage~ _Dalje, tabela pokazиje da је n_a sva
kog desetog radnika Kreke otpadalo ро jed•no иmrlo dete, а ova ci
njenica је иtoHko p·oramija sto је tada и Kreki rad1o prilican broj · 
neo:Zenjenih radn!ika. Dakle, »znacajni« rezultati d1rektora S1a.deeeka 
и proizvodnji znacili sи i~tovremeno i pomor rиdarske dece, desetko
vanje broja radnika i postepeno istreЬljivanje Ьиdисе generacije: 
Jer, na 600 radnika Kreke Ьilo је и јеdпој godini 55 smrtnih slиca
jeva и njihovom podmlatkи. I и takvim teskim l;lSlovima aktiva Ьole
snicke kase se poveeava za oko 25 do 30il/o, а to na taj •ilacin sto se broj 
dana bolovanja smanjio и 1902. godini и ·odnosи na prethodnи za oko 
23% . Trostrиko veci priгastaj и 1902. godini, и odaosи na prethodnи, 
5imptom је koji zapravo govori о krajnjem sredstvu radnicke klase 
da se Ьioloski odrzi pred opasnoscи izumiranja; i on vise karakterise 
to nego sto Ьi, kao sto to Sladecek zeli da prikaze, znacio poboljsanje 
situacije. Sve to govori о austrijskoj kolonijalistickoj vucijoj gladi 
za profitom ро svaku cenu. 

Tako је to sve · islo do 1906. godiJne. Veliki pokret, strujanja 
unutar rad:nicke klase, i najzad »eksploznja« u generalnom strajku 
1906. godine zahvablle su i rudntk Kreku. 

Sve protivrecnosti koje su bile k01ndenzovane u odn:ooirna iz
medи rada !i kapitala na popristи Bosne i Hercegovine doЬile sи 
nagao i dramablcan tok. 

Kotamki иred za grad Donju Tuzlи salje OkruZпoj oЬlasti dne 
21. maja 1906. g. oV!akav izvestaj: 

»Dostavlja se najponJimije •na visoko i Ьlagonaklono dalje 
nahodenje ovaj akt s t1im sto Vas na kraju izvestavamo da rи
dari jиtros niэu htel!i. doei na posao i da sи se sa svojim zenama 
iskupi.Li pred rudnik. Na .intervenciju policijske vlasti koja је 
pokusala da racLnike skloni da Sli.du и jamu, radnlici nisu odgo
vorili. Oni su zahtevali da bиdu primljeni od strane vlasti da 
Ьi izneli pred njom svoje zahteve«. 

Odgovor Каlаји i spro\'od.niku njegove polШ.ke obaranja nad
nica и Kreki Ьiо је cvrst stav »spontano - organizovanog« radnistva, 
koje је и svojoj predstavci vlas.tima и Tuzli izmedu ostalog reklo: 

»Т а k о d а 1 ј е ii с i n е m о z е, р о s t о t о n а s е s n а g е 
dalje iznositi tne -mo •g ·и te iSffii() vec sasvim istro
s en i!« 

СНИЖЕНИЕ ОПЛАТЬI РАБОЧЕГО ДНЯ ШАХТЕРАМ КРЕКИ В КОНЦЕ: 

19 ВЕКА 
РЕЗЮМЕ 

НаЈ основ·ЗН'Ии з.встрийскмх документов wз фонда ЗМФ авто.р решил 

иопользовать п;ример ,рудника »Кiреки«, К'Э.к факт, и П'ошюать омену фаЗ' 

в IЮЛИ'!IИКе Ав<:'I'ро-ВеНI'IрИIИ на терр:ито:рии Боснии и Герцеговины. 

Инициа~10р0м зтой trоазой фаrзы колониальной поЈIИ'I'ИЮИ был министр 

Ка•лай. Она заклЮЧsа•ла~ь в требовв\н!ии ЗМФ снизить как можно больше 

аnлату рабочеrо дня в rосудаrрственных nредприятиях, увеличить !ИНТен-

27 



~ност;, т.руда, сменить мееrным:и рабо.чm.ш рабочих из М-онархил, ко

"'l'Щ)Ьiе >раб<>'Nl.ли в -нача111ьной эксnлуа/I'ации в предприя'I'Wtх на 'l'Щ)PJ-гropr-m 

БиХ, nото.му что здесь в первые 10--]5 лет ок-n::уnации ха=ал !Не моr 
найти то, что ero делает Јсапиталом - рабочиti клаос. Эта смена иностра

ННЬlИ рабочих местнь1мп значила не толЬIGQ проширение капитала в БиХ. 

но и давала возмож;:ность оrраничить экономическ,ое, nоли'I\Ичеокое и кулt>·· 

"l'у.рНое развитие IРабочих. Калай дал директиву выбросит~:- .из ifЈјре,ЦI!риятиi'! 

воех ИНОС'fiЈ&нныи рабочих, ко'IIорые распространпют щ~1 социа.лизма, все.'С 

рабочих »ПОЈIИ'l'ИЧеов:и неблаrонащежныхо:. 

Не имея обlllИРНОЙ документации, писатель сосредотачивает вниманис 

на примере рудника ~крека", веря, что на этом nримере r.южно сдела·r~> 

оощие выводы о :а:овой фазе колониа.Тiьнон эксnлуатации. Почему автор 

это считает ВОЗ':.tожным? Потому что рудник .открыт Веной и 

руководили им прямG из Вены, из ЗМФ. Как энергетическая 

база индУстрии, этот рудню{ был одним из цент,ральных материальных 

узлов ко:-.mлексного развития 'ИНДУС'I\РИИ 11 nланирования государственно

.капиталистических соотношениli. 

Директи.вы ЗМФ rорному .инженеру Гримеру IВО вре1\IЯ IIЩрехода в 

но&ую фазу клониальной nоли'I\ИКИ в экономии 6ыли Н"епонят:ны IИ не

разу:мны. Гример, как хор'Оший <:nЕЩ~tал:и:ст по гоъ>ному дел~·. не ооrла

аился с на'fальством. Он не мо·r лонять rto'feмy рудник )>К1река«, · как ко

.лониальное Щ,едrrриятие, нельзя 'С!рЗвнивать с рудника'!lfИ уrля NЮнархи~:. 

коrда реша~ся вопрос сменЬI ОIIЫТНЬIХ рабочих из М01rархии местны:-.tи 

рабочими, с.нижения материальных расхо~ов rrроиЗводства и :интенсифfi
хации труДа. Именно от.ношею*! ·к· ТfРебоваЈ<шям Э'IIOOO ин:женера, которые, 
1rесмотря иа !ИХ ЈРЭЦIИОнальность, не быили удовлетsс;рены, указывает на 
С'тремление колониалистов при ломощи ад:~<tинистративных мер создать ме

стныи »Ж'ИВОЙ инструмеН'I'...: капитала. Гр~rмер nредупреждал нш:чаЛьство 

!IЗ Вены, что новая пол:wх1иь.-а оплаты рабочего днп 'И удаЈiения ИНОС'Ј'раm,r:..: 

рабочих может закончиться болыиими непринтностями: несчастные ·случаr:, 

флюкту.ация и соRЈращение рабочей силы, забастовюи, болезнИ, сr.rерть. По 
все Э'11О не помогло. И с рабо'fей СИЛ'ОЙ оккупанты :n'оступили »Raubwirt
schft•-жyльничecю·r..t оооазом. 

Автс.р ссылаетс11 · на статистические данные, которые говорят -о сни
же!ПfИ оплаты рабочеrо дня и повышеm1И производительност труда no 
всех фа.ззх ша:'tтерской работы: оrоление, приrотовлен:ие и добЬI'fа Yl'JH1. 
Инженер Dри1\!ер был снят, а на пост диЈРектора »КЈреки<: назначен, пол;,. 

зкющийся ду.рН'Ой славой, Сладече<к, ~roтopor шахтеры БиХ запомюши ка;;:. 

•>дного С·З бесоовестных -орrа.h-изаrоров колониального грабежа. 

Полное физиче~кое изнуреН1Ие шахтеров наnоминяет эпоху перво

начальной аккумуляции в Анr1111]И, К{)'Г()рую показали на фактах и проана

miзи.ровзли Маркс и Энrельс. Вт~рая фаза колю1альной поm1тики nодrо

товила третью, в 1>·01'0/РОЙ быстро организовывалось и развивалось рабочсс 
:iвижеrrие всеобщей забастов:км 1906 года. 

. Автор цитирует в конце слоnа !ИЗ жалобы шахтеров окружнщ,t 

властям в Тузле 21 мая 1006 года : >•Так дальше проодолжаться не може•r: 

:-.1Ы не в силах больше терnеть, мы nолностью и~расходованы«. 

Это был естеСТЕенный ответ на лолИТ!Ику М'ИНИС'I'рЗ Калая, которыit 
хотел усил:ить эксллуатацю и созда'l'ь от БиХ ЭЈihдорадо экстра111Рибыли 

~ля госуда!рСТВа и частноrо капитала BE>Hhl и Будапешта. 
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