
је том основном задатку, онда се то морало у уводном дијелу књиге 
истаћи. Међуратни период, а посебно године непосредно пред рат, су у ово ј 
књизи потпуно занемарене, а без тога је тешко и немогуће објашњавати на
ступајуће догађаје. Даље, ја мислим да је незахвално писати о догађајима 
који се нису још »охладили«, али ако се већ о томе пише, не смију се зане
марити многобројни актери наше револуције који су још живи. Сматрам 
да се теза не може заснивати само на оним документима, односно писмима 

која су настала у току револуције. У главама оних који су се налазили на 
челу револуције било је и остало доста ненаписаног, што је значајно за до
ношење одређених закључака. Другим ријечима, сматрам да је аутор мо
рао консултовати много више живих актера револуције. 

Посебно ми је упао у очи онај дио књиге- тезе, у којем се говори о 
лијевим скретањима, гдје се говори о терору и ликвидацији кулаштва, не
пријатеља, односно, гдје се наводе конкретни примјери и подаци о ликви
дираним лицима. Мене је то одмах подсјетило на проблем којим се бавим. 
Непријатељи октобарске револуције и Лењинових нових сватања, у чијим 
редовима су се налазили и многи социјалисти, па и Карл Кауцки, организо
вали су праву хајку против бољшевика и октобарске револуције уопште, а 
главни аргументи у тој хајци били су терор бољшевика. Поставља се, наи
ме, питање да ли може бити једна оружана, насилна револуција, без терора 
и жртава? У једној таквој револуцији је нормална појава да често страдају 
и недужни, па чак и они који су се налазили у њеним редовима. Изношење 
оваквих примјера, а томе је у овој књизи посвећено доста простора, не иде 
у прилог ауторовој тези. По мом мишљењу, то може бити од користи само 
непријатељима наше револуције. Мислим да је и Небојша Попов злоупо
тријебио баш тај дио тезе. 

Читајући књигу Расима Хурема, добија се утисак (посебно стр. 119, 
228, 280, 281) да аутор четнички покрет (ја га не бих називао ни покретом, 
већ једноставно четништво) ставља у равноправан положај са НОП-ом, на 
чијем се челу налази КПЈ, што никако не може да се прихвати. Комуни
стичкој партији Југославије је било јасно ко су били четници и прије и за 
вријеме рата. Партији је било јасно и у почетку устанка 1941. године ко су 
четници. Што је она с њима преговарала, то је за мене само питање такти
ке у револуцији и нужде у одређеном моменту. 

Др Џевад Јузбашић 

Морам да се, донекле, оградим када је ријеч о стручној страни ове 
проблематике, јер то није моја ужа специјалност. Стога не могу улазити у 
детаљнију анализу књиге Р. Хурема, али нешто опћенито могу да кажем. 

Мислим да се ради овдје о третману два проблема који из<1зивају из
вјесне резерве и недоумице. Прво, то је третман устанка, тј. проблема од
носа организованог и спонтаног у устанку. Мислим да је Хурем покушао 
И уложио напор да устанак не прикаже стереотипно, него у његовој сложе
ности. Али у том покушају поткрале су му се и озбиљне грешке, од којих су 
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неке мање-више карактеристичне и за читаву књиrу. То су, прије свега, из
вјесне паушалне и непрецизне оцјене дате без одrоварајуће анализе, на 
што су другови већ указали. Кад је ријеч о улози Партије у дизању устанка, 
Хурем се само огранично на констатацију да је устанак припремила и орга
низационо обликовала Комунисти ч ка партија. (Др Расим Х урем: Криза 
НОП-а ... стр. 32). Међутим, у самом синтетичком приказу устанка та се 
улога не види, него се тек касније говори о прилагођавању КПЈ ус.1овима 
устанка. Мислим да овакво конципирање материје даје могућност за неже
љене интерпретације. Ипак, хтио бих да кажем да се не бих сложно са оним 
дискутантима који не виде одређене проблеме у остварењу руководеће уло
ге Партије у устанку. При томе имам у виду сложеност ситуације и онај 
мозаик односа у појединим регионима, који показују знатне специфичности 
у погледу односа организованог фактора и спонтаног кретања маса у устан
ку. (На примјер, у подручју Дрвара имамо од почетка организован устанак, 
насупрот приликама у источној Херцеговини). Мис.1им да треба констато
вати да нема револуције у којој нема спонтанитета, само је питање утврђи
вања правог односа између одређујућих објективних фактора и субјектив
ног фактора, Партије, која је играла одлучујућу улогу у устанку. Међутим, 
ово није у Хуремовој књизи свугдје добило најсретније рјешење. 

Друго питање, то је третман кризе, о којој је овдје било ријечи. Ја се 
у потпуности слажем са основним примједбама, које је дао друг Перо Мо
рача, да наrлашавање класног смисла народноослободилачког покрета није 
био основни фактор кризе тог покрета, како то Хурем тврди. Мислим да из 
свега досадашњег, што је речено, произилази да Хуремова аргументација 
не потврђује његову основну тезу. При томе, опет, не сматрам да није по
требно изучавати извјесне амплитуде у развитку политике КПЈ у току на
родноаслободилачкоr рата, па и тзв. »нове тонове«. Међутим, кад је ријеч 
о ендогеним факторима кризе у 1942. години, не може бити говора да је по
литика ЦК КПЈ била тај одлучујући фактор, што опет не значи да тзв. 
»нови тонови« нису могли бити један од њених елемената. 

УкаЗао бих да су непрецизне форму.1ације и контрадикције у тексту 
књиге доста честе. Тако анализа домашаја тзв. »нових тонова« није у скла
ду са зак.ъучцима који су изведени. Сам аутор, нпр., наводи писмо ЦК КПЈ 
упућено ПК за Црну Гору, Боку и Санцак од 22. децембра 1941. године, у 
коме се интервенише против сужавања политичке платформе народноосло
бодилачке борбе и инсистира на ширини покрета. (Ор. cit. стр. 92). Ово се, 
очито, не уклапа у општи концепт аутора о политици ЦК КПЈ крајем 1941. 
и почетком 1942. године и стоји у очитој контрадикцији са његовом интер
претацијом значаја Савјетовања у Иванчићима. Код Расима Хурема је, 
мислим, ријеч о покушају синтетизовања без адекватних анализа, па одатле 
многе неодређености и извјесни неприхватљиви закључци. 

Упозорио бих и на једно терминолошко питање, које није само то 
него има и суштински значај. Расим Хурем у књизи употребљава понегдје у 
истом значењу термине националноослободилачки и народноослободилач
ки, не видећи у њима никакве разлике. {Ор. cit. стр. 81 , 85, 106, 180 итд.). 
Међутим, није случајно да је у току рата употребљаван термин народноос
лободилачка борба, а не националноослободилачка борба, народноослобо
дилачки фронт, а не националноослобдилачки фронт итд. Термин народ
ноослободилачки је различит и знатно је шири од термина националноос
лободилачки, јер у првом плану има народ, пук, у смислу широких маса и 
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њихових интереса. Мислим да је још у току народноослободилачког рата 
један од руководилаца народноослободилачког покрета скренуо пажњу на 
ову разлику, критику јући извјесна одступања у политичко ј пракси. 

На крају желим да истакнем да дијелим мишљење Пере Мораче да 
покренути и отворени проблеми у Хуремовој студији представљају једно 
од најзначајнијих поља истраживања о којима историјска наука тек треба 
да пружи потпунија сазнања. (П. Морача, О једној интерпретацији развит
ка НОП-а у Босни н Херцеговини крајем 1941. н почетком 1942. године, у 
књизи: АВНОЈ н НОБ у Боснн н Херцеговини (1942-1943), Београд 1974, 
стр. 109). На значај ове материје указује и-чињеница да је посљедњих годи
на неколико аутора у стручним часописима nосветила своје написе питањи
ма политичке платформе КПЈ у току народноослободилачког рата, посебно 
у вези са тзв. лијевим скретањима. (Ђ. Вујовић, О лнјевнм грешкама КПЈ у 
Црној Гори у првој години народноослободнлачког рата, Историјски запи
си XXIV 11, Титоград 1967, стр. 45 - 113; Б. Петрановић, О левим скрстањн
ма КПЈ крајем /941. н у првој половини 1942. године, Зборник за историју 
Нови Сад 197114, стр. 39 - 82; М. Лековић, Мере Централног комитета 
КПЈ у првој половини 1942. г. против левог скретања у политици КПЈ, 
ЈИЧ, 1973, l- 2, стр. 57 -77; П. Морача, Процес констнтунсања политичке 
платформе КПЈ у ослободнлачком рату н револуцији, Политички живот 
Југославије 1914- 1945, Београд 1973). О томе је вођена и дискусија на 
нашем научном скупу посвећеном АВНОЈ-у и народноослободилачкој бор
би у Босни и'Херцеговини у 1942. и 1943. години, када је први пут Хуремо
ва књига била nоДвргнута критици. Том приликом је; мислим, и закључено 
да се даље настави разматрање проблематике конституисања политичке ли
није КПЈ у току НОР-а на једном симпозију југословенског карактера. И 
на овом нашем састанку било је врло аргументованих дискусија које пред
стављају, без сумње, допринос щюј тематици. Међутим, ни све што је ов
дје речено не би се могло без даљњег nрихватити. При томе мислим на 
дискусију о питању домашаја четничко-партизанских споразума, питању 
опредјељивања у току НОР-а итд. Сматрам да ова проблематика није 
исцрпљена и да потреба за њеним даљим изучавањем остаје актуелна. 

Др Никола Бабић 

Наша настојања усмјерена су на то да у овој дискусији са научно
-стручног аспекта приђемо критичком разматрању и анализи дјела друга 
Хурема: Криза НОП-а у Босни н Херцеговини крајем 1941. н почетком 
/942. На то нас, поред осталог, упућују већ до сада објављене или изречене 
критике ове кЊиге, која је настала као резултат ауторовог рада у нашем 
Институту. У том контексту јавља се и наша критика бројних ауторових 
ставова и оцјена, које, управо, због своје ненаучности, могу имати и 
одређене импликације. Овдје је у досадашњој дискусији указано на велики 
број пропуста разних врста који боду очи по својој неодрживости до те 
мјере да недвосмислено говоре о неодрживости и основне тезе овога дјела, 
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