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СЕЛО У ПОЛИТИЦИ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У 
ПЕРИОДУ ОД 1919. ДО 1929. ГОДИНЕ 

У разматрању политике КПЈ према селу и сељаштву, у првој децени
ји њеног постојања и дјеловања, морају се имати у виду ставови и према 
такозваном аrрарном и према сељачком питању, односно према проблеми
ма аграрних односа и друштвено-политичке оријентације сељаштва, те бор
ба Партије да оствари свој утицај на сељаштво. У нашој историографији, 
до сада, та питања нису добила адекватно објашњење. Зато he и у овом 
раду бити могуhе те факторе освијетлити само у најосновнијим окnирима, 
односно указати на оцјене КПЈ о положају села уопште, о економском п~ 
ложају сељаштва и о развитку класних односа на југословенском селу у 
том периоду. То, уосталом, н јесу најбитније претпоставке из којих је 
произлазила и политичка оријентација, борба сељаштва и његова улога у 
друштвеном прогресу, односно у борби против капиталистичког система, 
заједно са радничком класом. У тим оквирима могуће је показати пропа
гандне и практично-полИтичке мјере и акције ко је је КПЈ у цјелини подузи
мала у борби за сељаштво као првог и најважнијег савезника пролетарија
та. 

Цјелокупна политика КПЈ према селу и сељаштву темељила се и п~ 
задуго носила обиљежје ста11ова формираних у међународном радничком 
покрету, односно социјалдемократији прије првог свјетског рата. Зато је 
нужно указати на њихове најбитније карактеристике, што he онда олакша
ти приказивање и разумијевање еволуције политике КПЈ према селу и се
љаштву у поменутом периоду. 

1 

Већ су идеолози и оснивачи научног социјализма Маркс и Енгелс јас
но осјећали и указивали на то да се у борби за социјализам мора изаhи из 
оквира индустријског пролетаријата и у њу укључити и сељаштво. Маркс 
је, анализирајући искуства француске револуције 1848-1851. године, у 
Осамнаестом бримеру Луја Боналарте указивао на то да је за остварење 
пролетерске револуције иужно остваривање савеза пролетаријата са сеља-
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штвом, с којим би пролетерска револуција стекла »хор без кога би се њено 
соло пјевање у свим сељачким земљама претворило у лабудову пјесму«. ') 
Он је непосредно пред смрт учио руски језик како би на извору свестраније 
сагледао проблеме аграрних односа и сељаштва уопште, у тада највећој ев· 
ропској сељачкој земљи. Енгелс се живо занимао првобитним облицима 
приватне својине и писао о Сељачком рату у Њемачкој, о положају сеља· 
штва у Француској и Њемачкој и другим проблемима села. Обојица су, 
опет, стално пратили сељачке немире у Пољској и Ирској и уопштавали 
њихова искуства. 

Међутим, послије смрти Маркса и Енгелса, у међународном раднич
ком покрету се мијењају гледишта на питање села и сељаштва, као и на 
бројна друга питања, под утицајем јачања догматизма и ревизнонизма. Је· 
дан од најистакнутијих теоретичара Друге интернационале Карл Кауцки, у 
свом обимном дјелу: Аграрно пнтање, објављеном 1899. године, налази 
више подсмијеха и потцјењивања за земљишну реформу, сељачко газ
динство и друге проблеме сељаштва, него озбиљног свестраног и објектив
ног третман~ тих значајних питања тога времена. Социјалдемократија пе
риода Друге интернационале декларисала се, углавном, као поборник 
аграрне реформе, а не аграрне револуције. Аграрни проблем, сам по себи, 
социјалдемократи су стално и упорно апострофирали као главну запреку 
економског развитка, па према томе и развитка радничке класе, и само с 

тог аспекта заговаралu његово рјешење. Зато је борба социјалдемократије 
за рјешење аграрног питања била сужена, лишена сваког радихализма и ос. 
јлона на сељачке масе. Под утицајем догматског схватањ_а о »чистој клас
ној борби« и несхватања потребе ла у сељаштву треба тражити савезника у 
борби за социјализам, па, на првом мјесту, и за рјешење аграрног питања 
- социјалдемократија је борбу за његово рјешење водила изоловано од 
антифеудалних и других покрета самих сељака. Тиме не желимо рећи да 
интересовања за село и сељаштво нигдје није било. И на југословенском 
подручју су, на примјер, Социјалдемократска партија Србије и Социјалде· 
мократска странка Хрватске и Славоније вршиле извјесне политичке про
доре на село, али су они били спорадични, везани за изборе или усмјерени 
међу пољопривредне раднике. Међутим, несхватање аграрног и сељачког 
питања у свој њиховој комплетности и повезаности са класном борбом рад· 
ника одводила је социјалдемократе од интензивнијег и систематског поли
тичког рада на селу, па су сељачке масе остајале под утицајем грађанских 
политичких снага и клерикализма, у чи ј о ј политици је доминирала нацио
нална и вјерска подвојеност и искључивост. 

Крајем деветнаестог и првих деценија двадесетог вијека показало се 
да револуција не мора да избије најприје у високо развијеним капитали
стичким земљама, гдје је радничка класа била најбројнија и најбоље орга
низована у социјалдемократским и синдикалним организацијама, које су 
биле захваћене опортунизмом и реформизмом. Показало се, наиме, да ев-· 
ропски запад нема монопол, па чак ни првенство у друштвеном преобража
ју, како се раније мислило. Када се то има у виду, онда се тек може цијени
ти колико је била неизграђена и незрела политика социјалдемократије у 
питању села и сељаштва у аграрним земљама какве су, углавном, биле и 
све југословенске земље. 

1) К. Маркс, Ф. Енгелс: Изабрана дела. том 1, Београд 1951, стр. 91. 
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У њима се морала много енергичније заговарати аграрна реф6рма...и
друге мјере које ће највише одговарати потребама сељака и много више 
радити на подизању свијести сељака и њиховом оспособљавању да прихва
те социјалистичке идеје о преображају друштва. 

Питање да ли сељаштво може учествовати у револуционарном проце
су спада међу најзначајнија питања на којима се подвојила руска социјал
демократија већ почетком 20. вијека, а и бројне друге социјалдемократске 
партије током и послије првог свјетског рата. Лењин је бескомпромисно 
критиковао опортунизам Друге интернационале и њен третман сељаштва у 
цјелини юiо реакционарне или, у најбољем случају, инертне снаге. Он је 
писао бројне реферате, резолуције и радове о агр.арном и сељачком пита
њу, а једну од својих најљепших брошура посветио је Сеоско) сиротињи. 
Он је у обесправљеним сељацима видио прве и најбоље савезнике пролета
ријата и у својим радовима разрадио учење о савезу пролетаријата са полу
пролетерскИм елементима града и села. На томе учењу бољшевици су се
љаке увели у непосредну револуционарну борбу и послије октобарске рево
луције приступили великом социјалистичком експерименту - додјели зем
ље сељацима на једној шестини површнне свијета. 

Послије првог свјетског рата, готово све социјалистичке и комуни
стичке партије измијениле су, односно усвојиле нове програме, уносећи у 
њих одредбе које се реалније и објективније односе и на сељаштво. Комин
терна је, убрзо послије оснивања, пришла организовању Сељачке интерна
ционале као међународне организације револуционарних сељачких покре
та. Али, ова краткотрајна, реаЈ1нија политичка оријентација према селу и 
сељаштву није још задуго елиминисала дугогдишњу потцјењивачку поли
тику Друге интернационале у многим радничким партијама, па ни у Кому
нистичкој партији Југославије. 

II 

За свестраније разумијевање збивања на селу - његовог економског 
и политичког живота, па онда и за разумијевање и оцјену одређене полити
ке према селу, првенствено је важно познавање структуре сељаштва. у окви
ру опште структуре становништва. Када је створена прва југословенска 
држава - Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца - била је то >юо својој 
структури аграрна земља осим неких области које су имале аграрно-инду
стријски карактер (С1овенија, Војводина, један дио Хрватске, Сјеверна 
Србија)«!) Према поnису становништва 1921. године, од пољоnривреде је 
жив јело 78,9% uјелокупног становништва, а њоме се бавило 80,4% активног 
становништва. За десет година - nрема попису из 1931. године - број ста
новништва које је живјело од пољопривреде смањио се само за 2,4%, а 
број оних који су се њоме бавили за 4,1%.3

) Тенденција смањења поља
привредног становништва није била много изразитија ни у посљедњој де
uенији постојања Краљевине Југославије - до 1941. године. Аграрна 
структура, затечена у Краљевини СХС, представљала је право шаренило 

2) Др. Богдан Стојсављевић: Сељаштво Југославије 1918- /941, Загреб 1952, стр. 7. 
3) Исто, стр. 35•38. 
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од феудалних и полуфеуда.1них, преко слободних ситносопственичких, до 
савремених капиталистичких аграрних односа. С обзиром на такво стање, 
на појачане захтјеве за земљом и на политичку ситуацију која је одисала 
изразито револуционарним расположењем сељака и »Влада је морала без 
оклијев'ања одредити ( ... ) барем своју аграрну политику«:) а све иоле оз
биљније политичке снаге и ту аграрну и цјелокупну своју политику према 
сељаштву. Најприје се »у циљу смиривања прилика у земљи и придобија
љу сељаштва за монархију« већ 6. јануара 1919. године појавио Проглас 
регента Александра, у којем је истакнута његова жеља »да се одмах при
ступи праведном рје_шењу аграрног питања и да се укину кметства и велики 
земљишни посједи«,') те да се земља подијели »међу сиромашне земљо
раднике правичном накнадом досадашњим власницима њеним«.0) У начелу 
су све грађанске и већи број сељачких политичких странака прихватиле 
овај принцип из регентовог Прогласа и нарочито се залажући за »правичну 
накнаду« ранијим власницима земље, претвориле аграрну реформу у дру
штвено-полнтички комплот у којем је основни циљ сваке партије био од
брана капиталистичкнх и велепосједничких интереса и бескрупулозно бо
гаћење појединаца на ра~~ун сељачкоаграрних интересената.') Убрзо посли
је регентовог Прогласа, 25. фебруара 1919. године, донесене су Претходне 
одредбе за припрему аrрарне реформе, на основу којих се она и спроводи
ла у дј~ло, јер Закон о аграрној реформи, који је то питање требало да ри
јеши дефинитивно, није никада ни донесен. Заправо, тек 19. јула 1931. годи
не донесен је Закон о ликвидацији аграрне реформе, којим је буржоаска 
држава овај проблем скинула с дневног реда. Заtо су на снази и били не јед
наки критерији аrрарне реформе у појединим југословенским земљама, а 
аграрна политика у цјелини зависила је највише од страначких интереса и 
компромиса. 

До поткрај 1928. године одузет је велепосједницима, уз одштету, дио 
од око 526.000 јутара земље и подијељен на· преко 200.000 породица уСлове
нији, Хрватској и Војводини; у Босни и Херцеговини су кметски и полук
метски односи били, углавном, ликвидирани уз »велике отштете беговима«, 
али питање беглука није било потпуно ријешено; у Македонији је дио турс
ких чифлука и слободне земље раздијељен српским колонистима, а ликви
дација чнфлучких односа македонских сељака није спроведена; у Далмаци
ји је недосљедност аграрне реформе оставила и даље колонатске односе, а 
за дио одузете земље плаћене су велике одштете власницима.8) 

Значајније мјере у томе правцу нису ни касније подузимане. За доби
вену земљу сељаци су плаћали »закупнину која је износила за оранице ос
моструки износ, а за ливаде и пашњаке десетоструки износ чистог ката

старског прихода. Ову закупнину је убирала држава. Велепосједнику је ис
плаћивала три четвртине, а у име трошкова задржавала је једну четврти-

4) Др Миливоје Ериh: Аграрна реформа у Југославији 1918- 1941, Сарајево 1958, стр. 143. 
5) Исто, стр. 153. 
6) Цитирано према М. Ернhу, на истом мјесту. 
7) Види о томе опшнрннје М. Ериh: цит. дјело, стр. 172-234. 
8) Подаци из Резолуције о привредном н полнтнчком положају Југославије н о задацима 

КПЈ, усвојеној на Четвртом конгресу КПЈ, новембра 1928. године - Историјски архив 
Комунистичке партије Југославије (у даљем тексту Историјски архив КПЈ), том 11, Бео
град 1949, стр. 147- 149. 
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ну.«9) Само неколико ових чињеница указује на прави смисао, карактер и 
циљеве буржоаске аграрне реформе. Та њена својства у основи је добро 
оцијенио Четврти конгрес КПЈ, одржан у новембру 1928. године, указу јући 
да је буржоазија аграрној реформи поставила сљедеће задатке : »да избјег
не аграрну револуцију и одвуче сељаштво од савеза са радничком класом ; 
да уништи супротности између полуфеудалних односа и капиталистичких 
продукционих односа (колонат, кметство, итд. ); да спроведе дјелимично 
отуђивање веле пос ј еда са отштетом ради повећања ситних и средњих 
сопственика и подизања продуктивних снага у пољопривреди ; да ублажи 
заоштрене односе на селу, rдје постоји глад за земљом, помоћу сеобе зем
љорадника из пасивних крајева у плодне области; да уклони велепосједни
ке несловенских нација и да их замијени српским велепосједницима и ка
питалистима; да ријеши национално питање у Македонији и Војводини 
вјештачком колонизацијом; да придобије један щю добровољаца у циљу 
стварања од њих ослонца за фашизам на селу и да присили сељачку сироти
њу да продаје земљу«. 10) 

Поред низа крупних проблема, створених око подјеле феудалних и 
других велепосједа, те црквене, општинске и државне земље, сељаци су у 
буржоаској Југославији били извргнути читавом низу других облика и фор
ми експлоатације. Он почиње ниском продуктивношћу и неадекватном ври
једношћу уложеноr рада, које су се највише изражавале у чињеници да су 
сељаци са мањим посједом имали и лошију земљу и слабије оруђе за њену 
обраду; те ниским откупним цијенама пољопривредних производа, произ
вода кућне радиности, дрва и другог, чиме су сељаци систематски експлоа
тисани од трговаца, фабрика, монопола и сл. - па иде даље преко експлоа
тације приликом откупа земље, закупнине земље, низа одредаба о лову на 
штету сељака, сервитутних права у Словенији, закупа на пашњаке брдско
-планинским сточарима, сегрегације шума и пашњака у Босни и Херцего
вини, на Косову и у Санџаку, ревизије сегрегације шума у Хрватској, ош
трих казни за шум с к е штете; - и досеже до експлоатације сељака ко ју је 
вршила држава путем кулука, високих пореза, царина, трошарина, такса и 

монопола. Томе су се придруживали високи прирези општина и области на 
поједине дажбине држави и, напокон, разни црквени порези и дажбине. 

Сељачки дугови, и високе камате на њих, представљали су посебну 
врсту оптерећења, особито за сиромашне и средње сељаке. Они су и расли 
сразмјерно степену експлоатације села. Почетком тридесетих година, на 
примјер, број задужених домаћинстава пењао се и преко 700.000, а дугови 
су достизали суму од око 6 милијарди и 900 милиона динара!1) Осим тога, 
највише су се задуживали беземљаши, затим ситни, па средњи сељаци, и то 
не ради проширене репродукције, већ због сталног дефицита и прехране. 
Тежак проблем представљала је и латентна глад која је пратила село у па
сивним крајевима. 

9) Др. Боrдан Стојсављевиh: цит. дјело, стр. 26-27. 
1 О) Као у наnомеlfи бр. 8. 
11) Види детаљније nодаТЈСе о сељачким дуговима - Б. Стојсављевиh: цит. дјело, стр. 79-82. 
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III 

Овакво стање на селу у свим југословенским земљама наводи на логи
чан закључак да је сељаштво кроз читав период постојања југословенске 
буржоаске државе представљало велику потенцијалну револуционарну сна
гу у борби за друштвени преображај. Али слојевито и национално хетеро
гено, оно није било способно за самостално политичко организовање и дје
ловање. Његова спремност за ту борбу зависила је, прије свега, од свеукуп
них друштвено-политичких прилика и способности и оријентације политич
ких снага које су остваривале утицај на сељаштво. За грађанске ПQлитичке 
странке било је важно да обезбиједе утицај на свом политичком простору, 
а за револуционарни раднички покрет било је нужно настојање да сесеља
ци отргну испод утицаја буржоаских и по идеологији њима сличних такоз
ваних сељачких демократских партија, да се сачувају од утицаја тоталитар
них и сепаратистичких покрета, да се оријентишу на борбу за своје најне
посредније захтјеве, за ослобођење од капиталистичке експлоатације, и да 
се ангажују у револуционарној борби за свестрани друштвено-политички 
преобража ј. 

Крајем првог свјетског рата и у првим годинама постојања Краљеви
не СХС у свим југословенским земљама развио се снажан сељачки револу
ционарни покрет, осим у Македонији, »где је доласком српске војске лик
видиран у заметку«.12) Тај nокрет је због традиционалне глади за земљом и 
под утицајем октобарске револуције био спреман, прије свега, да се бори за 
земљу и за боље услове живота сељака. Сељаци су и сами започели са на
силним раскидањем остатака феудалних и полуфеудалннх односа, одбијали 
су разне обавезе и давања, присвајали велепосједничку земљу и подузима
ли друге стихијне акције све до отворених побуна, директно с~ сукобљава
јући са велеnосједницима и органима власти. Само у Србији и Црној Гори 
није у први план истицана подјела земље, а сви други захтјеви сељачких 
покрета у читавој Југославији били су готово исти. 

Међутим, тим покретима, чији је радикализам режим ублажио и 
обећањем аграрне реформе, као и због традиционалне потцјењивачке поли
тике социјалдемократа, убрзо су се наметале разне грађанске и сељачке по
литичке партије, те је на тај начин и спријечена аграрна револуција и дру
ги видови класне борбе сељаштва. Словенска људска странка имала је заду
го значајан утицај на сељаке и nоред не много напреднијих Samostojne 
kmetijske и нешто касније Kmetijsko-delavske странке у Словенији. 
Хрватска републиканска сељачка странка претендовала је од својих почет
ака да буде општенародна странка хрватског сељачког народа, да би, оДу
стајући 1925. године од свог републиканског програма и уско сарађујући са 
хрватском буржоазијом, постала типична грађанска странка. Она је оства
ривала знатан утицај и на сељачке масе, у првом реду хрватске, у Босни и 
Херцеговини и Војводини. Сељаци у Србији дијелом су се окупљали посли
је првог свјетског рата око Савеза земљорадника који се у најбитнијим пи
тањима друштвено-политичког живота Краљевине Југославије није много 
разликовао од осталих српских грађанских странака. Извјесно вријеме ова 
организација је имала велику подршку сељака С(Јба у Босни и Херцегови-

12) М. Ерић: цит. дјело, стр. 145. 
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ни и, донекле, у Војводини. Сељаци Муслимани били су углавном под ути
цајем Југославенске муслиманске организације, која их је више окупљала 
на вјерској и грађанској идеологији, него на програму који би третирао 
њихове интересе. Повремено је осниван и читав низ мањих сељачких стра
нака и организација, али свима њима, као и поменутим већим странкама, 
увијек су као савезници биле ближе разне грађанске полИтичке странке 
него раднички покрет. Снажан утицај на сељаштво остваривале су и поје
дине вјерске организације, чији је антикомунизам премашивао или ишао у 
корак са антикомунизмом реакционарних грађанских снага. 

Радннчки покрет у појединим југословенским земљама изашао је из 
првог свјетског рата идеолошки поцијепан, релативно млад и малобројан у 
односу на број становништва. Револуционарни талас у Европи 1917- 1920. 
године и тежак социјални положај свих радних слојева снажно је утицао и 
на њихову револуционарну оријентацију. То револуционарно гибање ~ани
фестовало се и у стварању Социјалистичке радничке партије Југославије 
(комуниста), односно Комунистичке партије Југославије, и ~а.совних рад
ничких организација под њеним утицајем. Али концентрисан по градовима 
и индустријским центрима, окруженим масом сељаштва, и са социјалдемо
кратским погледима на село и сељаштво, револуционарни раднички покрет 

и његова партија нису у то вријеме из својих »градских острва« могли ост
варити значајнији утицај на то сељачко море. Другим ријечима, КПЈ није 
могла да рачуна на подршку сељаштва, доК" не успије да политичким и про
пагандним радом не овлада његовом свијешћу и док га у пракси не увјери 
у испра~ност сво је политике. 

Већ у периоду припрема за Конгрес уједињења - с краја 1918. до 
априла 1919. године - револуционарно оријентисане снаге радничког по
крета у југословенским земљама, под утицајем социјалдемократске поли
тике, нису поклањале већу пажњу револуционарним покретима и акцијама 
сељаштва. Под доста снажним дојмом да ће све проблеме радништва и се
'љаштва ријешити »наступајућа свјетска револуција«, оне су чак утицале на 
смиривање покрета сељака. Осим тога, остајући и даље на социјалдемо
кратским позицијама о националном јединству и једном »српско-хрватско
-словеначком народу« и поздрављајући државно уједињење у томе смислу, 
те револуционарне снаге су се удаљиле и од националних покрета у поједи
ним југословеис1шм земљама у којима је, опет, ссљаштво представљало ве
лику потенцијалну снагу. Истина, у револуционарном радничком покрету 
јасно је истицано да је новостворена држава класна, буржоаска држава, 
чија изградња не спада међу задатке класно свјесног пролетаријата и про
тив које се треба борити. Међутим, и на самом оснивачком конгресу и у 
прве двије године легалног дјеловања у Социјалистичкој радничкој парти
ји Југославије (комуниста), односно у КПЈ евидентне су двије контраверзне 
оријентације. На једној страни се јавља револуционарни занос који је на
стао више стихијно у тадашњој револуционарној ситуацији у Европи и као 
резултат чињенице да је раднички покрет у Југославији врло брзо израстао 
У политичку снагу која је угрожавала основе буржоаског режима, а на дру
го ј страни опортунизам, колебљивост и балансирање на такт ици компроми
са - остаци социјалдемократског идејног и политичког насљеђа - неутра
лишу или ублажавају прву оријентацију. 

Под утицајем првог фактора, Конгрес уједињења је оцијенио да се 
класне борбе пролетаријата и буржоазије развијају »у велике социјалне ре-
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волуциЈе« и да су тиме створени услови »за остварење комунистичке прив

реде преношењем свију средстава за производњу у руке друш·твене цјели
не«; осудио је опортунизам Друге интернационале и одлучио да СРПЈ (к) 
приступи у Трећу комунистичку интернационалу »с циљем да се уништи ка
питализам и оствари комунистичко друштво«; одбацИо је било какву сарад
њу са буржоазијом и захтијевао демократске изборе за уставотворну ску
пштину. Под утицајем другог фактора, чини се компромис већ при утврђи
вању имена партије; не схвата се револуционарни смисао националног пи
тања и повезаности националноослободилачке борбе са борбом пролетари
јата против капитализма, империјализма или хегемонизма у једној више
националној држави; не третира се довољно аграрна проблематика и запо
ставља се политички рад партије на селу. 13) 

IV 

Потцјењивање проблема села и секташтво у идејно-политичкој дје
латности на селу, које је СРПЈ (к) преузела од социјалдемократије, не 
значе да је она потпуно дигла руке од ових питања. Прије свега, бригу о 
њима наметала је савремена ситуација, у којој аграрни проблем и поли
тичка кретања на селу, настала у вези с њим, заузимају врло значајно мје
сто и намећу се свим политичким структурама као један од најважнијих 
стратегијских и тактичких задатака; Отуда се већ на Конгресу уједињења 
уочава и потреба рјешења аграрног питања и потреба политичког рада на 
селу. У Резолуцији о аграрном питању истакнуто је да » ... пролетаријат 
захтијева корјенито уклањање свих још постојећих феудалних остатака«, 
односно >>беспоштедно уклањање свих социјалних заостатака прошлости, 
пуну и дефинитивну експропријацију и посље.ЦЦ>их остатака феудализма«, 
те >те призна је феудалним пос једницима права ии на .какву накнаду{{, Захти
јева се да се сељацима, кметовима и колонима >>беспла-rно, на рачун круп
них капиталиста, капиталистичких удружења и банака, стави на располага
ње пољопривредни инвентар и средства за подизање кућа и пољопривред
них стајак Идеја о социјализацији великих посједа сматра се утопијом 
због тога што се социјализам не може дјелимично остварити у оквиру ка
питалистичког друппва, него >>само експропријацијом политичке и економс
ке моћи буржоазије и потпуном ликвидацијом капиталистичког покрета«. 
Зато се захтијева подјела велепосједничке земље сељацима преко сељачких 
вијећа >>која образују сви они који на тим имањима фактички раде«. Од 
такве подјеле, ипак, се изузимају велики посједи настали >>у процесу капи
тализације земљорадње«. У другом дијелу Рез<;туције говори се о полити
ци партије на селу. Због увјерења да је немогуће >~уједињење пролетарија
та и сељака у једну класу« као и због процеса диференцијације на селу у ко
јем по оцјени Конгреса »сељачки пролетерски елементи ( ... ) прилазе ва
рошком пролетаријату«, а на другој страни »наступа уједињавање сеоске 
буржоа?ије с варошком«, синдикалним и политичким. организацијама про
ЛетариЈата ставља се у задатак »да на оне прве, пролетерске сељачке еле-

13) Види о томе детаљније Подлогу уједињења, Пракrични акциони програм и друге доку
менте Конгреса уједнњења. - Историјски архив КПЈ, том 11, Београд 1949, стр. 1-26. 
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менте, распростру свој утицај, да их ~жо себе групишу и уведу у борбу про
тив капитализма и за остварење социЈализма«. У том циљу Конгрес налаже 
да се на селу оснивају партијс~е, а ;амо гдје и~а већи број најамних рад
ника и синдикалне организациЈе, КОЈе у агитациЈи и пропаганди међу сеља
цима не смију »прећуткивати ниједан битан принцип социјализма и није
дан класни захтјев пролетаријата. Свако практично питање које ~ивот села 
истиче мора се посматрати кроз призму екон~мског материЈализма и 

рјешење његово доводити у пуну сагласност с краЈЊИМ циљем ~ролет~рске 

класе. Село и односе на селу треба проучавати ради nравилниЈе ориЈента
ције и свако питањ~ обрађивати у ~т~.мпи ради у~пјешније пропаганде и 
агитације« закључу Је се у РезолуциЈи. ) Поред обЈашњења и разраде ових 
задатака К~нгреса у партијској штампи, Извршни одбор СРПЈ (к) подузи
ма и друге мјере. У циркуларном писму свим партијским организацијама, 
од 11. новембра 1919. године, дају се подробније директиве за рад на селу 
нарочито међу »пролетаризованим сељацима, односно међу сеоском сиро
тињом«, за отварање читаоница, растурање штампе и формирање повјере
ништава;") у »Руководним начелима у општинским изборима«, почетком 
1920. године основна девиза партије је: »сва власт радном народу у вароши 
и на селу, организованом у радничка и сељачка вијећа«, јер ће тек тада и 
»мјесне комуне претворити у сво је органе«;'") а у посебном прогласу »Рад
ном народу села«, априла 1920. године, објашњавајући му да у Краљевини 
СХС остаје »стално последњи«, >}вечито понижен« и да не очекује никаквог 

добра од нових »господара и њихових партија«, СРПЈ (к) позива сељаке да 
ступе у њене организације и да се солидаришу са радницима који су зајед
но с њима израбљивани од истог експлоататора. ") Тако је крајем 1919. и 
првих мјесеци 1920. године био наступио један интервал интензивнијег 
рада на селу, који је наговјештавао озбиљније схватање значаја села »за 
успјех пролетерске револуције у изразито аграрној земљи каква је била 
Југославија«. ' 8

) У Србији, Македонији, па и у Хрватској и другим крајеви
ма створене су биле бројне сеоске организације КПЈ, а у Бањој Луци је по
кренут недјељни лист »Народни глас<<, специјално намијењен »сељацима и 
полупролетаријату«. 

Социјалистичка радничка партија Југославије (комуниста) истакла је, 
неоспорно, радикалне захтјеве за рјешење аграрног питања, а и њена ори
јентација на политички рад на селу представљала је логично и исправно 
опредјељење. Али и једно и друго остали су само начела партијске полити
ке, јер у то вријеме није било довољно ни спремности ни воље за практич
но спровођење ових програмских задатака у живот. Ипак .се њена актив
ност претежно сводила на захтјеве за укидање феудалних односа, а нису ор
ганизоване значајније акције радника и сељака, путем којих би се извршио 
притисак на режим да ефикасније и радикалније рјешава аграрне и друге 
проблеме села, иако је за такве акцl'!је постојало расположење и спремност 

14) Види Резолуцију - Исrоријски архив КПЈ, том ll, Београд 1949, crp. 21-22. 
15) Циркулар ИО СРПЈ(к) упућен мјесној организацији Соnот - Архив Предсједииштва 

ЦК СЮ, Београд (у ,даљем тексту А ПЦК СЮ), ЦК КПЈ 1919/6. 
16) Руководна на'!ела у општниским изборима - А ПЦК СЮ, Београд, ЦК КПЈ 1920/1. 
17) Проглас СРПЈ(к) >>Радном народу села« - А ПЦК СЮ, Београд ЦК КПЈ 1920/4. 
18) Преглед историје Савеза комуниста Југославије, (СЮ), Београд 1963 (изд. латиницом), 

стр. 57. 
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сељака. Осим тога, партија се »својим схватањима о капиталистичким ве
ликим посједима«, како то исправно констатује др Милив9је Ерић у књизи 
Аграрна реформа у Југославији 1918- 1941. год., »изоловала од покрета и 
тежњи сељачких маса и дозволила да те масе и даље воде буржоаске стран
ке заваравајући их да ће им дијелити велепосједничку зем.tьу«.'9) 

На Вуковарском конгресу КПЈ, јуна 1920. године, аграрно питање, 
село и сељаштво третирани су много мање него на Конгресу уједињења, 
под утиском да је >>економска и кроз ( ... ) ову политичка криза (краљевине 
СХС - Н. Б.) само дио свјетске економске и политичке кризе«, те да ће се 
разријешити, као и у читавом свијету »Свјетском соцнјалистичком револу
цијом«.:0) У Програму партије, усвојеном на овом Конгресу, само се спо
миње »социјализација великих посједа«/') за разлику од оснивачког кон
греса, који ту идеју сматра утопијом, та социјализација се уско повезује са 
социјализацијом капиталистичких индустријских, трговачких, саобраћај
них и других предузећа, банака и рудника. Што се спровођења аграрне ре
форме тиче, Конгрес је истакао као задатак енергично залагање »на потпу
ном рјешавању аграрног питања одузимањем свих великих посједа и усту
паљем са одговарајућим инвентаром и без икакве накнаде сељачким ви
јећима која образују они који земљу стварно обрађују«, и .вођење најенер
гичније акције »за откривање свих превара и зЛочина буржоазије ПРЈi 
рјешавању аграрне реформе«.::) 

У јесен· 1920. године, током предизборне кампање за Уставотворну 
скупштину, јача поново активност КПЈ на селу, али је у њој дошло до изра
жаја »непознаваЊе основних проблема села и сељаштва«,н) што је ту ак
тивност увелико сужавало. Није показано разумијевање ни за отворене по
буне сељака које су избиле као посљедица њиховог дубоког незадовољства 
економским положајем и политичким стањем. Остајући само на начелима 
и пропаганди тих начела у штампи и изборној борби у другој половини 
1920. године, остављајући за собом дилеме шта у датом моменту практич
но чинити, не подузимајући никакве организоване акције. за реализацију 
аграрне реформе, КПЈ је дочекало »Обзнану« и крај своје легалне дјелат
но<:ти. 

Под режимом »Обзнане« до законске забраl:iе рада .КПЈ, 2. август• 
1921. године, онемогућена је било каква масовнија активньст и у граду и на 
селу. У том седмомјесечном раздобљу једино је пленум Централног пар
тијског вијећа у два маха - у априлу и јуну:•) поред бројних проблема 
који су Партији били наметнути забраном, разматрао и проблеме-еела. На 
априлској сједници утврђен је став да КПЈ треба »lf'ндиректно« да помаже 
формирање и јачање лијевих крила у сељачким партијама, искоришћу јући 
их тактички »у борби против реакције капиталистичко-монархистичких 
клика«, те да такву тенденцију треба подржати и у Хрватској републиканс
кој сељачкој странци, у којој »леви елементи показују тежњу да воде борбу 

19) М. Ернћ: цит. дјело, стр. 211. 
20) Резолуција »Политичке ситуације и задаци Комунистичкс. партије-у Југославији« - Исто-

ријски архив КПЈ, том 11, Београд 1949, стр. 39. 
21) Програм КПЈ - Историјски архив КПЈ, том 11, Б~оград 1949, CiJ>. 34. 
22) Као у напомени бр. 19. 
23) Преглед историје СЮ, стр. 66. 
24) -Исто, стр. 75. 
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против целокупног данашњег постојећег државног и друштвеног поретка«. 
На јунској сједници потврђена је ова оријентација и прихваћена одлука 
Друге конференције Балканске комунистичке федерације о спщрању рево
луционарног пролетерског и сељачког фронта. Међутим, задуго ће то ост
ати само ставови руководства ко је је онемогућено да их примијени у прак
си послије доношења Закона о заштити државе. 

v 

Унутрашњи политички живот у Југославији, од 1921. до завођења ше
стојануарске диктатуре 1929. године, развијао се у оквирима крњег парла
ментаризма. Путем цеитралистичког државног уређења српска буржоазија 
на челу с двором била је упорна у очувању своје хегемоније. Борбу бур
жоазије потлачених нација, односно опозициону борбу грађанских, па и се
љачких политичких партија за подјелу власти, она је неутралисала или раз
бијала мањим уступцима и лодмићивањем, а тамо гдје је ова борба попри
мала обиљежја националног покрета, поред ових мјера, режим се није 
устезао ни притиска и силе, користећи се при томе недосљедношћу и неод
лучношћу водећих буржоаских снага тих покрета. 

У овом периоду, карактеристичном по извјесној стабилизацији капи
тализма у европским и југословенским размјерама, као и ло одступању у 
међународном радничком покрету и отрјежњавању од илузија о свјетској 
пролетерској револуцији, КПЈ забрањена »Обзнаном« и Законом о зашти
ти државе, развијала се и дјеловала под изванредно тешким условима. 
Мјере режима против револуционарног радиичког покрета, које су КПЈ и 
њено руководство изненадиле и ло форми и ло размјерама, изазвале· су ош
тру кризу, прије свега, у њој самој, због чега је дошло до осипања чланства 
и престанка рада читавих организација, нарочито оних малобројних на 
селу. Био је потребан период од неколико година да се лроријеђеие орга'ни
зације среде и преоријентишу на илегални рад и да се подузму озбиљнији 
кораци на стварању могућностн за легалну или бар полулегалну активност 
КПЈ и за покретање неких листова под њеним утицајем. Убрзаније преодо
лијевање кризе ометале су иес)1Гласице у врховима Партије, настале поја
вом двоструког руководства: - у земљи и иностранству - и њихових раз

мирица о компетенцијама. Али, много дубљи карактер и теже посљедице за 
активност Партије имала су идејно-политичка разилажења у ставовима 
према националном, синдик~лном, организационом, па и сељачком питању, 

на којој основи се снаге у Партији подвајају у десну и лијеву фракцију, 
чија је борба током двадесетих година са теоретских и лрактичних распра
ва о овим најактуелнијим питањима политичке и револуционарне борбе 
прерастала у беспринципијелну полемику и сукобе. 

Борба за радно сељаштво двадесетих година још увијек је у КПЈ 
схватана више као средство политичке борбе, него као стална и чврста ори
јентација за остваривање стратешких циљева Партије. У вези с тим јављао 
се у расправама и хватао коријена у пракси стаљинистички третман сеља
штва као трансмисиј~, привременог савезника и привремене резерве рево
луције, те као аморфне социјалне масе са »двије душе«. Рецидиви таквих 
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схватања били су присутни у партијској политици све до оријентације на 
народнофронтовску политику КПЈ, средином тридесетих година. 

Остваривање утицаја на сељаштво, поред свих поменутих фактора, за
висило је, у доброј мјери, и од политике КПЈ у националном питању. Пре
вазилазећи унитаристичко схватање о »једној држави и једној нацији«, у 
овом периоду у Партији су, под снажним утицајем Коминтерне, били при
сутни и ставови да треба ићи на »разбијање Југославије као империјали
стичке творевине«, односно на »издвајање Хрватске, Словеније и Македо
није из састава Југославије и стварање од њих независних република«; ак
туелизиране су наизмјенично идеје о балканској, балканско-подунавској 
или свјетској федерацији совјетских република и слично, - а то је широ
ким народним слојевима, притиснутим социјалним и националним угњета
вањем у самој Југославији, било далеко и непознато. Недовољно јасни ста
вови о националном питању и уређењу државе значили су за КПЈ губљење 
савезника у националним покретима угњетених нација, у којима је сеља
штво представљало најмасовнију структуру. Па ипак је КПЈ - уочавањем 
националне проблематике, повезивањеУL борбе за рјешење националног пи
тања са борбом радничке класе за социјални преображај , као и истицањем 
у први план своје политике непосредних захтјева сељаштва и изграђива
њем јаснијег става пpe:vLa сељаштву као савезнику радничке класе - пост
епено изна.1азила своје сопствене путеве револуционарне борбе. 

Ову еволуцију политике према селу и сељаштву могуће је пратити 
анализом докумената партијских конференција и конгреса, те летака, про
г л аса и разних упутстава, а они током двадесетих и прве половине тридесе

тих година и представљају г.1авни вид дјелатности на тоУLе плану. Већ од 
почетка илегалне дјелатности у Партији се уочава елементарна потреба је
динства радника и се.ъака и борбе за се.ъачке масе, као и истицање у први 
план агитације и пропаганде непосредних интереса тих маса. Али притис
нута фракционаштвом, секташтвом и малобројна, што јој онемогућава ма
совну, конкретну политичку активност на селу, она не постиже значајније 
резртате. 

На Првој земаљској конференцији КПЈ, јула 1922. године у Бечу, 
преовљдало је и прихваћено у Резолуцији о политичкој ситуацији и зада
циУLа Партије схватање деснице да партијске организације треба да »обух
ватају ca:vLo стварну елиту комунистичког радништва и служе као инстру
\1\ент за пропаганду у маси.«15 ) У дискусији о коминтерниној Резолуцији о 
јединствено\.1 фронту радничке класе неки де.1егати су истицали да је она 

прилагођена приликама индустријски развијених земаља и да би, примије
њена у Југославији, подразумијевала организационо јединство са реформи
стима и центрумашима који »с полицијом изводе јединствени фронт про
тив радника«, што је по њима неодрживо. Они су сматрали да у Југослави
ји, под паролом јединственог фронта, треба остварити јединство радника и 
сељака. Али је и у овом питању усвојен став деснице да треба прихватити 
коминтернину верзију резолуције!6) 

25) Види Преглед историје СЮ, стр. 96 и Јулијана Врчинац: Рад н закљу•щн Прве, Друге н 
Трсћс конференције КПЈ, Историја ХХ века, Зборник радова I, Београд 1959, стр. 339. 

26) Исто, стр. 248. 
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У оцјени политичке ситуације, на Другој земаљској конференцији -
маја 1923. године у Бечу - истакнуто је да аграрни проблем представља за 
Партију »једну од најважнијих области рада«, а за буржоазију »једну од 
тешкоћа консолидације«. ОцијеЊено је да пролетаријат није обратио до
вољно пажље аграрном питању када је он био акутан - 1918. и 1919. годи
не - односно »када је сиромашна пролетерска сељаштво било способно да 
проблем реши најрадикалнијим путем - у најпогодније време када држа
ва није још располагала добрим апаратом силе«, али да ни Партија, посли
је формирања, није томе пнтању посветила одговарајућу пажњу - није. 
имала сво ј аграрни програм и план рада на селу. На основу тих оцјена; 
Конференција је заузела становиште да је за Партију врло важно да у ра
дикалном рјешавању аграрног проблема у корист сељака без земље узме 
највиднијег учешћа и да на тај начин прошири свој утицај на сиромашне 
сељачке масе. Због тога се у »Непосредним задацима«, као приоритетно, 
истиче н: »Ст в~ раље аrрарног програма партије, развијање пропаганде на 
селу и израда упутстава за рад комуниста на селу.«17) Иако позитивна, ова 
оријентација је била осакаћена за масовни рад једне малобројне политич~ 
ке организације, због њене опредијељености да своју активност усмјери, 
готово искључиво, на »сиромашна пролетерска сељаштво«. 

Проблематика села и сељаштва први пут је свестраније разматрана у 
дискусији послије Друге и на Трећој земаљској конференцији КПЈ, почет
ком јануара 1924. године. Јасније су освијетљени карактер Југославије као 
аграрне земље, имовински аграрни односи у њој и изигравање аграрне ре
форме од стране буржоазије; анализиран је положај сељака и указано на 
процес осиромашавања сеоског становннштва, те на љегово опозиционо и 

револуционарно расположење у таквој ситуацији; оцијељено је да је побје
да радничке класе могућа »само под условом да њену борбу против капита
лнстичког угљетавања потпомогну и у љој суделују широке сељачке масе«, 
па се зато заговара »да насупрот блоку феудалаца и буржоазије буде оства
рен блок радника и сељака«. Да би се таква политика реализовала, Конфе
ренција сматра да треба: »стално истицати паролу радничко-сељачке вла
де«, која би требало бити »и.деја водиља« цјелохупне партијске политике; 
предлагати заједничке акције сељачким партијама и организацијама у 
свим случајевима »у којима су тангирани интереси радника и сељака«; по
дупирати сваку опозициону и револуционарну тенденцију н струју међу се
љацима и ступити у везу са љевичарским елементима у сељачким партија
ма, ие иапуџпајући своје принципијелно гледиште о томе да треба отргну
ти »сеоске пролетере и ситне сељаке ( ... ) испод уплива богатих сељака и 
сеоске буржо.а}нје«~ Међу конкретне захтјеве за рјешеље аграрног питања 
у Резолуцији ·су ис~акнути експропријација »свих феудалаца« и велепосје
да изиад 30 ха без икакве накнаде и подјела земље радном стаиовништву 
тамо гдје је и оџузета; укидање »свих плаћаља терета, закупнина, обавеза, 
хака итд.«; конфискација све црквене, самостанске и вакуфске земље и уки
даље свих цркЈ'ених дажбина; да се сељацима поврати новац који су веле
посједницима морали платити као закуп, хак и слично и да велепосједиици 
врате новац који им је држава исплатнла у виду откупнине земље; да зем
ља која је сељацима дата у закуп иа четири године одмах буде проглашена 
њиховом својином ; да се укину сви прописи који су у неким крајевима да-

27) Исто, стр. 259- 260. 
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вали привилегИју искориштаваљу земље само старосједиоцима и богатим 
сељацима;· да се осигура исхраиа пасивиих крајева непосредним порезом 
на боГаташе и ·буржоазију; да се сељацима осигурају јефтиии кредити за 
набавку пољопривредних машина и алата; да се еиергично сузбије лих
варство, сиромашни сељаци ослободе свих пореза, укине кулук; те да се ам
нестирају сви осуђеници н укину друге казне сеЉацима због учешћа у рани
јим аграрним немирима.18) Конференција се ·изјаснила за утврђиваље још 
потпунијег аграрfюг програма КПЈ; па је формирана и комисија за рад на 
том програму. э~.rот 

. ~П.5Ј Hi~ nr;~·.n н 'ofl.: 
.. J.:q Сасвим је уочљиво да је Трећа конференција КПЈ учинила значајан 

корак напријед у изграђивању става према сељаштву као савезни~у раднич
ке класе и у уочавању потребе борбе, за разрјешавање најкрупнијих пробле
ма села као пута за остваривање тог савеза и свог утицаја на село. Такав 
став омогућио је Партији јачи продор на село и повезивање са сељачким 
масама. Нарочито је на том плану кориштена легална дјелатност Незавнс-

. не радничке партије Југославије, у чијој штампи је објављена и за јавност 
прилагођена резолуција Треће конференције КПЈ о аграрном питању и о 
раду на селу, као и низ чланака који су разрађивали поставке те резолуције. 
Руководства и организације НРПЈ су и у практичној активности спроводи
ли ту политику КПЈ, коју је пленум Земаљског вијећа . на одређен нач.ин ле
гЗлизовао у својој Резолуцији о ·аграрном питању, усвојено ј на сједници 
13-14. априла 1924. r;одине.zg) N?ОЩ:'О m~q~q1<> нжшшюr·nl .(:}d''Jг.::~r ::~нqвq1f; 

.:ш Особито је у ово ј Резолуцији разобличена политика режима и буржо
аских партија према селу и се.rъаштву, истакнут~ су захтјеви за рјешење 
аграрног питања подударни захтјевима, КПЈ само прилагођени за легално 
публиковање, а ' отворено је наговијештен појачан~ политички рад на селу. 
Таква активност убрзо је резултирала одлучнијим и борбенијим иступањем 
сељака у Хрватској, Словенији, Босни и Херцеговини, и одржавању масов
них и успјешних радничко-сељачких конференција и зборова и манифесто
вању њиховог јединства, па чак и у ствараљу лијевих крила у неким <;>рга
низацијама Хрватске републиканске сељачке странке.'0) 

. НТВ1ЕЕд'ЗqП 

-оп· . 
И ови скромни усnЈеси КПЈ на повезивању с масама и уопште у ње-

ној револуцио~арној актИвности изазвали су подозрење, а затим и оштро 
реаговаље буржоаског режима. Оно се манифестовало у отвореном подсти
цаљу разних нащюналисти~ких профашистнчких организација против ре
волуционарног радничког покрета и у забрани свих легалних и Щ)Лулегал
них организација и институција кој,е су дјеловале под утицајем КПЈ, ере- · 
ди но м 1924. године, што је за дуже вријеме омело активност Партије и на 
селу. Због тога је и на забрану Хрватске републиканске сељачке странке као 
нову мјеру политичког терора, крајем 1924. године, реаго·вао само ЦК КПЈ 
својим летком »Радющима. сељацима и свим угљетеним народима Југо-, 
NЈ.НША5L:>ОП~Г-~8 .G,C N Oi!fo'Ш:.~ N /.I~Z .ПI[АЫ' OGil NТ!1Тi3Г.П NГ . .SqO~/ ЕМIШШ-fЈ:',~i_:юп 

------'·-- ~НШШ'{.ХТО {J:Na '( Ш'.NТGЈ:.П:Ш J:if;!f.:ЖQ!l :)l :11! NiO',i .Ut18fй! :m:;qa 

:Щ'{О 7.Ы·n:о '.ЈННЈ:,о·Ј Щ[iHSf' .SK П 1(iН>~· V Е;ТЩ'-. 1>r·,1!-IJ.ISd'.:n ~l fllOi! ",r. 
28) Резолуција о аграрном питању у Југославији н о раду на селу - Историјски архив КПЈ, 

том 11, стр. 77 - 82.. 
29) Исто, стр. 302 - 307. 
30) Преглед историје СКЈ, стр. 119- 120. 
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славије«31 ) у којем се указује да најновијИ терор великосрпске буржоазије, 
»nослије насилничког напада на Независну Радничку Партију«, прераста и 
у формално објављени »рат хрватском народу и радницима и сељацима 
Југославије, сељаци се позивају на отпор том терору у савезу са радничком 
класом и осталим угњетеним народима Југославије. Овако отворено ступа
ње у одбрану ХРСС подузето је због увјерења да радничке и сељачке масе 
у њој још увијек виде најснажнију легалну опозицију режиму и чиниоца 
који може утицати на ублажавање привредне и аграрне кризе. Али је већ 
четврти дан послије изјаве представника ХРСС у Народној скупштини о 
признању Видовданског устава и централистичког режима, (27. З. 19251), 
ЦК КПЈ оштро осудио такву политику странке као »курс ~апитулације 
пред монархијом и хегемонијом« и критички оцијенио недовољно ангажо
вање КПЈ, која је далеко вишеј1огла учинити на формирању једне револу-

. 31) 
ционарне љевице у ТОЈ странци. '{ !IIПI{d~M .J>tn 1 џ.r~"~' rv<юtшr;н~fl.:~r 

Трећи конгрес КПЈ, маја 1926. у Бечу, углавном је nотврдио Резолу
цију о аграрном nитању. у Југославији и о раду на селу, коју је усвојила 
Трећа партијска конференција. У својој Резолуцији о аграрном и сељач
ком питањ13) утврдио је да аграрни проблем у Југославији у раздобљу из
међу та два партијска скупа »није изменио ниуколико своје основне битне 
ознаке<<, да аграрно питање није ријешено ни у једној од области у којима 
је постојало, да се владајућој буржоазији у нерјешавању аграрног питања 
и сузбијању свих прогресивних сељачких захтјева сада придружила и 
Хрватска сељачка странка, те да цјелокупно искуство, од стварања Краље
вине СХС, показује »да се аграрно питање не може решити другим путем 
него отвореном револуционарном борбом сељаштва у савезу и под воћст
вом револуционарног пролетаријата«. Оцјењујући »да аграрно и сељачко 
питање у држави СХС игра једну од прворазредних улога у политичком 
животу земље«, а да се КПЈ све до тада у највећој мјери задржавала »на 
опредељивању свога теоретског става«, Конгрес је утврдио сљецеће прак
тичне задатке Партије у том домену дјелатности: спровести у дјело резолу
цију из 1924. године; пропагирати и практично организовати у сеоским ма
сама револуционарни начин рјешења аграрног nитања; посебну пажњу пос
ветити рјешавању аграрног проблема у крајевима гдје живе сељачке масе 
потчињених нација; разголитиrи у масама лаж и буржоаске аграр не рефор
ме и осујетити доношење аграрног закона који је режим припремио да би 
санкционисао тренутно стање; паролу јединственог фронта радника и сеља
ка пропагирати и практично проводити не као маневар, него као најважни
ји и трајан задатак, помоћи и организовати рад синдиката пољопривредних 
радника и разних сеоских културних, просвјетних и других организаuија; у 
оквиру рада иа селу помоћи јачање љевичарских струја у »земљораднич
ким покретима<f; партијским организацијама и повјерениuима на селу пос
ветити највећу пажњу и читав партијски р~, као и агитаuију и пропаганду 

1:1 >:. Gilf><f ~? 11 liii!IHдSЧ ct:Зti 

31) А ПЦК СКЈ, Београд, - ЦК КПЈ 1925/ 2. Овај летак је у очиrледној вези са прогласом 
Сељачке интернационале у Москви »Сељацима цијелог свијета<<, са сличним садржајем и 
захтјевом да nрогресивни сељачки покрети дигну глас против терора великосрnске бур
жоазије у Југославији. - Види фотокопију летка у Архиву Предсједништва ЦК СЮ -
Крестинтерна 16. 

32) ВидИ Тезе о полнтичкој ситуацији створеној посЛије избора и о задацима Комунистичке 
партије Југославије, од 31. марта 1925 - А ПЦК СЮ - ЦК KIU 1925/ 7. 

33) Историјски архив КПЈ, том 11, стр. 119- 126. HJ!:ilHQO'!?N (М:. 
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конкретизовати према специфичним потребама појединих области. Кон
грес је н::tрочито нагласио ну~ност да КПЈ »ни једно важно питање на селу 
не nропусти без пркретања сељачких маса, без подстицања и организовања 
акција, зборова, митинга, манифестација итд., колико год се за то могућ
ност укаже; да, једном речи, пређе на стварни рад у сељачким масама и ос
воји их за комунистичку аграрну и сељачку nолитику«.34) 

Заједно са Резолуцијом Треће земаљске конференције ово је у тада
њим друштвено-политичким условима био и доста реалан и доста еласти
чан програм партијске политике на селу. Недостајала је само његова прак
тична реализација, баш у то вријеме - у другој половини двадесетих годи
на, када је наступајућа аграрна криза наметала све тежи положај свим сло
јевима сељаштва великим падом цијена пољопривредних и порастом ције
на индустријских производа и наглим nорастом сељачких дугова nраћених 
зеленашким каматама. Међутим, у условима фракцијске идејно-nолитичке 
nоцијепаности која је појачана послије Трећег конгреса и крутог политич
ког става према сељачким покретима и политичким партијама, који је на
метала и Коминтерна, мало је шта реализована од програмиране партијс
ке политике на селу. Такво стање и гледање илуструју добрим дијелом и 
леци ЦК КПЈ и СКОЈ-а - »Сељаци и радници уједините се у заједничкој 
борби« и ЦК КПЈ - »Браћо сељаци«, из друге nоловине 1928. године.") У 
првом се летку сељаци и радници позивају на револуционарну борбу про
тив режима, раскринкава се Сељачко-демократска коалиција и истичу се 
захтјеви за самосталну радничко-сељачку републику и федерацију раднич
ко-сељачких република на Балкану, те конкретније да се организује не
плаћање пореза и других намета, као и сељачких дугова. И другим летком, 
на сличан начин, позивају се сељаци у заједничку акцију са радничком кла
сом како би остварили своја права на земљу и слободу. Ту активност би, 
како се каже у овим лецима, требало да организују тајни радничко-сељачки 
одбори. Нема већих разлика у ставовима и начину организовања активно
сти на разрјешавању аграрног и сељачког питања, које препоручује Четвр
ти конгрес КПЈ, новембра 1928. године у Дрездену. У Резолуцији о прив
редном и политичком положају Југославије и о задацима КПЈ овим пита
њима је посвећено поглавље: Аграрна криза и положај сељаштва и дио по
главља Стратегија, тактика и задаци КПЈ, под насловом Изградња савеза 
радника и сељака.36) У првом поглављу углавном се констатује да ни у то 
вријеме буржоаска аграрна реформа није дала никакве значајније резулта
те, да је диспаритет у цијенама пољопривредних и индустријских nроизво
да поражавајући за сеоску привреду у цјелини, да су катастрофалне nосље
дице смањења жетве и извоза довеле до глади шири х размјера и да је riре
задуженост и пореска преоrперећеност довела до несносног положаја нај
већи дио сеоског становништва. На основу претходних ставова и ових оцје
на Конгреса, утврђена је основна програмска парола КПЈ: » Изградња са
веза радника и сељака« са захтјевом да »Цела Партија треба да буде свес
на да је најважније питање садашњости борба између буржоазије и nроле
таријата за сељаштво« и да се због тога читав партијски рад на селу треба 
да креће у три правца: по партијској линији, по синдикалн-ој и по ванпар-

34) Исто. 
35) А ПЦК СКЈ - I:/.K КПЈ 1928/14 и 1928/15. 
36) Историјски архив КПЈ, том 11, стр. 147- 149 и 159- 162. 
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тијској линији (тј. по линији Сељачке Интернационале). Доста реално је 
уочавано да ће Партија моћи да изгради савез радника и сељака »само ако 
буде знала да продуби и прошири евој рад на селу, да мобилише сељачке 
масе у борби за конкретне делимичне захтеве и да повеже ту борбу с бор
бом за радничко-сељачку власт«. Таква активност требало би да садржи 
стално праћеље и раскринкаваље буржоаске аграрне реформе и борбу за 
рјешеље аграрног питаља на принципима које је већ истакла КПЈ; борба 
против изгладљиваља становништва. прекомјерним извозом и беспоштед
ном шпекулацијом прехрамбеним артиклима; борба против банака, лихва
ра и шпекуланата, за поништеље сељачких дугова и за обезбјеђеље беска
матних или јефтиних пољопривредних кредита, борба против капитали
џичких картела и државних монопола, пореске преоптерећености и огром
ног државног буuета, те против рата, фашизма и бијелог терора. Па иако је 
уочавано да још »не постоји непосредна револуционарна ситуација«, реа
лизам програмиран е активности у борби за р јешеље аграрног и сељачког 
питаља губио се у нереалној процјени цјелокупне ситуације у Југославији 
тога времена, у наглашеној оријентацији на »полупролетере и сиромашне 
сељаштво«, у покушајима ствараља »тајних радничко-сељачких одбора« и 
»сељачких обранбених чета«, умјесто кориштеља свих могућих легалних 
облика и форми политичког рада на селу, што бн било далеко једноставније 
и корисније за једну партију која је била малобројна, недовоЉно организо
вана и недовољно јединствена усљед фракцијских борби. 

• • * 

Процес убрзанијег ослобађаља од догматског f!РИступа пирљу села и 
сељаштва, fcao и многим другим питаљима партиЈске политике, захвата 
снажније КПЈ током тридесетих година и непосредно уочи априлског рата 
1941. године. У сукобу са режимом шестојануарске диктатуре, уз hогрешан 
курс на оружану борбу која је више личила на махаље црвеном марамом 
слабашног и невјештог тореадора пред разјареним биком, КПЈ је претрп
јела велике губитке. Али су управо те поуке и нови револуционари кадрови, 
који су прошли сурову школу робије, били они пресудни фактори који 
утичу на оријентацију Партије на масовни пропагандни, политички и прак
тични револуционарни рад у синдикатима, међу омладином, па и на селу. У 
активности КПЈ током 1932- 1934. године видимо само наговјеuпаје тог 
новог курса; 1935- 1937. године он се још јасније обликује; а та јасно фор
мулисана народнофронтовска политика КИЈ од 1937. године отворила је 
пут масовној политичкој активности и ствараљу партијских организација 
на селу. Уочи рата КПЈ прима у своје редове доста кадрова сељачког пори
јекла, који су непосредније осјећали проблеме села, реалније процјељива
ли конкретну ситуацију одређеног краја и организовали одговарајуће поли
тичке акције, што је далеко убрзаније доприносило јачаљу утицаја Партије 
на сељачке · масе. Сељаштво, на тај начин, постаје врло значајан фактор у 
револуционарно-демократском покрету, у оквиру којег се реализују дотада
ље пароле о савезу радника и сељака. Потпуно незадовољно својим еко
номским и политичким положајем, разочарано у грађанску политику, оно 
је постало потенцијална снага револуције. Само још један корак на угро
жаваљу елементарних слобода и голе егзистенције - фашистичка окупаци
ја и национална издаја буржоазије - учинио је да се сељаш~во масовно 
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укључи у ослободнлачки рат и социјалистичку револуцију под руtсоводст
вом КПЈ. 

Овај nроцес представља врло значајан и интересантан историјски фе
номен, који захтијева своје nотпуније научио објашњење. Њеrове токове у 
Хрватској врло усnјешно је nриказао Иван Јелић у својој књизи Комуни
стичка партија Хрватске 1937- 1941, 3 ') али остаје акутна научна потреба да 
се он истражи, обради и оцијени у оквиру читаве Југославије. 
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DAS DORF IN DER POLITIK DER KOMMUNISТISCHEN PARTEI JUGOSLA VIENS IN 
. '{ DER ZEIT VON /919 ВIS 1929 .( "Ј:; 13сН~:т.;п 
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н Jm Artikel wird die allgemeine Politik der КРЈ gegeniiber dem Dorf und dem Bauerntum, 
seit ihrer Gri.indung 1919, Ьis zum Jahr 1929 erбrtert. Damit werden die Standpunkte der КРЈ in 
Anbetracht der Agrarverhiiltnisse und der sozial-politischen Einstel\ung des Bauerntums, sowie 
die propagandistischen und politischen Massnahmen und Aktionen i.iberhaupt, die von der КРЈ 
im Kampf fi.ir das Bauerntum als ersten und wichtigsten Verbi.indeten des Proletariates, in Be-
tracht gezogen. ! :Э.Ј'.~)'( Ofbl OUO,[. ?Н Н <:11!.;8 

Die Politik der КРЈ dem Dorf und Bauerntum gegeni.iber, wird wiihrend dieser Zeit durch 
Standpunkte die bereits in der internationalen Arbeiterbewegung, bzw. · in der Sozialdemokratie 
vor dem Ersten Weltkrieg, gebildet wurden, gezeichnet. Es wird auf ihre wichtigsten Eigenschaf
ten hingewiesen. Um die Oekonomie und das politische Leben der Dбrfer allseitiger zu verste
hen, und eine bestimmte Politik gegeniiber de~ Dorf zu gesta1ten, wird· .vor allem die Kenntnis 
der Struktur des Bauerntums im Rahmen der gesamten. Bevб1kerung vorausgesetzt. Der Autor 
triigt sie in diesem Artikel in ihren Elementafziigen. und paralellisiert sie mit einer Darstellung 
der Einfliisse verschiedener biirgerlichen Parteien auf das Bauerntum vor. 

Schwere бkonomische Lage des Grossteils der DorfЬevбlkerung in allen jugos1avischen 
Landern, eЬenso wie die Politik der nationalen Unterdriickung, machten das Bauerntum im jugo
slavischen bourgeoisen Staat zu einer potentiell revo1utioniireiГК:raft im Kampf um die soziale 
Umwandlung. lm ersten Dezennium ihres Вestehens und Wirk.ens entfaltete die КРЈ ihre Politik 
gegeniiber der Dorfbevбlkerung aufgrund der Erkenntnisse die einerseits die Rolle des Dorfes 
und des Bauerntums in der ideo1ogisch-po1itischen Tatigkeit unterschatzte, was als ein Erbe der 
Sozial-demokratie zu betrachten ist, andererseits аЬеr in der Akzeptierung des Bauerntums a1s 
eines wichtigen Verbi.indeten. Die КРЈ entfa1tete ihre Tatigkeit jedoch in den schweren Umstiin
den der Jllegalitat, sie war gering an Zahl und ohne eines gri.indlicheren und reiferen Program
mes der Aktion im Dorf. Aus diesem Grunde wurde das Programm sehr langsam realisiert, und 
die Agitation und Propaganda wurden praktisch auf Parolen iiber die Grundprinzipien des revo-
litonarep Kampfes beschrii.nkt. . 

Durch diesen Prozess hatte die КРЈ trotz allem ihren eigenen Weg im Kampf um ein festi
ges Biindnis der Arbeiter und Bauern geschlagen. Eine solche Eistellung hatte dann wahrend der 
Vo1ksfront-Politik der КРЈ in den dreissiger Jahren, sowie unmitte!Ьar vor dem Apri1krieg 1941, 
weit wichtigere Resultate gebracht. Auf ihren Fundamenten wurde dan das Bauerntum fi.ir eine 
masenhafte Antei1nahme ~m Befreiungskrieg und in der sozialistischen Revo1ution vorbereitet. 
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37) Иван Јелиh : Комунисти'lка партија Хрватске 1937-1941. Загреб 1972 - Види nоглавље: 

Политика Комунистиttке партије Хрватске на селу, стр. 151- 169 и la'laњe односа на селу, 
стр. 276- 298. 
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