
Мостар 11 Травник. Међутим, треба наг.1асисти да Је, nоред наве..Ј.ених :v~је
ста, кочунистичка .1иста б11.1а истакнута и у бихаћко.\.t округу, и то као 4. по 
ре..Ј.у. На .111спt се на.1ази.1о оса:ч канди..Ј.ата. и то: по ч.1ану 13 Изборног за
кона шест (Бранко Чу.1ибрк, обућар из Босанске Kpyne, Фрањо Од11ћ, ..Ј.нев
ничар из Бихаћа, Хасан Терзић, сто.1ар из Босанске Kpyne, Живко Перко
вић, казанuнја 113 Бихаћа, Хасан Сарачевић, сто.1ар из Бихаћа, и Анто 
Мршић, обућар 113 Бихаћа) 11 ..Ј.ва по ч.1ану 14 Изборног закона (Гвозден 
Машћ, :-.шгистар фар:vtације ю Пирота, 11 Драгутин Браю.:овнћ, liНжењер из 
Београ..Ј.а), као и два замјеника nреча ОВО.\1 ч.1ану Изборног закона (Михај
.10 Динић, наставник гимназије 11з Крушевца. 11 Стојан Стојановић, су
n.1ент из Крушевца). Ова .111ста није ..Ј.Обил nотребан број г.1асова за доби
јање nос.1аничког чандата.•) 

Такођер С:\-Јатра:-.1 ..Ј.а не би треба.1о уз иче Ђуре Пуцара наг.1ШЈЈавати 
да је он »nартијски активиста 11з Суботице«, како је то у•1ињено у кроно.lо
гији на страни 540, други пасус nод вре.\.Јенскоч ознако-.1 no.lOBiщa апри.1а 
1929. године. Ист11на је да је Ђуро Пуuар једно врије:-.tе радио у же:Ъезнич
кој ра..1ионищ1 у Суботиц11, а.1и је он ипак најдуже живио и дје.1овао на по
дручју Босне и Херцеговине, па је у то:-.1 смислу то требал6 и истаћи. 

На крају књиге ..Ј.ати су регистри .1нчн11х ичена и географских назива, 
препед скраћеюща н сnисак и.1устрац11ја који уnотпуњују и чине nрег.1е..Ј.
нијом ову вeoi\la сериозно израђену пуб.1икацију. Књнга је, такођер, юу
стрована с више фотографија и факсимијш документа, летака 11 Ш1СЮ1а ве
заних за рево.1уционарну дје.1атност Ђуре Ђаковнћа. 

На крају чоже\lо констатовати да ових неко.111ко објективно ситнијих 
nричједаба не у:-.шњују врије..Ј.ност ове књиге. која no својој заснованости 
на огро:v~ном истраженоч фон..Ј.у крип1чки nрезентнране изворне архивске 11 

друге грађе. својо:~.t КО.\Шозицијо.\1 11 озби.ъношћу nрнстуnа nредстав.ъа 
значајан допринос освјет.ъавању .111ка 11 рево.1уц1юнарне ..Ј.је.1атносп1 Ђуре 
Ћаковнћа. Због тога је \ЮЖе\10 тоn.1о nреnоручити не СН\10 чипюц11\lа које 
интересу је о-ва :-.tатерија него 11 нсторнчарюtа који се баве 11зу•швање.\.1 
наше новије историје. 

Тончи Грбе.ъа 

Ха:ндиј<l Поздерац, ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НАЦИОНАЛНИХ 
ОДНОСА И СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ ЗАЈЕДНИШТВА, »Свјет.1ост«, 
Сарајево. 1978, с. 214. 

Хамдија Поздерац је аутор већ познатих радова: »Стварање и развој 
Соција.1истичке Реnуб.1ике Босне и Херцеговине« (Е..Ј.иција Марксистичко 
образовање nросвјетних радника, Сарајево, 1975) и »У континуитету рево
.1уције« (Ос.1обођење, Сарајево, 1977). Недавно је у издању сарајевске из-

') Стапtспtчкtt no.1aц1t избора наро.1ftю. nос.ыни~а Ћl Уставотворну скуnшпtну Кра.ъе
внне Срба. Хрвата 11 С.1овенаца. ювршених на .1ан 28. нове,tбра 1920. rо.111не. нџ. Уставотвор
••е cкynwтttнe, Беоrра.1 1921, c.n. ( Ка•џн.:щтске .tнсте на б1tхаћко:-.t окруrу). 
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давачке куће »Свјетлост« изаш.1а Поз.з.ерчева нова књига ко ја носи нас.1ов: 
»При.1ог проучавању национа.1ю1х односа 11 соција.1испtчког заједништ
ва«. Књига се састоји од десет пог.1ав.ъа, nоговора Мухачеда Филшовића. 
поnиса корнштене .1нтературе и ..:хоку:\tената. ин..:хекса .lltчннх нчена 11 ин
..:хекса ПОј'\ЮВа. 

Аутор је nроб.1е:-.tатику коју обрађује nоднје.1ио на ..:хесет nопав.ъа у 
који:vtа су обухваћена н обрађена питања нащюна.1ннх односа " соција.lн
СТitчког заједништва који чине битне карактеристике 11 законитости развит
ка нашег социјалистичког са:-.юуnравног друштва. Пошто на развитак на
циона.lних односа и соција.1испtчког заједништва утиче цје.1окуnни ..:хрушт
вено-nо.lИПtчки, економски и ку.пурни развитак, Поздерац је о њн:vtа же
,,ио говорити из угла свих тих комnоненти. Он је у свом раду настојао доћи 
до коријена и извора противрјечности које се јав.ъају унутар национа.1н11х 
односа, а које имају своју ширу мотивацију у развоју цје.1окуnних друшт
венltХ nроцеса, као и ве.1ики утицај на рјешавање национа.1ннх о..:хноса 11 на 
јачање соцнјалистичког заједништва код нас. Аутор је назначио најважни
је :vtоменте и ч11њеюще ко ји с!Пуирају ову КО:\1П.1ексну nроб.1е:-.1атику у 
шнр~1 друштвени и историјски контекст. 

Национа.1но nитање, које је уграђено у ста.1не те\1е.ъе конституције 
грађанског друштва и кашпа.lИСТЈtЧКitХ друштвених односа, једно је од ос
новнttх тпања кamпa.liП:\ta, па је аутор у СВО'\! раду nошао од ана.1юе на
циона.lног шпања у TO.'\t nериоду. 

Каnита.1иза:-.1 је стварао нације и нац11она.1не nокрете на раз.1ичите 
начине, овисно од конкретних ус.1ова, а.1и увијек тако што је онемогућавао 
с.1ободан развитак народа nодвргавајући ttx основнlt'\1 интересича развоја 
кашпа.1Јtсп1чког друштвеног система. 

У nоглављу »Марксизам и национа.1но тпање« ( 16-24), речено је да 
су Маркс и Енгелс изградили оnште nринциnије.1не ставове о карактеру ре
волуције и класној борби, те о задатку револуције да укине сваку неравно
nравност и угњетавање, па и национа.1но угњетавање, али да нису изгради

_,и nосебну и цјеловиту теорију о национа.1ноvt nитању. Аустријски соци
ја.lдемократи су оста.1и при концеnцији ку.пурне аутономије као највишем 
домету и nолитичком захтјеву у ком радничка к.1аса треба .:ха изађе у сусрет 
национа.1ноос.1ободи.1ачким тежњача наро..:ха. Лењнн је у nотnуности схва
тио теоријски и nо.1итички значај национа.1ног nнтања у ус.1овюш 20. вије
ка, па је nринщщ национа.1не с.1ободе прог.1асио те'\tе~ЪНИ:\1 nрограчскюt и 
nо.ЋПИЧКИ'\1 nринциnом радничке к.1асе и њене napпtJe. 

Аутор је nосебну nажњу nосвепю нащюна.1но:-..1 nитању народа Југо
с.lавије које је nредстав.ъа.1о у теорији и nракс11 једно од најкомn.lексни
јих и најосјет.ъивијих проб.1е;-..1а у nраксн 11 no.111Пtщt радничког nокрета 
између два свјетска рата. С1оженост национа.1ю1х односа у првој југос.lо
венској држави, наста.1ој као резу.1тат историјских тежњи њених народа 
1918. године, изискива.1а је од КПЈ да дефинише своје теоретско-nо.1итичко 
г.1едиште о националном nитању. Под утицаје1>1 11сторијског развитка соци
јаЈlдемократских nартија и у КПЈ, ко ја је настала њиховим у једињавањем, 
релативно дуго је било лутања у области националног nитања. На IV кон
гресу КПЈ један шири одје.ъак Резо.1уције о nр11вредном и политичкО:\1 nо
ложају Југославије говори о национа.1ноч шпању 11 nредстав.ъа, у ствари, 
национа.1ю1 nрограм југословенских комуниста. 
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Послије завођења шестојануарске диктатуре. разбијена руководство 
КПЈ није и-v1а.1о готово никаквих ус.1ова за спровођење и да.ъе разрађива
ње ставова о национа.'1ном питању. Активност КПЈ своди се 1930. и 1931. 
године на неколико ч.1анака у КОЈима се тражи.1о право на самоопредјеље
ње појединих народа у Југос.1авији, а на ЈУ зема,ъској конференцији о на
ционалном питању 1934. године у Љубљани доста пажње је посвећено да
љој разради ставова КПЈ у националној по.1итици. 

У том развоју и пре.1азу од општих ставова до конкретних политичкнх . . . 
рЈешења састоЈИ се напредак, и у теорИЈИ и у пракси. о националном пита-

њу. 

Анализирајући »Марксистичку теорију нације и националних одно
са« (25-30), аутор је указао на Лењинов допринос теорији марксизма. Ле 
њин је повезу јући питање социјалне револуције с националним питаљем 
даље разрадио и обогатио марксистичку мисао о националним односима. 

У да.ъем излагаљу говори се о » К.1асном и националном« (31-39) и 
повезаности класних и националних интереса. На једној страни дати су тео
ријски погледи и практична искуства борбе :~.1еђународног, а на другој стра
ни нашег радничког покрета и СКЈ за правилно схватаље и усмјераваље 
развоја националних односа у nракси револуционарне борбе до другог 
свјетска~ рата, у току рата и револуције и послије рата, у борби за изград
љу социЈалистнчког самоуправног друштва. 

Дата је историја националног nитаља у оквирима теорије марксизма, 
објашљено је мјесто Лељина у борби за правилно схватање и повезиваље 
националног nитања с класним питаљем и развој погледа на национално 
шпање у оквирима радничког и комунистичког покрета код нас и на љегово 

рјешаваље. 
У нашим условима нова организација друштва на самоуправним ос

нова:\Ја може успјешно да рјешава све противрјечности које се нормално 
јав.ъају на путу његове свеукупне трансформације, посебно данас nослије 
доношеља нових устава и конгресних докумената који одређују процесе 
нашег даљљег развоја. 

У дије.1у »0 интернационализму радничке класе« (50-58), централно 
мјесто заузима став СКЈ о интернационализму радничке класе који је садр
жан и формулисан у Програму СКЈ. 

Наредно поглавље говори о »Историјском аспекту заједништва« 
(59-97). Идеја и пракса заједништва, које је већ афирмисано у условима 
развоја самоуправног социјалистичкоr друштва, представ.ъа сnецифичну 
фор:v~у националних односа у ус.1овима социјалистичког самоуправљања у 
вишенацноналној заједници. Посматрајући заједништво из аспекта наше 
социјалистичке самоуправне стварности, речено је да оно претпоставља 
два врло важна саставна еле\Јента: а) постојаље више историјско-нацно
на.lних и културних субјеката, што подразумијева признаваље и уважаваље 
тих субјеката, и б) повезиваље тих субјеката, љихових интереса у једном 
новом јединству које се заснива на уважаваљу и :v~еђусобној сарадљи и на
ционалној афирмацији. У појам заједништва уграђени су појмови и садр
жај братства и јединства. 

Назначени су неки релевантни чиниоци који ситуирају и •·раде босанс
кохерцеговачко заједништво, па се у вези с тим говори о: а) континуитету 
територијалне цјеловитости као елементу заједништва, б) етничком пори
јеклу и измијешаности становништва као елементу заједништва, ц) поли
тичкю1 идеалима као елементу заједништва и ндеји аутономије Босне и 
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Херцеговине, .а) соција.1истичком заједништву као суштинској особености 
бића Босне и Херцеговине, е) уставно"• одређењу Босне 11 Херцеговине као 
заједнице равноправних народа и народности у југос.1овенској заједници, 
што је утврђено Уставо"1 СР БиХ. 

Да би се оствари.1о »Заједништво 11 еконо~tска равноправност« 
(98-144), потребно је подстицати развој недово.ъно развијених подручја 
Југославије, а пројекција и остваривање по.Ћtтttке развоја привредно недо· 
вољно развијених по..1ручја вид11 се из показате.ъа достигнутог нивоа разви
јености - из степена запос.1еносп1. односа човјека 11 средстава рада, виси
не и структуре потрошње, висине животног стандарда. 

Изнесене су и неке карактеристике у развоју Босне 11 Херцеговине као 
привредно недовољно развијене репуб.lttке. БttX заостаје у односу на до
стигнути ниво развоја Југославије као цје.1ине, па је бржи развој привред
но недово.ъно развијених подручја претпоставка развоја заједнице. 

За даљи развој самоуправних соција.1истнчких националних односа 
од посебног је значаја и све шири и све обухватнији процес раста форми и 
об.1ика и обогаћивање садржине заје..1ништва народа 11 народности Југос.lа
вије и Босне и Херцеговине у об.1асп1 кулуре и духовног ствара.1аштва. 
Пошто је питање развоја и значења ку.lТуре вео\.tа важно и комплексно, у 
овом раду се говори о кулури сачо у њеној функцији е.1е\.1ента развоја за
једништва, па је обрађена шпање отк.1ањања остатака буржоаске историо
графије и грађанске идеологије затим се говори о босанскохерцеговачкој 
културној традиl!-ији као потврди заједништва, о отворености као битној 
претпоставци заЈедништва у ку.1тури, чарксt1СП1ЧКО\1 ос:-.tиш.ъавању ку.l

турног нас.ъеђа народа и народности Босне и Херцеговине и остваривању 
самоуправљања као услову даљег јачања заједништва у култури. 

Принципи наше књижевно-језичке nо.ltпнке исказују права нација и 
њихове узајамности. Једна од ко"fпонентll нашег босанскохерцеговачког за
једништва јесте и језик који је незамјен.ъив чинюац свих културних и дру
штвеюtх збивања и комуницирања уопште. због чега је његов значај изузе
тан. Савез комуниста Босне и Херцеговине је актуе.1 ни:-.t nитањима језика 
увијек придавао велики значај. Од \965. године, од одржавања сарајевског 
Конгреса југослависта ЦК СК БиХ и његова одговарајућа тије.1а, у сарад
њи са оста.1и:v~ политички\-1 факторИ:\1а у СР БиХ, пер\.tанентно су nрати.1и 
сва збивања у овој области, па је у том ци.ъу основан 11 Институт за 
српскохрватски или хрватскосрnски језик. 

Ана.1изом и саг.lедавање:\11 проб.1е'1а нашюна.1ю1х односа и nостав.ъа
њем тих односа и њнховог развоја у контекст развоја са\.юуnравног друшт
ва н соцнјалистичког заједништва аутор долази до закључка да је историј
ски условљено рјешење за национа.1не односе у Босни и Херцеговини са\Ю 
и искључиво заједништво које би имало соција.1исп1чки са"юуправни ка
рактер. 

Пошто су дјела која обрађују ову nроб.1ематику засад малобројна, 
овај рад Хiiмдије Поздерца nредстав.ъа значајан .:юпртюс изучавању про
б.lематике национа.1них односа и соција.1истичког заједништва. Ово оства
рење nружа дубоку и комn.1ексну теоријско-историјску анализу једног rtи
тања које има изузетан значај и трајну актуе.1ност у наше\.t ..1руштву. 

Сенија Пенава 
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