
висок ниво у nогледу nрезентиран11х књижевних nр11.1ога. да је у дово.ъној 
!VIjepи nратио све свјетске токове у .1итератури. да је би.1а у ње'IУ застуn.ъе
на књижевност народа данашње Југос.1авије. За ниво часоnиса зас.1ужан је 
С.С. Крањчевић. алн сва његова гор.ъивост ннје :-vюг.1а да одржи овај часо
nис, који је ипак настао неnрироднн:\1 nуте:\1. нарочито кад се ynopeдst с ча
соnнсИi\lа који су у то врнје:\1е поче.111 да ю.1азе у Босни и Херцеговине. 

Катица Та..:r.ић 

Др Мнрољуб Васић, РЕВОЛУUИОНАРНИ ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ У 
ЈУГОСЛАВИЈИ 1929-1941 , ИП »Народна књига«, издање Института за 
савре!V!ену историју, Београд 1977, 710 страна. 

Већ дуго времена се у нашој историографији осјећа.1а nотреба за те
ме.ыпо обрађеном и научио аргу!V!ентовано'\1 студијо!V! која би треп1ра.1а 
nроб.1ем мјеста, улоге и доnриноса О\l.lадине рево.1ущюнарю1'\1 схватањи
ма и дје.1овању у међуратно:\11 периоду. Поједини nуб.1ицистички ра..1ови 
који су до сада објав.ъивани на ову тему б11.1и су и скро\IНИХ а!V!биција и 
још скромнијих резултата . Стога КО:\1П.1ексно дје.1о др Миро.ъуба Васића 
>>Рево;Јушюнарни омладински покрет у Југосдавијн 1929-1941 « nопуњава 
управо ону празнину која је ..10 сада постоја.1а у тој об.1асти истраживања 
наше историје. Аутор је успио да с разних аспеката саг.1е..1а наве..1ену nро
блематику, посебно се осврћући на узрочно-пос.ъе.Ј.Itчне везе међу појава'vtа 
које износ~1 11 анализира. Хроно.1ошки nоредана временска раздобља аутор 
образлаже у три главе које су састављене из проблемских јединица. Након 
закључка слиједе: резиме на руском језику, nопис извора и литературе и ре
гистар личних имена и географских назива. 

Васић почиње излагање nредговоро:v1 у коме дефинише тему која га 
заокупља и истиче њену недовољну истраженост. Он утврђује три раздобља 
у развоју омладинског nокрета у Југос..1авији која се подударају са друшт
вено-политичким ситуацијама у зем.ъи: 1. 1929-1931, ка..1а режим настоји да 
разбије и.1ега.1Н11 СКОЈ, контро.1ише васшпање О\1.1адине 11 подреди га ин
тересима буржоазије, што је у с1<-1аду са np11HUJ1Пit'\.1З отворене \юнархо
..Ј.иктатуре, 2. 1931-1935, доба nостепеног јачања СКОЈ-а у свакО\1 nогле..1у и 
оживљавања револуционарног ом.1адинског nокрета док у земљи в.1ада 

nрикривена монарходиктатура, и З. 1935-1941, nериод активног дјеловања 
СКОЈ-а на стварању широког nокрета који nостав.ъа 0..1говорне задатке 
борбе против фашизма, рата и ексnлоатације. Представници југос.lовенс
ког режима тада nовезу ју зем.ъу с фашистичк11\1 сюа ч а, подређују је њи
хови'l nо.1итичким и еконО\1СКИ\1 11нтереси.'vtа ~1 не Ч11Не ништа на ук.1ањању 

све јачнх друштвених, юасних и национа.1них суnротности у самој Југос..lа
вији. 

У уводном дијелу књиге образложене су основне карактеристике и по 
јединости везане за револуционарни омладински покрет у Југославији до 
1928. Аутор нарочито инсистира на чињеници да ни у условима појачане 
контроле и терора режима напредни омладински покрет у цјелини, а на
рочито његов најсвјеснији и најборбенији дио, СКОЈ, не прекида конп1-
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нуитет рада и дјеловања. Истакнута је и с.1аба nовезаност изчеђу руково
дећег кадра КПЈ и СКОЈ-а, као и незнатна координираност акција које они 
организују. 

Прва глава у којој аутор разрађује означену тему носи нас.1ов »Рево
луционарни омладински покрет у Југославији под шестојануарском дикта
туром 1929-1931. године«. Овдје се анализирају стање и nобо.ъшани односи 
између ЦК КПЈ и ЦК СКОЈ-а и указује на nојачане везе Бироа ЦК 
СКОЈ-а и организација у унутрашњости земље. Биро ЦК СКОЈ-а стаје на 
nозиције борбе nротив .:щпатуре и nозива чланство на »о..:цучан nрелаз на 
строгу консnирацију, nроналажење нових метода рада, nо.1итичку апивиза
цију организација, борбу nротив фашизма и nриnрема рата, јачање анти
милитаристичког рада.« Услиједио је терор полиције у цијелој земљи, као 
и многобројне nровале nартиЈских и скојевских организациј~. Активности 
сљедбеника КПЈ и СКОЈ-а своде се у тим nриликама на издавање и расту
рање летака с револуционарним садржајем, организовање nротеста nротив 
режима и слично. Током 1930. дјелимично се обнав~ъају скојевске ћелије, 
повећава се број штрајкова, nокрећу нови .1истови и часоnиси. За стаби.l
ност режима највећу оnасност nредставља."1а је студентска О:\t.lа.:хина са сво
јим све гласнијим захтјевима за демократизацију покрета. В.1аст стога nо
кушава да створи организације које би окупљале и васnитава.1е '-1Жlде у 
духу nривржености диктатури, краљу и домовини, али очекивани резултат 

није постигнут. Након доношења Октроисаног устава сва три универзитета 
постају центри покрета незадовољних студената који захтијевају распушта
ње прорежимских омладинских организација, аутономију универзитета, 
политичке слободе и слично. Аутор сматра да су наведене сту.1ентске де
:\-юнстрације би.1е »међу nрвим масовни:-.1 легалним акцијама ко:-.tун11стu 11 
других демократских снага после 6. јануара. У њима је почео да се оствару
је широки фронт студената без обзира на политичку оnредељеност, што је 
даЈ1о подстрек за сарадњу демократских снага у борби nротив режнма и на 
другим nодручјима друштвеног живота«. 

Веома су занимљиви nодаци о Уједињеној револуционарној омлади
ни, организацији о којој се још увијек ;-.шло зна и која је релативно брзо 
нестала с nол1пичке сцене. Формирале су је у Паризу 1930. Прибићев11ћеве 
приста.11ще. не са\Ю O\t.la.:xинu него 11 старији пропшющ11 југос.1овенског 
режима из редова ситнобуржоаских опозиционих партија. Без фиксираноr 
циља и разрађене тапике, чак с могућношћу индивидуа.1не интерnретације 
в,шститог Програма, nрипадници ове организације стаја.1и су на станоВIIШ
ту да се »агитацијом, литературом и говорима може наnравити револуци
ја«. За вријеме студентских демонстрација у Београду успијева.1и су једно 
вријеме да наметну своје nароле учесницима. Читав nолитички програм 
У једињене револуционарне омладине имао је више nропагандни карапер 
и био је осуђен од страие СКОЈ-а да жели да придобије омла.1ину за своје 
буржоаске циљеве. Од \933. рад ове организације замире. 

Друго nог.1ав.ъе Васићеве студије носи наслов »Рево.7уционарнн о:н
.1адпнскн покрет у Југославнјlf 1932-1935. го:zнне«. Аутор овдје подюачи да 
је то период од изузетног значаја за развој револуционарног покрета у 
нашој земљи уопште, а nосебно за СКОЈ. Од 1933. СКОЈ се третира као 
»најближи nомоhник и пропагатор .1иније КПЈ међу омладином«, nред 
њега се nостављају конкретни задаци праћени акцијом »чланови СКОЈ-а у 
синдикате«, као и борбом nротив национа.1истичких организација. Обнав
љају се скојевске ће.1ије и nокрећу нови .1истови. Крајем 1934. СКОЈ је 
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б~ю на добром nуту да буде, nрви nут nос.1ије 1929, обнов.ъен, да nостане 
јединствен и са,юста.l~н. Аутор наводи н~ке основне с.1абости које су у ов<? 
доба nоказиоа.1е скоЈевске организащ1Је: секташтво у организационоЈ 
стру"•ури, :\1етодама 11 фop:\1a:vta рада и борбе, одвојеност од омладинских 
~шса, с.1аб утицај међу сеоско:-..1 и нащюна.1но угњетеном ом.1адином, као и 
.1owa коордttнllраност акцнја што npottЗ.lUЗtt 111 <шњешще да је npttвpe:\1e
нo руководство СКОЈ-а тада борави.1о у иностранству. Поред nомоћи ко ју 
пружа КПЈ скојевске ће.1ије интензивирају напоре на nољу идеолошког 
образовања ч.1анства, његовог револуционарног осnособ.~ъавања. Учвршћу
је се мрежа илегалних организација, јача консnирација, растура се проnа
гандни материјал, издају се омладински .1истови, стварају ђачке литерарне 
дружине по школама, читаонице и библиотеке по селима, nокреће се рад 
разних омладинских удружења. 

Студентске демонстрације из 1931. имају свог одјека и у овом перио
ду. У том погледу опет су најактивнији београдски студенти чије су акције 
изазва.1е прекид наставе и по.1ицијско опсједање Студентског дома. На 
свИ:\1 универзитетима формирају се комунистичке студентске фракције (Ко
стуфра). Треба..1о је да ове фракције nостану организатори свих nрогресив
нttх акција, да одржавају везу са КПЈ и шире наnредне идеје посредство:v1 
.1ега.1Н1tх универзитетских удружења. У то врије:-.1е долази до све веће ин
фи.прације комуниста у руководства тих удружења и nокретања, у вези с 
ТИ'\1, антифашистичких де:\юнстрација, 'v1Итинга, nредавања с дискусијо:vt 
итд. Почетко:\1 1935. офор:v1.ъено је Привре:vtено руководство СКОЈ-а и ње
гов технички аnарат, вршена је да.ъа реорганизација ~1јесних и рејонских 
ко.\штета. 

Увидјевши да до тада донесене мјере нису биле довољне за паралиса
ње акција омладинског nокрета режим отвара концентрациони логор у 
Вишеграду за студенте ухаnшене у сукобима с полицијом. Овај nотеэ иза
зива оштре реакције наnредних снага на nротестним зборовима и растура
ње летака у којима се јавност упознавала о текућим догађајима, што је све 
уродило плодом, па с'у затвореници пуштени на слободу. Овај успјех пота
као је прогресивне студенте сва три универзитета да координирају дјелова
ње и израде nлатформу за окуn.ъање у којој су изнесени захтјеви за nобо
.ъшање економског nоложаја студената, за остварење већих nол1п1чких 
с.1обода, а nротив гушења национа.1не свијести и '-1И.ЋПаризовања О\Ыащ1-
не. 

Четврта зе~1а.ъска конференција СКОЈ-а, одржана у .ъето 1935. на nе
риферији Загреба, доније.1а је неко.1ико значајних одлука: стварање Омла
динског народног фронта с.1ободе и '\\Ира (с антифашистички.\t тенденција
\1а), Савеза радне О'\t.lадине града и се.1а (што аутор оцјењу је као нереа.1но 
за тадашње прилике), у.1азак скојеваца у \-tасовне ом.1адинске организације 
11 друштва ~~ рад у њи'\lа. Све ово nредстав.ъа јасан доказ да се СКОЈ оnо
равио од удараца реЖИ:'1.1а и да је пребродио унутрашње тешкоће и кризе. 

Аутор дета.ъно и доста оnширно говори и о наnори,,tа тадашњих 
грађанских странака да ангажују ом.1адину за остварење својих циљева, а 
против утицаја СКОЈ-а и КПЈ. Тако створене организације имале су махом 
НЗЦИОНЗЛ11СТИЧКИ, ШОВИНИСТИЧКИ И.lИ '\НIЛИТарt!СТИЧКИ Карактер И, УКУПНО 

узвеши, нису стекле nажње вриједан утицај на савремена кретања међу 
VIЛадима. 
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))Успон рево.1ущюнарног ои.1адинскоr покрета у Југославији уочи и 
почетко.н Другог светског рата (1935-1941)« предмет је анализе у трећем и 
најобимнијем поглављу ове студије. У њему се обрађује питање организо
вања и дјеловања СКОЈ-а у условима све веће профашистичке ангажовано
сти југословенских владајућих кругова. Недовољно разрађени ставови 
платформе за дјеловање скојевских организација изазвали су већ на почет
ку овог периода забуну у редовима чланства која је резултирала чак ра
спуштањем појединих ћелија, па и тамо гдје је рад СКОЈ-а био знатан. 
Аутор наглашава .Ја је таква ситуација наишла на осуду ЦК КПЈ који пот
помаже акцију око стварања секретаријата и Бироа ЦК СКОЈ-а који би 
требало да руково.Ј.е покретом. Ово је, у једно, и вријеме масовних хапше
ња комуниста, појачаног терора полицијског режима и једне од најтежих 
провала у историји КПЈ и СКОЈ-а. Погрешно тумачење директиве КПЈ о 
реорганизацији СКОЈ-а да један дио скојеваца уђе у КПЈ, остали упуте на 
рад у :vtасовне организације, а ћелије распусте, нанијела је велике губитке 
СКОЈ-у. 

Оп<Јсност О.Ј. јачања фашистичког утицаја изазивала је потребу је
.шнства југос.1овевске О\1.1а.Ј.нне која је само у једнњена би.1а у стању да 
води борбу за остварење својих циљева. Велику улогу у процесу стварања 
јединственог антифашистичког расnоложења имали су студентски покрети 
у универзитетским центрима. Већ почетком школске 1935/6. године студен
ти-комунисти појачавају своју активност, учвршћују утицај међу колегама, 
освајају управе већине старих и новостворених друштава, организују акци
је за одбрану животн11х интереса студената и аутономије универзиетета. У 
ту сврху они и у Београду и у Загребу и у Љубљани формирају низ друшта
ва с раз.1ичитим напредним задацима. циљевима, националном структуром 

11 чето.Ј.а\Н\ ра.Ја која су за кратко врије:v~е стек.1а знатан број присталица и 
активних чланова. Љихов рад праћен је сталним сукобима са национали
стима и режимом. Писац nридаје ве.1ики значај немирима на универзитету 
у Београду који су достигли изузетне размјере и до којих је дошло пово
дом захтјева за враћање Студентског дома под универзитетску управу. Од 
највеће је важности, по његово:vt :vtишљењу, исказана солидарност студена
та свих по;штичких оријентација која је помогла nозитивном рјешењу 
овог питања. 

Активност југословенске револуционарне омладине испољава се тада 
у оквирима свјетског омладинског антифашистичког nокрета чије су идеје 
пропагиране у земљи nутем штампе, летака итд. Значајан одјек међу 
нашом омладином имали су резу.1тати Првог свјетског омладинског кон
греса за мир (Женева 1936), за чије је организовање најодговорнију улогу 
нма"1а управо наша nрогресивно оријентисана О!У1Ладина, и чији је пријед
_,ог текста »Ane.l омладини цијелог свијета« (завршни документ Конгреса) 
био једногласно усвојен. »Аnел« представља платформу за окупљање свих 
наnредних о:v~ладинских снага у борби за очување мира. На овом Конгресу 
nокрет младих у Југославији добио је афирмацију у међународним оквири
ма. а И во Ло ла Рибар, један од руководилаца СКОЈ-а, био је изабран у чл
анство Међународног одбора Свјетског ом.1адинскоr конгреса. 

Побуна генерала Франка и грађански рат у Шnанији били су за југо
словенски омладински покрет још једна могућност за развијање антифаши
спЈчке .Ј.је.1атности. Акцнј~ помоћи шnанском наро.Ј.у поnу.1арисана је пос
редством штампе и велики број наших омладинаца, и nоред строге забране 
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режима, од-1ази у редове добровољаца (рачуна се да је од око 1600 наших 
бораца у Шnан~1ји nреко 50% би.1а о~ладина). 

Посебну пажњу аутор је nосветио Ом.1адинско~ ку.пурно-привред
ном nокрету (ОМПОК-у) који је одиграо вр.1о значајну у.1огу у развоју и 
ширењу nрогресивних схватања у Војводини ю~еђу 1936. и 1938. године. 
Ова лега.1на о:-.t.lадинска организација за вр.1о кратко вријеме окуnила је у 
своји~ редови~а око 2000 студената који су се ангажовали на ку.пурно
проСВЈетно:'v! и nропагандном nлану (отварање библиотека, читаоница сек
ција, органюовање nо.1итичких и културних манифестација итд). И ~оред 
за~ране рада ОМПОК-а, која је услиједила релативно брзо, у јесен 1937, 
ВОЈВОђанска омладина наставља с радом на наведеним nодручји~а. 

На иницијативу Привременог руководства КПЈ и нарочито Јосипа 
Броза Тита формирана је, 1937, Централна омладинска ко:-.шсија при ЦК 
КПЈ с надлежностима Привременог централног руководства СКОЈ-а ю 
које ће, средином 1938, израсти ЦК СКОЈ-а. Интензивирање рада на реор
ганизацији и стварању Покрајинских комитета КПЈ и СКОЈ-а у цијелој 
зем:ьи у nериоду од краја \937. позитивно је оцијењено на Петој земаљс
кој конференцији СКОЈ-а (Словенија \939). У усвојеној реорганизацији 
}}О јединству радннчке и радне ом.1адине и организационим nитањюш 
нашег Савеза« nред наnредну омладину nостављају се задаци остварења 
тог јединства, унутрашње изградње организације и nроширења контаката 
са свим nрогресивним снагама у редовима југос.1авенске ом.1адине. Зах
ваљујући обнови и јачању СКОЈ се све више nовезује с масаvш н nривлачи 
пажњу јавности истуnима у разним политички значајним ситуацијама у 
земљ~1. Универзитети су оnет у улози центара акција револуционарно ра
сnоложене омладине. Тако се у Београду сnоразумом демократски оријен
тисаних студената формира тзв. У једињена студентска омладина која от
почиње борбу за реализацију демократских начела у држави. У Загребу ље
вичари успјешно сарађују са Свеучилишном организацијом ХСС, издају и 
растурају летке, организују nредавања, nриредбе, nолитичку школу итд. 
Љубљански студенти своје захтјеве износе nутем »Словенског штудента«, 
организују разне nротестне манифестације и, што је нарочито значајно, у 
неким од акција наступају заједно с клерика.щима. Од 1937. као ста.1ан вид 
рада на свим универзитетима уводе се заједничка .1огоровања и ю.1ети који 
имају раније nоменуте циљеве. 

Аутор даље даје акценат на оштра реаговања ч.1анства прогресивних 

организација на nомирљиву nо.1итику југос.1овенских в.ыдајућих кругова у 
вези с грубим насртајима фашиз'l!lа на nоједине об.1асти. Из.\1еђу оста.1их 
акција, у Београду је тада формиран Студентски одбор за одбрану зем.ъе с 
помоћним одборима који организује курсеве за образовање о:-..1.1адине у 
случају рата. У Београду је формиран и Радни одбор омладинских органи
зација који треба да nриnреми, усмјери 11 руководи акцијаvtа београдске 
омладине за одбрану земље. Сличне циљеве пред себе nостав.ъа и Академ
ски народни блок у Љубљани. Широм земље ор га низу ју се ю.1ети, посјећу
ју мјеста у унутрашњости ~ циљу јачања ан.тифашистич~ог рас~оложења 
међу масама. Већина nостоЈећих организациЈа разн: ориЈентациЈ~ одобра
ва ове активности. Пуну nодршку студентским захтЈевима пружаЈу ректор 
београдског универзитета, многи nрофесори и јавни радници. Средином 
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1939. створен је П р ви сту.Ј.ентски бата:ьон за о.Ј.брану зе:-.t.ъе ко ји је иницн
ра-1о универзитетско партијско руководство уз о.Ј.обрење 11 ПО\Юћ војних и 
с дозво.1оч универзиретских в.1аспt. 

Насупорт промјен~1 по.1ипtке Ко:-.шнтерне прещ~ фашюму након пот
писивања уговора о ненападању ltз\leђy Совјетског Савеза 11 Ње\tачке, 11 

КПЈ и СКОЈ и да.ъе у том nог.1еду остају на ранијю·t позиција:v1а. Настав
.ъа се и борба студената против реакционарног режн:v~а, 11 то најжешће у 
Београду гдје њо:v~е руководи У једињена сту.Ј.ентска ом.щдина. Ку.l:vtИна
ција ове ситуације настуnа крвавю1 .Ј.огађаји:v~а од 14. деце:vtбра \939. када 
је поЈ1иција убила и ранила више о:vt.lа.Ј.инаца, а на стотине њ11х је ухаше
но. Ово је ује.Ј.но био и nрви отворени окршај с реащијо:--1 који је 11:v1ao ве
.1ик~t nуб.1ицитет у читавој Југос.1авиј11. Режн:--·1 тада отвара нови конuентра
щюни логор у Билећи у који су С\tјештани ко:-..1унисти. На Првом конгресу 
студената ЈугосЈывије (Београ..:r 1940) нзражена је још је.Ј.но:-..t спре:чност 
наше омладине да настави заnочету борбу. Аутор настав.ъа своје ю.1агање 
појединоспt:v~а везаню-1 за сукобе НЗ\1еђу напредних и профаwистички ори
јентисаних студената на Свеучилишту у Загребу. Ta:vto су љевичар11, мада у 
веома тешким усж~в~:о-tа, постепено шнри.1и свој утицај на све већи број 
колега. Исти случаЈ Је био и са »Сlовенски!\1 клубом« у Љубљани који је 
знатно допринио ширењу антифашистичког фронта. 

Тематску цјелину за себе представља дје.1атност СКОЈ-а међу сред
њошко.1ско:v~ О\1-1адино\1 која се наро'"lито интензивира од \937. Ве.111ку по
:vtоћ у nог.1еду организовања и рада разним напредним средњоwколским 

удружењи\1а пружа.1и су сту..:rенти-КО\1унисти који су набављали и растура
ли марксистичку литературу међу ђацима итд. Одлуке Министарства 
просвјете које су nрилично nооштри.1е режим и у шко.1ама и ваЈi њих нису, 

међутим, биле довољне за потпуно паралисање покрета. Најјачи центар 
средњошколскоr рево.1уционарног покрета и организационо и идејно и ак
ционо био је Београд у коме се школова.1о око 16500 ученика. Крајем 1938. 
и почетком 1939. Мјесни ко\1итет СКОЈ-а за град Београд оформио је ко
мисију за рад са средњошколском О\1ладинО\1 након чега се по школа\1а 

стварају активи, организују заједничка Јlогоровања, сnортска такмичења, 
издаје напредна штампа. О јача.1е сре..1њошко.1ске еко јевске организације 
супротстављају се фашизацији земље, тзв. »Numerusu claususu« итд. Њи
хова активност, коначно, вид.ъива је и у ве.1ико:о-1 учешћу средњошко.1аца у 

демонстрацијама 27.111 \941. 

Аутор ове успјеле књиге посебну пажњу посветио је питању повезива
ња СКОЈ-а са радничко:-..1 О\-l.lадиНО\1. Та сарадња ..:rобива на интензитету од 
1937, док се у периоду од 1938" 1941. по пре.Ј.узећи:v~а, ра.:нюницами и 
шегртским школа\13 стварају активи СКОЈ-а и васпитне групе које постав
.ъају еконо\1ске и полпичке захтјеве. Ра..:rничка О\1ладина васпитава се у де
\1ократско\1 и антифашистичком духу путе\1 предавања, радни'"!ке шта\1пе, 
у оквиру чита.1ачких група, ку.пурнопросвјестних 11 спортских друштава. 
Широм зе\1ље она манифестује своју спремност да се бори за остварење је
дннственог антифашистичког фронта. 

Нешто слабији утиuај и повезаносi в.1а..1а.1и су у односу ИЗ\-!еђу 

СКОЈ-а 11 сеоске омладине. Највише успјеха у то:--..1 :юг.1е..1у СКОЈ постиже 
у Србији, Црној Гори, Словенији и Хрватској гдје се користи лега.1ни:-.1 
фор\1а\1а рада, у масовним, ку.1турнопросвјетним и ..:rруГИ\1 организацијама 
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(»Задружна О\t.lадина Југославије«. »Звеза кчетских фантов ин дек.;-rет«). 
Ци.ъеви ових удружења већином су просвјетно. ку.пурно и џравствено уз
дизање сеоске ом.1адине. ширење идеје за..1ругарства. борбе за де:-vюкратн
зацију итд. и. остварују се на већ опробане нач~tне ..1је.1овања скојеваца. Је
дино у Македонији и Босни и Херцеговини, пpe:vta тврђењу аутора, не:--ш 
организованог ра..1а са сеоско\1 ом.1а..1иноч. 

Аутор читаоца, затю·t, упознаје н с ра..ЈО\1 О\t.lадинских организација 
грађанских странака антиде:vюкратске оријентације које су формиране у 
вре:vtену од 1936-1941 (»Ом.lадина Југос.1овенске радика.1не заједнице«, 
»Студентски клуб Југос.1овенске народне странке« , организација омладине 
Југос.1овенског народног nокрета »Збор«, »Срnски културни клуб«, »Като
.lичка акција«). Све ове и друге сличне омладинске организације каракте
рише оданост режиму, борба nротив револуционарних тенденција у омла
динском nокрету и малобројност nриста.1ица. Може се, дакле, извести зак
ључак да организацији каква је био СКОЈ није nријетила озби.ънија оnас
ност од оваквих противника. 

Инфор\1ацијо:-.-1 о onceжюt:v1 приnречача, току 11 зак:ъучци.ча Шесте 
зе:--1а.ъске конференције СКОЈ-а (Загреб 1940) којюш је утврђена даља по
.111Пtка дје.1овања и који су и:v~а.1и значај као пос.ъедња припре:vtа и с:vютра 
ко:--1унисп1чке оч.1адине пред настуnајућю1 доп1ђајюы др Миро.ъуб Васић 
заокружујс своју студију. Он зак:ъучује »да је СКОЈ у годннача уочи напа
_::щ фашистичких држава на Југос.1авију израстао у организационо чврсту и 
снажну, акционо продорну и ефикасну lf идејно јед11нствену организацију. 
Захва:ъу јући највећи:v~ де.1О:v1 његовој активности , рево.lуционарно-демо
кратски о:v~ладински покрет nредстав.ъао је организовану по.1итичку снагу и 
нераздвојни део рево.1уционарног и антифашистичког nокрета у земљи 
који је водила КПЈ«. 

Аутор је навео да се при писању рада користио бројно:v~ до сада об
јав.ъеном архивском грађом из више југословенских архива. Он указу је и 
на чињеницу да је озби.ъност ове теме захтијевала и његова самостална 
истраживања, те да је још већи број архивских докумената којима се с.lу
жио потицао из необјав.ъених архивских фондова. Критички је оцијењена 
.11пература која третира овај nроб.1е.\1, као што га третира и :v~емощ:kка 

грађа и nосљератна шта.\1nа ко је су такође nос.1ужи.1е као извори. Васић је 
нађене nодатке ук.1оnио у јединствену uје.1ину којој, :v~еђутим, с:--1етају изв
јесне круте оцјене о no једини:v1 nитањи:v~а. Уоч.ъива је, заТИ\1, знатно с.lа
бија заступ.ъеност информација које се односе на рево.1уционарни nокрет 
О\1.1адине Босне и Херцеговине, те nос:v~атрање тог nокрета иск.ъучиво као 
да.1еког еха догађаја у универзитетски:.-! центрн:--tа. 

Дајући г.1оба.1ну оцјену ове студије у контексту значаја теме ко ја се у 
њој обрађује. ;\Югуће је извест11 с.ъедеће зак.ъучке: аутор је успио да вр.10 
јасним и једноставним језиком изнесе своја мишљења, да вјештом компо
зицијом да nрегледну слику догађаја које освјежава занимљивим детаљи
ма и да студиозним проучавањем пробле.\1а рево.1уционариог ом.1адинског 
nокрета код иас створи дјело које има све предус.1ове да се нађе у рукама 
ширег круга читалачке nублике. 

Војка Бесаровић 
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