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У револуционарним процесича, присутни\'! на југословенском просто
ру пос.ъедњих шест деценија, народноос.1ободи.1ачки рат и оружани дио 
наше рево.1уције имају своје nосебно :v1јесто и улогу. Изучавање и суш
тинско nоимање НОР-а и револуције, nосебно изучавање ових њихових те
ковнна и резулата који и:vtajy трајну вриједност за све наше народе и на
родности. не сnада саi\ю у nреокупацију професиона.аних истраживача, већ 
то nостаје све више nредмет интересовања и друштвено-nо.1итичка nотреба 
шире заједнице. Интерес за искуства југос.1овенске соција.1истичке револу
ције nрисутан је такође и на међународно\1 n.rшну. 

У наnори,,·Ја који се чине на изучавању и освјетљавању историјског 
чјеста, улоге и значаја рево.1ушюнарног радничког покрета и Комунистич
ке партије, односно Савеза комуниста Југос.1авије данас раде бројне науч
не и друге установе. Са:vю у оквиру Војноисторијског института и Војноиз
давачког завода објав.ъено је, оси\1 око 170 зборника архивске грађе, на де
сеп1Не разних других студија, :-.юнографија ратних јединица, зборника 
сјећања 11 других nубликација које се односе на НОР-у и револуцију. Сnо
менуо бих, на примјер, »У стана к народа Југос.1авије 1941 «, »Неретву«, 
»Сутјеску«, »Херцеговину у НОБ«, »Источну Босну у НОБ«, »1942. у 
сјећањи:v1а учесника« и др. Објав.ъена су илt се објављују и дјела Ј. Б. 
Тита, Е. Карде.ъа, М. Пијаде, Б. Кидрича, В. В.1аховића и других истакну
тнх руководи.1аца НОБ-е. 

Свједоци С\10 и све бројнијих и организованијих акција што се у но
вије врије:v1е воде у разню1 градови\1а. регијама, општинама, издавачким 
раднИ'\1 организацијама, .1истовюш, радију, теЈ1евизији, одборима и секци
ја\1а nојединих радних јединица и другИ .\1 сююуnравни:\1 и радним тијели
:vtа са ци.ъеvЈ да се истраже. валоризују и отму од заборава бројни историј
ски догађаји 11 .ъуди у ЊИ\1а који су значајни, особито са становишта проуч
авања историје у оквиру појединих об.1асти као и са становишта развијања 
11 његовања рево.1уционарних традиција у ширем смис.1у. 

Ови:v1 наче.lо.\1 би.1и су руковођени и борци 15. мајевичке бригаде када 
су, прије шест година. фор:v1ирали Одбор и Редакцију са ци.ъем да раде на 
прикуn.ъању грађе, писању и шп1мпању књиге о 15. мајевачкој бригади. 

Петнаеста мајеви•tка бригада формирана је у врије:v1е када је народ
ноос.lободилачка борба у сјевероисточној Босни, након низа успјешно изв
ршених акција против окупаторско-квислиншких фор\1ација, посебно на
кон обрачуна са Нијеr-.щи.ча у Босутским шумама и обрачуна са четници:\1а 
на Мајевици - би.ъежила поново снажан за:\1ах. Битком на Ма.1ешевцима, 
у којој су борци 6. бригаде и l. фрушкогорског партизанског одреда, nости
г.lи од.1учну побједу, разбивши снажну четничку формацију која је већ 
би,ш у тијесној спрези са окупатором, настао је одлучан преокрет у развит
ку како војничке тако и политичке ситуације на Мајевици, у Семберији, Бо
санској nосавини, па и шире. Тај преокрет карактерише с једне стране ма
сован добровољни приступ ом.1адине у редове НОБ-е, а с друге стварање 
повољнијих услова за дјелатност КПЈ, СКОЈ-а и свих других органа и орга
низација НОП-а у овим крајеви:\1а. 

Прилив омладине о:\1огућио је да се уз 6. бригаду и 1. фрушкогорски 
одред формира нова јединица народноос.1ободилачке војске, која је 25. 
:--.1арта 1943. године у Шековићима, названа Група ударних батаљона, а 11. 
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аnри.1а. након спајања са Главно'1 оnеративно\! груnо\.1 11 у.1асю1 у оnера
пlвне n.1анове Врховног штаба, 15 .. \llајевачка бр11гада. 

Ова, мог.1о би се рећи. тиn11чна О\·t.1адннска бригада 11\ta свој живот 11 

свој борбени nут који је сврставају у ред незаборавних јединица наро.1-
ноос.1ободи.1ачке војске Југос..1авије. Ставши pa\.te уз pa:-.te са својюt дpyro
BII\Ш ю 6. источнобосанске бр11гаде 11 оста.ЋI\t борuи,tа Г.1авне оnеративне 
груnе Врховног штаба, борци 15 . .\lајевичке бригаде су у току оnерације -
Сутјеска - нсnо.ън.111 све особине из.дрЖ.ЫIВIIХ. храбрих 11 довит.ъивих nар
тизана. Мада су у тридесетдводневне борбе уш.111 без дово.ъно ратннчког 
знања 11 11скуства 11 \.lада су у њича npeтpnje.111 ве.1нке губитке, они се нису 
nок9.1еба.1и, већ су cu ycnjex0\1 ювршава..ltf сва наређења 11 све добнвене за
датке. 

Пос.1ије 5. неnрнјате.ъске офанзиве бригада се врат11.1а на Мајевицу 11 
у Се,tберију, сведена на око трећину свога ранијег састава . А.1и. уз no'VIoћ 
органюаuија КПЈ, СКОЈ-а и оружанttх снага НОП-а које су дје.1ова.1е у 
OBif\lt кpajeвlt\la. она се убрзо npenopoд11.1a. nоnуни.1а HOBII\t борцюtа, тако 
.1а и није 11:-.1а.1а nрекида у извршавању својнх наре.1ю1х борбених за.1атака . 

Њен .1а.ъ~1 Жttвот 11 борбен11 nут одв11ја се уве.1шю у ск.1аду с операпlв
НИ'vl n.1анов11\1а 17. ударне дивизије НОВЈ, а снага њеног оружја nрисутна 
је у борба:-.tа за ос.1обођење Туз.1е, разбијању разних окуnаторско-квис.lи
ншкнх н четничк11х форчацнја на Мајевици и Озрену, борба .\tа за ос.lобође
ње Вареша. борба'ш на Ро\lанијн, К.1адњу. у .10.111нн Дрињаче, на Крнваји 
t1Т.1. Након завршена тзв. б. неnријате.ъске офанзиве у којој је изгуби.1а 
nреко 300 својих бораца и војних 11 nартијско-nолитичких руководи.1аца, 
бр~tгада nоново учествује у борба '1а за друго ос.юбођење Туз.1е, на.1ази се 
на Мајевицн и у Се,1бернји. гдје разбија разне неnр11јате.ъске ко.юне. nо
nуњава своје редове новнч борщ1,1а. а запt\1 се nребацује у сребренички 
срез г.1је је у ск.1оnу своје и 2. nро.1етерске и 5. крај11шке д11Вif1ије треба.1о 
да заnочне форсирање Дрине ~1 nродор у Србију. Ова на'V!јера би.1а је npltB
peV!eнo осу јећена, јер су окуnатори у тијесној сnрези са СВИ\.1 снага\1а ко.'lа
борације 11 контрарсво.1уције nоново nокушали да у nро.ъетни'1 onepaциja
.vta 1944. нанесу од.1учујућ11 ударац народноос.1ободи.1ачко'1 nокрету. Мје
сец дана неnрекидн~1х борби и покрета од Сребренице nреко n.1анина 11 до
.111на 11сточне Босне. Зе.1енгоре, Сут јеске, 11сточне Херцеговине до П иве у 
Црној Гори, представ.ъају за бригаду ново драгоцјено и скуnо n.1аћено 
борбено искуство. Од 910 бораца, .'v!еђу којима је готово сваки други био 
ч.1ан КПЈ и СКОЈ-а, а који су у.1ази.111 у тешке зaVII\e и окршаје, nочевши 
још од Сребренице, бригада је дош.1а у Пиву са 425 бораца. 

Након краће·г nредаха и nопуне ратЈtИ\1 материја.1о:v1 у Пиви 11 Санuа
ку, брнгада се ук.ъучу је у борбе за коначно ос.1обођење зеVI.ъе 11 пt:-.te отва
ра нову стан1щу у својој и до тада богатој историји. Да.ън ратни nут води 
ову бригаду у сукобе с неnријатељеVI свих боја на Ибру, А-1ександровцу, 
Горњем Ми.1ановцу, Кра.ъеву, Чачку, Ужицу, Бијељини, Брчком, Жуnањи, 
Бабиној Греди, С.1авонскоV1 Броду. Бје.1овару. Крижевци:-.tа па све .10 Сlо
веније, гдје учествује у коначно'\1 c.la\.taњy Лерових ар.\1Ија. TиVIe 11 зав
ршава ~вој ратни борбени nут. На ОВО\.1 nуту по Србији, Босни, Хрватској ~~ 
С.1овенији, она се ка.111.1а, троши.1а. попуњава.1а новим борцима, шири.1а 
братство и јединство и, укратко. заједно са друг11м јединицама НОВЈ, крч11-
.1а да.ъ11 nут, афирV!ацију свеукуnнttх Ult.ъeвa НОБ 11 рево.1уције. 

Због свега што је nocп1r.1a. 15 . .\шјевнчка Н ОУ бр11гада је .10б11.1а ор
ден народног хероја и в11ше разних других nрнзнања. 
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Борбени пут. 15. чајевичке бригаде представ.ъа само једну - истина 
најважнију страну њене историје. Али, осим борбеног пута, бригада је има
ла и свој живот оличен на пољу војне обуке и узднзања младих кадрова, на 
по.ъу партијско-политичког ра.:щ и утицаја, затим на пољу развоја писмено
сти, просвјете, опште ку.пуре, соција.1не заштите, развоју другарства, про
.1етерског морала, братства-јединства, утицаја на .ъуде и средине кроз ко је 
је про.1ази,~1а, итд. 

При.1ико:-..1 конципирања пЈ1ана књиге, Одбор и Редакција су заузели 
становиште да не треба ићи одчах на m1сање строго научне монографије, 
већ да треба претходно прибавити и средити што више разноврсне грађе о 
овој је..:tиниш1. Посебна пажња посвећена је сјећањима и чланцича којих 
И.\tа неко.1~1ко десетина а односе се на пре..:tус.lове. настанак и борбени пут 
бригаде, на њене борбе_ и акције, унутрашњу организацију, идејно-политич
КII рад, ку.пурно-просвЈетну дЈелатност, односно, укратко, разне _стране жи

вота ~~ борбеног пута бригаде. Ове чланке и сјећања писа.1и су искључиво 
непосредни учесници догађаја. 

Сам<:~ грађа условила је структуру и садржај књиге. Вођена је рачуна 
..:ta се ч.1анщ1 и сјећања, подаци из бригадних листова, а.1манаха. зи..:tних но
вина, фотоси и други чатеријали, распореде тако ..:ta се узаја:-.1но испре
плићу, допуњавају н прожимају. 

У раду на прикуп.ъању :-.1атеријала наи.1азило се на разноврсне теш
коће које су, по прави.1у, неизбјежне када се ра..:tи на припре:vнt сваке, па и 
ове књиге. Није, нпр. било лако и једноставно доћи у контакт са свим или 
бар већином бораца који су требали да пишу о овој бригади, јер они данас 
живе на разним странам<:~. Зати:-..1, није би.1о лако и једноставно провести 
принцип да се у књизи захвате све димензије живота и борбеног пута-брига
де, јер су аутори писали, углавном, о појединим питањима и проблемима, 
не по наруuби него по сопственом афинитету. 

Међутим, са гледишта цје.1ине, ова -vшњкавост пречошћена је на тај 
начин што је успостављена хронолошко-проблемска веза између појединих 
чланака који говоре о борбеном путу и разним другим питањима из живота 
бригаде у једно:-..1 континуитету. Сјећања и други прилози наметнути из
међу ових чланака, доприносе не само појашњавању појединих детаља 
него, у nрвом реду, оживљавању времена ~~ атмосфере у којој је текао бор
бени живот једне ратне јединице. У жељи да што више освијетли непосред
ни свакодневни живот бригадног колектива и људи у њему, редакција се 
клонула сувише великих интервенција и настојала је да сачува пуну аутен
тичног изворног текста. Наиме, 11шло се за тим да се сачува не само оно о 
чему аутор пише него и начин на који то излаже. 

На крају књиге дат је попис народних хероја и осталих бораца за које 
cv могли да се прибаве најосновнији подаци. 

Посебна вриједност ове књиге јесте у томе што је у њој обухваћена 
садржајно и бројно таква документација која увелико омогућава сагледа
вање и давање оцјене о мјесту и улози 15. мајевичке бригаде у систему и 
напорима других јединица, установа и организација НОП-а у борби за ко
начно ослобођење земље. У ширем смислу она је и значајан прилог исто
рији НОР-а и оружаног дијела револуције у сјевероисточној Босни. 

По садржају, начину писања, документованости, стилу и језику, књига 
ће бити драга не само борцима Ј 5. мајевичке бригаде него и ширем кругу 
других - посебно млађих читалаца. 

др Здравко Антонић 
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