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У оквиру оби-ъежавања педесетогодишњице смрти Ђуре Ђаковића и 
шездесетогодишњице оснивања КПЈ (СКЈ), СКОЈ-а и револуционарних 
синдиката, краје:v1 аnрила 1979. године у Славонском Броду, промовисана 
је књига Ђуро Ђаковић - живот и дјело која ће несумњиво бити основно 
полазиште nриликом писања монографије о животу и револуционарном 
дјеловању Ђуре Ђаков11ћа. Тиме је, истовремено, заокружен и вишегоднш
њи рад др Убавке Вујошевић на истраживању и nрипре:-1ању за шта\1пу ар
хивске и друге доку:v1ентационе грађе везане за живот и дјеловање Ђуре 
Ђаковића због чега јој и ово овом приликом треба одати дужно признање. 

У yвo.JHO:'vl дије.1у књиге, стр. Vll-XIll, објављена је биографија Ђуре 
Ђаковића коју је написао Јосиn Броз Тито за вријеме боравка у Москви ок
тобра \938. ГО.ЈI!Не. Овај ч.1анак, посвећен десетогодишњици погибије Ђуре 
Ђаковића, био је штамnан у облику брошуре у тиражу од око десет хиљада 
пpll:vtjepaкa 11 био је растуран широ\11 СССР-а, што је у многоме доприније
_,о да се шира совјетска јавност упозна са животним nуте\1 и рево.lуционар
НО\1 дје.1атношћу Ђуре Ђаковића, једног од најсвјетлијих .1икова револу
ционарног босанскохерцеговачког н југос:ювенског комунистичког и рад
ннчког покрета који су дје.1овали у прве три деценије ХХ стољећа на 
нашеч т.1у. 

У предговору који с.1ијед11, стр. XYI-XXIII, др Убавка Вујошевић 
да.1а је кратак опис у.1оге и значаја Ђуре Ђаковића у ко\-tунистичком и ре
во.~уционарном радничком покрету и истовремено истакла и низ карактер

них особина које су краси.1е овог бескомпромисног и неnоколебљивог бор
ца. Ту су, зап1!\t, наведене и све институције у којима је она вршила оnсеж
на истраживања приликом nрикупљања изворне архивске и друге докумен

тационе грађе, као и наслови све важније штамnе и периодике тога време-· 
на. Истакнути су и nроб.1еми који су се јављали у току истраживања, на
рочито због тога што \1Ноги фондови, у којю..ш би се морали налазити доку
\-1енти из живота и дје~1овања Ђуре Ђаковића, нису уоnште сачувани. На 
крају дато је низ упута, напомена и корисних nо.Јатака на које треба обра
тити пажњу. 

У дије.1у књиге под наслово'"' Списи, стр. 3-154, штампана су 63 рада 
Ђуре Ђаковића (ч.1анци, пис!\оtа, извјештаји и представке) настала у перио
ду 0.1 аугуста 1916. до око 20 аnри.аа 1929. године. Радови су објављени кро
нолошким peдo:vt, што омогућава 'fитаоцима и истраживачима континуира
но праћење револуционарне дје.1атности Ђуре Ђаковића, као и уnознавање 
с низом детаља везаних за развитак и дје.1атност револуционарног босанс
кохерцеговачког и јуrос:1овенског радничког покрета. 

У току свог револуционарног дјеловања Ђуро Ђаковић је често исту
nао на радничким зборовима, конференција\1а и састанцима на којима су 
се у пуној :--1јери манифестовале његове карактерне особине. Пословичном 
досљедношћу, принципијелношћу, упорнош~у и бескомпромисношћу 
Ђуро Ђаковић је остављао дубок утисак на СВОЈе са говорнике, а посебно на 
широк круг радника с којима је често долазио у контакт. У књизи су обух
ваћена 22 његова говора, стр. 155-207, одржана у периоду од марта 1911. до 
априла 1928. године, који су највећим дијелом објављени у тадашњој рад-

311 



ничкој 11 партијској штампи. Већина ових говора донесена је у изводима 
или су nреnричани у радничкој штампи или су заби.ъежени у документаци
ји партијских конференција 11 п.'lенума. 

Поред сnиса и говора, у књизи је, стр. 211-409, објављено и 114 прило
га, односно докумената ко ји представљају веома драгоцјену архивску и до
ку:vtентациону грађу неоnходну за шире сагледавање револуцинарне дјелат
ности Ђуре Ђаковића. Ова грађа распоређена је у четири логички укомnо
новане цјелине, а истовре:--tено су у оквиру сваке од њих документи дати 
кронолошким редом. 

У nрвој груnи , стр. 211-237, објављени су документи о партијском и 
синдика.1ном раду Ђуре Ђаковића у периоду од 191 О. до 1929. године. Ту су 
уг.1авном штампане одлуке nартијских и синдикалних форума који су бира
ли Ђуру Ђаковића за свога члана, изводи из записннка са састанака, конфе
ренција и скупштина на којима је он веома активно учествовао, као и низ 
других докумената неоnходних за потпуније сагледавање његовог револу
ционарног рада. 

Другом гpyno:vt, стр. 239-315, обухваћени су документи о хаnшењима 
и суђењу Ђуре Ђаковића 1922. године. Поред свједочанстава која рјечито 
говоре о непрестаним прогонима и репреса.1ијама којим је био изложен 
Ђуро Ђаковић од стране режима, објављена је н новоистражена докумен
тација која се односи на његово хапшење аnрила 1929. године и на акције 
КПЈ на обје~1одањивању истине о његовом убиству. 

Трећу групу прилога, стр. З 16-375, сачињавају документи о одјеку 
убиства Ђуре Ђаковића у југословенском и међународном радничком по
крету и евроnској прогресивној јавности 1929. године. Ту су, углавном, об
јављени изводи из извјештаја партијских и скојевских форума о убиству 
Ђуре Ђаковића, затим леци и nрогласи које су КПЈ и СКОЈ или међуна
родне организације издале у nоводу његовог уморства. 

И на крају, четврта група, стр. 376-409, којом су обухваћени докумен
Т!! о обиЈъежавању годишњица убиства Ђуре Ђаковића и о њему као пар
тијском раднику у периоду од 1930. до 1949. године. Ту су, углавном, објав
љени документи настали приликом обиљежавања годншњица његове 
смрти, као и упутства и директиве КПЈ о њиховом обиљежавању. У овом 
дијелу nрилога штампане су и двије nјесме (»У борбу!« и »Ђури Ђако
вићу«), које су раднички активисти ислјевали. 

У књизи је затим донесен веома оnсежан научно-стручни апарат, ко ји 
обухвата 350 напомена и nреко 200 објашњења, о историјским догађајима, 
организацијама, установама и nојавама које се по:vшњу у изворним тексто
вима. Објашњења и напомене, чији је аутор др Убавка Вујошевић, урађене 
су у складу с научним принципима н неоnходне су за шире сагледавање и 

кориштење објав:ъених текстова. Међути~1, овдје бих же.1ио указати на јед
ну нетачност која се вјероватно омашком поткрала у напомени бр. 5 на 
страни 413-414, у којој се даје објашњење о Првом мају, као међународ
ном празнику рада и гдје се наводи да је »у Босни 11 Херцеговини прво
мајска прос.1ава изведена nрви nут \906. године«. С обзиром на то да се 
ова тврдња појављује често и код неких аутора који се баве изучавањем 
историје радничког покрета у Босни и Херцеговини тога времена, мислим 
да је нужно изнијети бар неколико чињеница које оnовргавају такво миш
љење. На основи истражене и објав.ъене архивске грађе, која се чува у Ар
хиву Босне и Херцеговине у Сарајеву, евидентно је да је nрва прослава 
Првог маја у Босни и Херцеговини одржана 1894. године, када су радници 
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Же.ъезаре у Варешу путем делегације ~атраж11.1И дозво.1у да И\1 се омогућ11 
одржавање nрвомајске прославе. Тим поводом, те.1еграмо:-.-1 од 30. апр11.1а 
1894. године, Заједничко министарство у Бечу обавијести.1о је Зема.ъску 
в.lа.Ј.у у Сарајеву .Ј.а се .Ј.озво.ъава варешкю1 ра.Ј.ниuи\lа О.Ј.ржавање прво
чајске прос.1аве. а уnрави Же.ъезаре то:~.1 при.1ико:~.1 IIЗ.Ј.ато је с.ъе..1еhе 
уnутство: 

»Овај пут изнимно одобрава:-.1 .Ј.а се може с.1авити Ј . миј. Насуnрот 
томе има се одлучно супротставити евентуалним. како се то дешава. де:vюн

страцијам<.~ , скуnштинама и сл. Извјестити овамо о току. Ово за први :-.1ах 
на знање. Рјешење с.1иједи. Заје.Ј.ничко :vшнистарство«. ' ) 

Првог :-.taja би.1е су по..1узете .\ljepe како 611 се спријечи.1е евентун.111е 
..1емонстращ1је и скупштине варешк11х ра.Ј.ника. а.1и се због не.Ј.остатка чв
ршће орг<.~низације радништва још није моr.1а очекивати нека њихова орга
низованија акција. Поред тога, радници Же.ъезаре хт је.1и су Iюказати своју 
борбеност, па су неки од њих носн.1и на реверу капута црвене зн<.~чке. Пре
\Ја извјештају Котарске испоставе у Варешу Котарсt.:оч уре.Ј.у у Високо\!. 
Први \taj су прос.1ави.1и и радници Ру..1ника же.ъеза у Кра.1упюш. који су у 
група\1а долазили у Варе ш и прик.:ьу•111.111 се прос.1ави варешких радник<t. ') 

Прослава радничког nразника 1900. год~1не организована је, као и не
колико nрослава с;ъедећих година, иск.ъучиво ин11цијативом »Ф.1угра..1а«. 
жељезничарског ку.пурно-забавног .Ј.руштва у Сарајеву. Затич је на прос
.1ави Првог "taja 1905. rо.Ј.ине у Сарајеву учествовао ве.1ики број pa.J.HIIкa 
св11х струка. Они су се nрик.ъучи.1и ра.Ј.ници:~.ш Же.ъезничке ра.Ј.иоюще у 
Сарајеву, који су као 11 раније. сваке године с.1ави.1и тзв. маја.1ус. Прос.1ава 
је одржана на мјесту званом Каролинентал (у неnосредној око.11ши Сараје
ва) и тога дана, на опште запрепаштење nос.1одаваца, ра.Ј.ющlt нису дош.111 
на посао. 

Првомајска прооава 1905. го.Ј.ине О.Ј.ржана је и у Бања:1уци. која је 
истовремено би.1а и nрва прос.1ава ра.Ј.ничког празника у ово:-.1 .\1јесту. Она 
је, у ствари, nредстав.ъала смотру већ раније постигнутих успјеха бања.lуч
ких радника. 

Према томе, из изложених података са сигурношћу се \10Же тврдипt 
да су nрос.1аве радничког празника Првог маја у Босни и Херцеговини ор
ганизоване и извођене и прије 1906. године, а .Ј.а је прва прво\1<Јјска nрос
_,ава одржана у Варешу 1894. rо.Ј.ине.') 

Кроно.1огијом су, стр. 477-565, обухваћени подаци из живота и дје.lат
ности Ђуре Ћаковића од рођења 1886. до смрти апри.1а 1929. године, као н 
све оно што се доrађа..1о у вези с његовнм убиством, оби.ъежавањем го.Ј.иш
њица С\1рти .Ј.О откривања сnомен-оби.ъежја, О.Ј.носно .Ј.О 25. <.~при.1а 1959. 
rо.Ј.ине. Овдје бих, такођер, желио указати на .J.BIIje спtније грешке, наста.1е 
вјероватно механнчким преузимањем по.Ј.атака. Тако се у кроно.1ошкој је
диници, на стр. 502-503. говори о спровођењу и резу:патима избора за Уста
вотворну скуnштину 28. новембра 1920. године 11 наводи се да је КПЈ испt
к.lа листе у nет округа Босне в Херцеговине, - Сарајево, Бuња.'lука. Туз.1а, 

' ) В о ј 11 с .1 а в Б о г н ћ е в и ћ. ГpaiJil с> na'leUJШil pa.Jmtчкor пт.рст у Босни 11 Х ср· 
иеrовннu v.7 1878-1905, Беоrр<tд 1956. док. бр . 111. стр. 374. 

')Исто. до\С. бр. 178. стр. 413. 
') Вн.:ш Wltpe: Т о н ч 1t Г р б е :ъ и . Прво\l,'!јс~·е прос.ыве у Босни 11 Xepueroвmm у 

вр11је.\Је aycтpo-_vrapc~·e упр.1ве. »Југос.1овснскн ltсторнјскн часоnнс«. Београд 1972. бр 3-4. стр. 
29-64. 
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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. 
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