
Др Лука Ђаковнћ 

ЂУРО ЂАКОВИЋ У СЈЕЋАЊИМА ЧЛАНОВА ЊЕГОВЕ НАЈУЖЕ 
РОДБИНЕ, ДРУГОВА И nРИЈАТЕЉА 

Како су .1ик и дјело Ђуре Ђаковића. педесет година пос.1ије смрти, 
оста.1и сачувани у сјећањима најуже родбине, другова 11 пријате.ъа - б11.1а 
је задаћа коју сам себ11 постав110 опредје.ъујући се да у оби.ъежавању 60. 
годишњице јубилеја КПЈ односно СКЈ- СКОЈ-а и рево.1ушюнарних син
диката напише:\-! овај при:юг. 

Морам, међутим, од:-.1ах признати да са:-.1 у сакуп.ъању ове грађе 
н:шшао на не :-.1а.1е потешкоће. Прнје свега, вре:-.tенска дистанца - равно 
по.1а вијека 0..1 његове с:~.-1рти, представ.ъа, рекао бих, распон вречена у ко
јем, по нуждн природних закона, блиједе успомене, а са њ11.\Ш 11 свјежина 
сјећања на догађаје и збивања тога времена. Позит11вно је што су анкети
ране особе и поред ове чињенице жеље.1е да у форми казнвања 11.111 свје
дочења учествују некнм својим прилогоч. 

Сматрао cai\1 корисним да путем сјећања савре .\!1еника покуша"' да 
бар вешто допринесе"' попуњавању слике лнка и дје.1а Ђуре Ђаковића, а 
Пt\te, с обзиром на pory Ђуре Ђаковића у радничкоч покр~ту, и на освјет
_ъавање некнх е.1е\.1ената историје са,юг покрета. 

Стекао сач утисак да је о животу 11 дје.1у Ђуре Ђаковића, оно.111ко ко
.Ћ1КО се и до сада писа.1о и говорило, тешко нешто посебно ново рећи. 
Ипак. Чlti01 се да сваки д.ета.ъ у то:-.1 :-.юзанку ю1а значај и своју вриједност, 
а то че је 11 охрабр11.10 да у раду на сабирању чечоарске грађе. коју c:vta
тpa:-.1 као допуну постојећим арх11вскю1 ювори:..ш, проведе\! неку ВР.СТУ ан
кете са савре"V1ениuи'Уiа Ђуре Ђаковића, nрикуп.ъајући њихова сјећања о 
.1ику 11 дје.1у ове рево.1уционарне л1чности. 

Матернја.111 које са\1 nрикуnио на овај начин, а које са-.1 заб11.ъежио 11 
на \lагнетофонској врnци, nохрањени су у архиву Института за историју у 
Сарајеву. Они су на тај начин став.ъени на расnо.1агање CBII\.1 заинтересова
НII\1 .ЋЩ11Ма. 

Истовремено са:-.1 прег.1едао 11 архнвску оставштину Бранис.1ава Реси
\нtћа у Архиву Института за хисторију радНII'Н\ОГ покрета у Загребу, гдје је 
у фонду Ресимићеве збирке сачувана nреко четрдесет текстова сјећања на 
живот и дјело Ђуре Ђаковића, његових савременика 11 сабораца. 

То је разлог да у oвo:vt кратко:vt приЈ1огу покушач укратко назначити 
основне чис.1 11 исказане у сјећањюtа и каз11вањюtа Ћаковићевнх савре:че
ннка. 
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Заједничка значајка свједочења учесника у проведеној анкети упућују 
на зак.ъучак да је Ђуро Ђаковић био универза.1на .1ичност радничког покре
та. У потпуности се уклапао у синдикални покрет, а пpe\lla датиVI прилика
ма показивао је изузетну активност и у партијско-политичком животу. На
даЈъе, особено изражена карактерна особина Ђуре Ђаковића, која се такође 
може извући као заједничка у свим овим казивањима, била је у чињеници 
што он у цјелокупној дјелатности у радничком покрету никада није прих
ватио строге фор:\1е институционалног рада. Стално је био у покрету и у 
контакту с људима, на изглед у малом и ситном раду, али то је увијек бк:Јо 
с осмишљеном идејо\11 широке концепције у буђењу свијести радних 
.ъуди. 1 ) На себи својствен- једноставан начин указивао је на то какву снагу 
и:v~а јединствено организован раднички покрет у класној борби и на методе 
којима треба ићи у бици за класно ослобођење. 

Сви учесници у анкети су у својим казивањима истакли да су Ђуру 
Ђаковића у свакодневном раду доживљавали као личност која је оданости 
својих идеја подвргла цјелокупан свој живот. За све је био оличење 
неисцрпне енергије која се ни под каквим условима, па и репресивним мје
ра:v~а, није дала умањити. Једном ријечју, био је типичан примјер пролете
ра који је у свакодневним процеси:v~а борбе израстао у правог радничког 
трибуна, плијенећи људе пажњом, ватреним ријечима, дјелом и личним 
при:v~јером.') Доживљава.1и су га као врло оштроумног човјека, који је пос
једовао изузетан рефлекс, осјећајући као про.1етер ствари око себе и посје
дујући способност да их не са\1о сагледа него да их и реално цроцијени. 

Његове одлучне иступе, када је било потребно, нису доживљавали као 
::tгресивне поступке човјека произаш.1е из експлозивног карактера лично-

1) »Ђаковића сам упознао још као младог човјека године 1906, за вријеме излета у 
селу Лукавцу код Сарајева. Тамо је био приређен импозантни збор, који се дуго памти. Тај из
лет и збор није се могао одржати у највећој близини Сарајева, јер је била забрана сакупљања. 

На том збору два радника из Творнице духана у Сарајеву говорили су о тешким рад· 
юtм, плаћевним и хигијенским условима у Творници. Кад су завршили своје говоре, настаје 
оnћи пљесак с nовицима Ђуро! ... Ђуро! ... Нека сада говори. Многи су се питали: А је ли он ту? 
Кад су дознали да је он, присутан, отишли су до њега и донијели га на раменима на зборну го
ворницу, тражећи да им и он одржи говор. 

Кад је започео говор, није могао доћи до ријечи за nуних десетак минута, како је наста
ло одобравање. Па и nослије, код образлагања о nотреби организације и слози радника, био је 
Ђаковић често прекидан одобравањем. 

Кад је излет и збор завршен, најодлучнији другови окруже Ђаковића, да би га заштити
ли од евентуалног насртаја nолиције, јер је иста била окруж11ла цијело зборно мјесто. 

Међу радништвом Творнице духана он је био толико обљубљен, да га сви друкчије 
нису звали већ само »Наш Ђуро«, или »Ђуро«, кад се то име изговорило, мада је било још 
.ъуди именом Ђуре, сви су знали на кога се то односи.« 

Иэ изјаве Ивана Милошевића, типографског радника, пензионера, са станом у Скер
.1ићевој улици бр. 20, приземно, Сарајево. 

Оригинал у Архиву Инсппута за хисторију радничког nокрета у Загребу - у Фонду Ре
симићеве збирке бр. 146121 

2) »Ђуро Ђаковић је био надасве идеалан и борбен друг. Имао је одређене погледе по 
свим питањима. Он се у својем увјерењу за ништа на свијету није дао поколебати. 

Даље, Ђаковић никад није истицао своју националност, за њега су били сви једнаки, 
ако су били другови, били они муслимани, католици или које друге вјере. Даnаче је оштро 
устајао nротив оних који су били национални шовинисти. Он је умјесто истиuања национал
ности, вјере и боје коже, истицао братство, nраво братство свих радника и сиромашних слоје-
ва.« 

Из юјаве Стјепана Андрића, стројобравара, Сарајево, Скендерија бр. 7. 
Оригинал у Архиву Института за хисторију Радничког покрета у Загребу - у Фонду 

Ресимићеве збирке бр. 146/1. 
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сти, сnонтаног бунuије, који је своја .1ична незадово.ъства lf.lH догађаје 111 
текуће свакодневнице nретакао у јавно дјеловање. 

Наnротив, учесници у анкети, nосебно они који су са њим дуже ради
.1и, наг.1ашавају да су настуnи Ђуре Ђаковнћа И\lа.Ћi свој дугорочније ос
:\Н1Ш.ъени карактер, да су би.1и nрожети узвишеНО\1 идејо:--1.1) 

Када је ријеч о nо.1итички:-.1 увјерењим:1, 113 nрикуn.ъене се грађе не.Ј.
вос:vtис.1ено намеће зак.ъучак да је Ђуро Ђаковић 11nак био и чврсто везан 
за свакодневни живот 11 средину у којој. је жив1ю.•) Имао је ист.анчан с.1ух 
за реа.1ност, па је једино тако :1.1огао одо.ъеп1 вре:--·tену у ко:--1е је живио, су
nростав.ъати се та.1аси:~-1а доктринерства 11 шаб.1ОНIIЗ:\tа, кој11 су сва.Ј.есетllх 
година у идејно-nо.1итичком noг.le.J.y заn.ъускива.111 КПЈ. 

Тако су .ъуди доживљава.1и Ђуру Ђаковића у оно вријеме, и тако су га 
и данас - на одстојању од nола вијека фиксира.1и у својим заnа:-.1ћењ~1ма. 

Ти утисци су, може се с.1ободно рећи. и nос.1ије 50 .Ј.О 60 година ост
а.lи уnечат.ъи~и докуменат. Нису је.Ј.11Нствен11 са\ю код он11х који су чу nо
родично, nрнЈате.ъсюi и.1и к:1о к.1асн11 саборци и другови бн.1и б.1иски, \ЮЖ
да и искрено нак.1оњени. него су ~1сти и юван тих кругом, што још в11ше 
објективизира ту с.1ику.') 

3) »Ђуро Ђаковиh је сваки пут наступао одлучно, нарочито против мекушаца. У :ъути
НЈI ударио би по стоду шако:-1. Мекушщ1ма 11 оста.111'1 знао је у .1ице рећ11 своје миш:ъење, без 
обзира да ли се он11 :ьуте или не.« 

Из юјввt: Рајка Витаса, птографског радника, Сарајево, Светозара Марковиhа бр. 
27/И. Оригинал у Архиву Института за Хt1сторију Радничког покрета у Загребу у Фонду Ресtl· 
"шћеве збирке бр. 146/ 40. 
4) »Дошао сам у Фабрику духана у Сарајево 15. 8. 1915. године. Било "ш је 12 година. На рад 
са:-1 морао отнћн јер нас је у породици било "1ного дјеце, а :-.1ало хране. У Творницу сам нс
почетка почео да радим на сортирању листова ду,.;ана. Иэ тога неколико тједана касније прем
јештен сам на изради паковања цигарета и радио на IIСТИ\1 :-.1ашина:-..1а, гдје је Ђаковиh био 
бравар и поnрављао их код квара, односно руководио њима. 

Он је био организациони повјереник. За раднике се је бринуо као за своју рођену дјецу. 
Ако је који радник или радница била кажњена од стране пословође tми кога од управе Твор
юще, он је од"1ах ишао интервенирати и спречавао извршење казне. 

Управа је била забранила уношење хране у одје:ъење, 11 узн:о~1ање исте пр11 pa.:Iy. Међу
тим, радници-це су мимо те забране уносили храну 11 уЗИ\13.~11 је за врије:-..1е рада, јер нису 'lotO· 
гли дочекати доручак или ручак, ус.;ъед велнке нсцрп:ъености код рада. а н онако недово:ъне 11 
слабе калоричне нсхране. 

То је дознао злогласн11 Зјалић и једног дана, не јав11вШII нико"1е о својој намјери, до· 
шао је у одјељење картонаша, и све претур11о око "!ашина н гдје год је нашао и најмањ11 ко
мадић хране, узео је, отворио прозор н бацио на двориште. 

Кад је то Ђаковиh в11д11о, одмах је от11шао код директора Фабрике Нада.щја 11 проте
стнрао против таквог нечовјечног nоступка Зјалнhа, затражнвши да се радН11U11'1.1а за бачену 
храну даде одштета 11 изграде дрвени Ор"1Зр11 са шупљикавим вратима гдје he радници-це 
спремати своју храну, н неhе је више метати по творннц11, тј . на блнзин11 радног мјеста, веh на 
то одређено мјесто, н да се тачније н погодни је одреди доручак радника. Директор је уважио 
интервенцију Ђаковића« 

Из юјавt: Сафt:тв Смајиltа, књнговt:зачког радника, Сарајево, Ул. Испод града бр. 15. 
Оригинал у Архнву Института за хисторију радничког покрета у Загребу - у Фонду Реси-

мнhеве збирке бр. 146/ 38. 
5) Интерес.антн<t Је н изјава Фрање Раушера, дугоrодишњег полнтичког противника 

Ђуре Ђаковнhа, из које доносимо сљедеhи нэвод. . 
»Ђуро Ђаковнћ је још за школског времена био врло борбени у ТОЈ борби неустраш11в. 

Ту борбеност, односно наклоност •. да се и с~ »црним ђаволом« ух~ати у коштац, ако се радило 
да му се скрше рогови, задржао Је до краЈа свога живота. Он . НИЈе, ка.о мног11 други, био као 
с.ламка, која када се запал11 брзо се угаси. У раду 11 борби био Је постоЈан ; његов се жар HIIKIU. 

није угасио. 
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Анк,.ета је. такође, вођена и с најужим члановима обитељи и родбине 
Ђуре Ђаковића са ци.ъе:v1 да се унесе више свјет.1а, .Ја тако каже:vю. у његов 
»приватни живот«. 

Из \Штерија.lа који се на ово питање односе, произилази да и ова 
стрюtа .1ика Ђуре Ђаковића показу је пуну саг.1асност с његовим особинама 
ttзражени\1 у јавном дјеловању, тако да се он може сагледати, односно да 
еп11стира као КО\1П.1етна Ј1ичност. 

Овакви методи дјелатности врЈ1о брзо доносе резултате избацу јући 
.lttчност Ђуре Ђаковића у сви;,.t радюt•tКИ\1 средина;-.ы на завидна висок 
HIIBO. 

Његова попу.1арност и престиж произи.1азе из повјерења које му по
к.lањају сви с којима је у контакту и раду. То се подједнако односи на сре
дl!не у којима је Ђуро Ђаковнћ дуже боравио и радио, што је био случај у 
Сарајеву, као и на оне у којима је рођен и одрастао. То се такође односи на 
средине у којима се повремено као активиста радничког покрета појављи
вао 11 ра.ЈИО, као на при:vtјер, у Зеници, Варешу, Јајцу, Мостару, Травнику, 
Крешеву, Фојници, Брези, Кисе.ъаку, Завидовићима , Београду, Загребу, 
Дугој Реси 11.1и б11.10 којем друrО\1 крају наше зем.ъе. 

Да је то тако, види се из изворних 1\'tатеријала и грађе о којој је ријеч, 
а у којој сам п.о принципу осмишљене анкете инсистирао у покушају да од 
што већег броја савременика добијем :.1акс11.\ШЛНО исцрпан одговор, · 

Мислим да је ово највећа вриједност прикупљене мемоарске грађе. 
С друге стране, резултати ове анкете указу ју на то да је стил ко ји је 

заступао Ђуро Ђаковић у своме раду, а који се огледао у непосредном сва-
кодневно\1 контактирању с велики:vt броје:-.1 радника различитих занимања, 
узраста, ус.1ова живота и рада, њему самом пружило :vtогућности да дије
.1ећи ~•ету судбину у свакодневном животу са својим друговима, као радник 
чета.1ац, супруг и отац бројне обитељи0) осјети и .ЈО у танчине упозна по
требе радника у приликама какве су биле у тадашњим друштвеним односи
\Ш. 

Морално је био необично јак, човјек челичне енергије, а уз то необично дружељубив. У 
оnхођењу је просто пр11влач1ю као магнет, а то му је, рекао бих, и донијело велику популар
ност. У разним акцијама, које је он органюирао, и у којима је требало и излагати се разним 
опасностима, био је врло дооитљив. Ради његове велике и чврсте моралне засаде - нитко од 

његових сурадника никада у разним »илегалним<< акцијама, са којима је он руководио, није 
страдао од полиције - иако је посљедњих година прије његове погибије толико лута био »на 
испиту«, у разн11м полицијским затворима. 

На другој страни, он је ради своје борбености, која га је красила, код људи са којима је 
долазио у дод11р, остављао утисак да тај човјек није у стању 1-111 nерце 11шчуnати мухи. Међу
тим, силно је мрзио юдајице, и у тој мржњи био је готов да као бијесан вук наnадне изроде и 
физички их казнн.« 

Из изјаве Фрањс Раушсра, дате у Сарајеву 24. марта 1949. године. Оригинал се налази 
у Архиву Института за хисторију радничког покрета у Загребу - у Фонду Ресимићеве збирке 
бр. 146/23. 
6) Дјеца Ђуре и супруге му Манде Ђаковнћ, рађала су се овим редом: 

i. Дијете - мушко, Стјеnан 15. XII 1912. год. 
2. Дијете - мушко, Карло, умрло након 4 мјесеца 
3. Дијете - мушко, Мирослав, умрло након 8 дана 
4. Дијете женско, Ружа, 10. IX 1917. 
5. Дијете мушко, умрло дан послије nорода 
6. Дијете мушко, Јосип, Ј 5. VII 1921. 
7. Дијете женско. Здо:нка, умрла 4 мјесеца, након порода. 
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Ђуро Ђаковић је, ..1ак.1е, своју рево.1уционарну лtчност радничког 
nрвака стицао и развијао у OHII\1 npe.lO.\.IHII.\1 тренуци'1а свјетских ..1руштве
но-еконо:v~ских nроцеса који су мијењали историјске :токове свога доба, а 
који су и:vta..lи одраза 11 на радннчюt nокрет југос.1овенских зе:о-tа.ъа и без об
зира на то што се он у то врије.,tе на.1аз1ю у nочеци:-.ш орган11зованог учв
ршћивања на шири:'l.t nростори:-..tа у јединствену no.ЋIТIIЧKY снагу. Мис.111:>1 
..1а у овој чињеници треба тражищ одговоре када се nостави п1пање праве 
у.1оге Ђуре Ђаковића у развоју југос.1овенског радничког покрета. Исnо.ъа
вајућЈI се у раду као nро.1етерски интернациона.11tста, Ђуро Ђаковић уважа
ва објект11вне околностн и ус.1ове у којима се у сво:-.1 развоју на.1ази југо
с.lовенски раднички nокрет у ГО..1Јtна:--ш неnосредно пос.1нје првог свјетског 
рата. Он nрати и nокушава да утиче на збнвања 11 догађаје које доносе пре
ломне године првог свјетског рата, у који:'l.tа nос.1нје побје..1е октобарске со
uнјалистичке револуције, социјалюа\1 nостаје стварност. У то:-.-1 с:vtислу је 
ве.111ка зас:1уга Ђуре Ђаковића 11 у орtанюовању Конгреса у једињења Ј 919. 
године. . 

У анкети нису юостала свједочанства његовнх савре:-.1е11ика из ра.Ј.
нltчког покрета Босне и Херцеговине, која су јединствена у оцјени да је 
Ђуро Ђаковић 1919. године у организовању Конгреса уједињења nриnадао 
врху његових иницијатора. Уоста.1о:-.1, из досад објав.ъених доку\.1ената \10-
гуће је јасније одредити мјесто 11 у.1огу Ђуре Ђаков1tћа, ана.1изирајући ње
гову дје.1атност, на np11:vtjep. на ВуковарСКО\1 к.онгресу тј. од избора у 
врховно руково.з.ство КПЈ, па све .10 с:-.1рти 1929. годнне. 

Ако ca:vt у cвo:vt наnору, nрнкуn.ъајући сјећања 11 свједочења савреме
ннка Ђуре Ђаковића о његовО\1 .1ику и дје.1у, успио ..1а доnр11несе:'~.t nолуња
вању с.11tке 11 сазнања о тој заиста истакнутој .1ичносп1 југос.1авенског рад
ничког nокрета, бар из nрвих година његове дјелатности, онда 11 труд 11 на
nор који са:-.1 y.lOЖIIO и\.1аће своје вриједности. 
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